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Abstrak 
 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi dan wawancara dengan pelatih bahwa 

kemampuan lay up shoot siswa di Sekolah SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung yang masih 

kurang. ini dapat dilihat dari kemampuan siswa saat melakukan lay up shoot ke ring masih rendah, hal ini 
dikarenakan siswa belum menguasai teknik lay up shoot yang baik dan benar maka dari itu permasalahan 

penelitian ini adalah adakah pengaruh latihan lompat kijang terhadap kemampuan lay up shootp pada 

ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan control group pretest-posttest eksperimen designe untuk 

kelompok eksperimen yang diberikan treatmen latihan kijang dan kelompok kontrol yang tidak diberi 

treatmen latihan. Dengan sampel yang diambil dari hasil purposive sampling berjumlah 30 peserta  

ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung. Penelitian dilakukan 16 kali 
pertemuan dengan memberikan treatmen latihan lompat kijang.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah ada pengaruh latihan  terhadap kemampuan lay up shoot 

pada ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan nilai thitung 
17.486 > ttabel 5.44 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, maka hasil ini menunjukan ada peningkatan 

sebesar 53.30% pada kelompok eksperimen diterima dan nilai thitung 0.980 dan ttabel 5.44 (df 14) dengan 

nilai signifikansi p sebesar 0.00 karna thitung 0.980 < ttabel 5.44 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, terjadi 
peningkatan yang hanya sebesar 8.3% pada kelompok kontrol yang tidak diberikan treatmen latihan 

ditolak. 

 

 
Kata kunci: latihan lompat kijang, kemampuan lay up shoot, Bolabasket 
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I. LATAR BELAKANG 

Olahraga sangat berguna untuk 

menjaga serta meningkatkan kualitas 

kesehatan seseorang. Menurut Mu’arif-

in (2009:18) “Arti olahraga berkembang 

selaras dengan tingkat pemahaman dan 

penghayatan masyarakat dan individu 

pelaku olahraga terhadap makna olah-

raga itu sendiri”. 

Pendidikan jasmani merupakan 

integral dari pendidikan Nasional yang 

bertujuan untuk mengembangkan kebu-

garan jasmani, mental, emosional, sosial 

serta pola hidup sehat dengan wahana 

aktifitas jasmani. Melalui pendidikan 

jasmani diharapkan pertumbuhan dan 

perkembangan mental, fisik dan moto-

rik siswa akan mengaktualisasi gerak, 

sikap, serta perilaku secara spontan 

maupun alami. Pendidikan jasmani 

merupakan proses dari pembelajaran di 

sekolah yang bertujuan untuk pembina-

an pola hidup yang sehat. Menurut 

(Harsuki, 2003: 47) Pendidikan jasmani 

juga didesain sedemikian rupa sehingga 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah baik ranah 

psikomotorik, kognitif, maupun afektif 

yang dipunyai setiap siswa. 

Bolabasket merupakan salah satu 

materi pelajaran pendidikan jasmani 

yang diajarkan pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Bolabasket 

adalah olahraga bola berkelompok yang 

terdiri atas dua tim yang beranggotakan 

masing-masing lima orang yang saling 

bertanding mencetak poin dengan 

memasukkan bola ke dalam keranjang 

lawan. Permainan bolabasket merupa-

kan salah satu olahraga permainan yang 

menggunakan tangan. 

Pembelajaran yang terjadi selama 

ini, khususnya dalam pembelajaran bola 

basket adalah pembelajaran yang hanya 

memfokuskan pada gerak dasar dan 

tidak memperhatikan permainan apa 

yang dapat diterapkan. Oleh karena itu 

siswa akan cepat bosan dalam mene-

rima pembelajaran. Siswa lebih dekat 

dengan situasi permainan daripada yang 

serius, di dalam pembelajaran disajikan 

banyak variasi atau modifikasi agar 

tidak mudah jenuh sebab siswa kerap 

kali juga cepat bosan melaksanakan 

kegiatannya (Djumidar, 2004: 11). 

Menurut Muhajir (2007:11) per-

mainan bolabasket adalah suatu permai-

nan yang dimainkan oleh 2 regu yang 

masing-masing regu terdiri atas 5 orang 

pemain. Jenis permainan ini bertujuan 

untuk mencari nilai atau angka 

sebanyak-banyaknya dengan cara me-

masukkan bolabasket ke dalam keran-

jang lawan dan mencegah lawan me-

masukkan bola ke dalam keranjang kita. 

Dalam permainan bolabasket ada 

beberapa teknik dasar dan ketrampilan 

yang harus dimiliki oleh pemain basket. 
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Teknik dasar dan ketrampilan itu adalah 

mengoper (passing), menggiring bola 

(dribbling), memoros (pivot), menem-

bak (shooting), dan tembakan melayang 

(lay-up). 

Dalam permainan bolabasket lay 

up shoot adalah salah satu teknik dasar 

menembak secara melayang ke keran-

jang basket dengan dua langkah dan 

meloncat agar dapat meraih poin. 

Menurut Taufik (2014) lay up shoot 

adalah melakukan tembakan sambil 

melompat pada permainan bolabasket. 

Saat melakukan lay up shoot sudah 

tentu kita melakukan gerakan melom-

pat, baik saat melakukan reaborn (mere-

but bola), lay up shoot dan jump shoot. 

Gerakan lay up shoot akan mampu 

dilakukan dengan baik jika ditunjang 

oleh kemampuan dan latihan melompat 

yang baik. Setiap pemain bolabasket 

harus mampu melakukan gerakan lay up 

shoot dengan benar. Hal ini disebabkan 

pentingnya lay up shoot dalam perma-

inan bolabasket, terutama dalam hal 

mencetak angka. 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan pelatih Ekstrakuri-

kuler bahwa kemampuan lay up shoot 

Siswa Menengah Pertama (SMP) masih 

kurang. Ini dapat dilihat dari kemampu-

an siswa melakukan lay up shoot ke 

keranjang yang masih rendah. Hal ini 

dikarenakan siswa belum mampu meng-

uasai teknik lay up shoot dengan benar, 

sehingga mengalami kesulitan dalam 

melakukan lay up shoot. 

Salah satu cara mengatasi rendah-

nya kemampuan lay up shoot siswa 

adalah dengan melakukan latihan lom-

pat kijang. Latihan lompat kijang adalah 

kegiatan berlari dengan menirukan 

berlari hewan kijang. Dengan melaku-

kan latihan lompat kijang diharapkan 

kemampuan siswa dalam melakukan lay 

up shoot dapat lebih baik lagi sehingga 

dikemudian hari siswa tidak akan mela-

kukan kesulitan dalam melakukan lay 

up shoot pada permainan bolabasket. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

sehingga peneliti ingin mengambil judul 

“Pengaruh Latihan Lompat Kijang Da-

lam Kemampuan Lay Up Shoot Bola-

basket Pada Ekstrakurikuler SMPN 2 

Gondang Kabupaten Tulungagung”. 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan da-

lam penelitian ini yaitu pendekatan ku-

antitatif. Menurut Sugiyono (2017:13), 

“Metode penelitian kuntitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positifisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau 

sempel”. Teknik penelitian mengguna-

kan metode penelitian Pre-Eksperimen. 

Metode penelitian ini adalah mengguna-

kan metode penelitian Control group 
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pre-Experimental Design yaitu dengan 

jenis Eksperimental Group Pretest-

Posttest Design. Penelitian ini dilaku-

kan di SMP Negeri 2 Gondang Kabupa-

ten Tulungagung, penelitian dilaksana-

kan pada semester genap di SMPN 2 

Gondang Kabupaten Tulungagung. 

Populasi dalam penelitian ini ada-

lah seluruh peserta ekstrakurikuler bola-

basket SMPN 2 Gondang Kabupaten 

Tulungagung yang berjumlah 45 peser-

ta, teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sam-

pling, yaitu memilih subjek yang me-

menuhi kriteria tertentu agar dapat 

menggambarkan apa yang menjadi po-

kok bahasan dengan karakteristik ter-

tentu. Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan berjumlah 30 peserta dalam 

penelitian. Teknik analisis data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah des-

kriptif kuantitatif dan metode kasus. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Penelitian 

1. Ada pengaruh latihan lompat kijang 

terhadap kemampuan lay up shoot 

dalam permainan Bolabasket pada 

peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 2 

Gondang Kabupaten Tulungagung 

untuk kelompok eksperimen. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil 

nilai thitung 17.486 > ttabel 5.44 dan nilai 

signifikansi 0.000 < 0.05, maka hasil 

ini menunjukan terdapat perbedaan 

yang signifikan dengan demikian hi-

potesis (Ha) yang berbunyi “Ada 

pengaruh latihan lompat kijang ter-

hadap kemampuan lay up shoot pada 

peserta ekstrakurikuler SMP Negeri 2 

Gondang Kabupaten Tulungagung, 

diterima. Artinya latihan lompat 

kijang memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan lay up 

shoot pada peserta ekstrakurikuler 

SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten 

Tulungagung. Besarnya peningkatan 

sebesar 53.30%. 

2. Adanya perbedaan yang signifikan 

kepada kelompok yang diberi 

treatmen dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan, adapun hasil dari 

aplikasi program SPSS 22 untuk kelas 

kontrol hal ini ditunjukkan bahwa 

thitung 0.980 dan ttabel 5.44 (df 14) 

dengan nilai signifikansi p sebesar 

0.00 karna thitung 0.980 > ttabel 5.44 dan 

nilai signifikan. 

Dengan demikian hipotesis yang 

berbunyi “Tidak Ada pengaruh latihan 

lompat kijang terhadap kemampuan 

lay up shoot peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMP Negeri 2 Gondang 

Kabupaen Tulungagung”, kelompok 

kontrol ditolak. Artinya latihan lom-

pat kijang tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil lay up 

shoot peserta ekstrakurikuler bolabas-
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ket SMP Negeri 2 Gondang Kabupaen 

Tulungagung. Besarnya peningkatan 

hanya sebesar 8.30 %. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data 

deskripsi, pengujian hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

yaitu: 

1. Ada pengaruh latihan lompat kijang 

terhadap kemampuan lay up shoot 

pada peserta ekstrakurikuler SMPN 2 

Gondang Kabupaten Tulungagung 

dengan nilai nilai thitung 17.486> ttabel 

5.44 dan nilai signifikansi 0.00 < 0.05, 

kenaikan presentase sebesar 53.3%. 

2. Tidak ada peningkatan hasil lay up 

shoot pada peserta ekstrakurikuler 

SMPN 2 Gondang Kabupaten Tulung-

agung dengan nilai nilai thitung 6.645 > 

ttabel 2.12 dan nilai signifikansi 0.00 < 

0.05, kenaikan presentase sebesar 

8.30%. 

3. Kelompok eksperimen lompat kijang 

terhadap kemampuan lay up shoot 

pada peserta ekstrakurikuler SMPN 2 

Gondang Kabupaten Tulungagung 

lebih baik peningkatannya dari kelom-

pok kontrol. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

hasil penelitian ini berimplikasi pada: 

1. Pelatih menjadi lebih termotivasi un-

tuk meningkatkan kemampuan lay up 

shoot pada peserta ekstrakurikuler. 

2. Jika pelatih tahu bahwa latihan lompat 

kijang mampu meningkatkan kemam-

puan lay up shoot, maka pelatih bisa 

menerapkannya. 

3. Jika peserta ekstrakurikuler tahu 

bahwa latihan lompat kijang mampu 

meningkatkan hasil lay up shoot, 

peserta lebih termotivasi untuk mela-

kukan latihan ini. 
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