
1 

 

 
Nuritia Septiantry, 2013 
Pengaruh Penggunaan Audio Visual Terhadap Peningkatan Keterampilan Lay Up Skoot Pada Siswa 
Yang Mengikuti Ekstrakulikuler Bola Basket Di SMA Negeri 2 Cimahi 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga Bola Basket merupakan cabang olahraga yang populer diseluruh 

dunia. Olahraga ini telah banyak digemari orang-orang baik di Indonesia maupun 

negara-negara lain di dunia, mulai dari usia anak-anak, remaja hingga dewasa. 

 Permainan bola basket merupakan permainan yang dimainkan oleh dua 

regu yang masing-masing regu  terdiri dari 5 orang pemain. Tiap regu berusaha 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan mencegah regu lawan 

memasukkan bola atau membuat angka/skor. Seperti yang dijelaskan dalam buku 

FIBA (2010:15) bahwa : 

  

Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri atas 

lima pemain. Setiap regu berusaha mencetak angka ke keranjang lawan dan 

mencegah regu lain mencetak angka. Bola boleh dioper, digelindingkan, atau 

dipantulkan kesegala arah, sesuai dengan peraturan. 

 

 Permainan bola basket merupakan permainan yang dimainkan secara 

beregu, oleh karena itu, kerjasama tim merupakan salah satu faktor untuk meraih 

kesuksesan. Kesuksesan tersebut perlu adanya keterampilan gerak dalam 

menguasai teknik-teknik dasar yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. 

 Penguasaan terhadap keterampilan teknik dasar bukanlah hal yang mudah, 

karena permainan bola basket menuntut keterampilan yang kompleks. Hal ini 

senada dengan pendapat  Imam Sodikun (1991:74), yang mengatakan bahwa : 

“Bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks gerakannya. Artinya 

gerakannya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi rapi 

sehingga pemain dapat bermain dengan baik.” 

 Selain gerak dasar bola basket, pemain harus memiliki teknik dasar yang 

baik.  Bebearapa teknik dasar dalam permainan bola basket menurut para ahli 

olahraga  seperti Kosasih (2008:1-45), ada lima macam teknik dasar yaitu: 

 

 



2 

 

 
Nuritia Septiantry, 2013 
Pengaruh Penggunaan Audio Visual Terhadap Peningkatan Keterampilan Lay Up Skoot Pada Siswa 
Yang Mengikuti Ekstrakulikuler Bola Basket Di SMA Negeri 2 Cimahi 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

1) Gerakan kaki menyerang dan bertahan (footwork) 

2) Pengusaan bola (ball handling) 

3) Mendribel bola (dribbling) 

4) Mengoper bola (passing) 

5) Menembak bola (shooting) 

 

 

 Salah satu teknik dasar dalam permainan bola basket yang menjadi unsur 

terpenting dan harus dikuasai oleh setiap pemain adalah shooting. Karena 

shooting merupakan cara pemain bola basket untuk mencetak angka dalam 

permainan bola basket, karena yang menang adalah tim yang bisa mencetak angka 

sebanyak-banyaknya ke keranjang lawan dan menahan lawan mencetak angka ke 

keranjang kita. 

 Ada beberapa teknik dasar shooting, sesuai dengan yang dikatakan  Wissel 

(2000:46-62), secara umum teknik dasar menembak shooting itu 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 point Shoot) 

5) Tembakan mengait (Hook Shoot) 

6) Lay Up Shoot 

7) Runner 

 

 

 Lay up shoot merupakan salah satu jenis dari teknik dasar menembak 

(shooting) yang merupakan cara mencetak angka yang paling efektif, hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Imam Sodikun (1992:64), yang mengatakan bahwa 

“lay up shoot adalah jenis tembakan yang efektif, sebab dilakukan pada jarak 

yang sedekat-dekatnya dengan basket”.  

 Keberhasilan dalam melakukan lay up shoot membutuhkan penggunaan 

teknik dan pengambilan langkah yang tepat untuk memaksimalkan tembakan 

tersebut. Untuk dapat menguasai keterampilan lay up shoot dengan baik seorang 

pemain membutuhkan latihan yang baik dan efektif. Mengenai pengertian latihan 

Harsono, (1988: 101) mengemukakan bahwa: “Latihan adalah proses yang 
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sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan 

kian hari kian menambah jumlah beban latihan/pekerjaannya.” Artinya jika dilatih 

secara terus menerus dengan jumlah latihan yang bertambah akan menghasilkan 

gerakan lay up shoot yang otomatisasi. 

 Keterampilan lay up shoot  merupakan cara mencetak angka yang efektif 

dan tidak terlalu sukar untuk dilakukan, akan tetapi banyak pemain bola basket 

yang masih kesulitan untuk melakukan keterampilan lay up shoot, oleh karena itu 

salah satu cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, diperlukan media atau alat 

bantu untuk mempermudah dalam pembelajaran lay up shoot. 

Dalam suatu pembelajaran peranan media sangat mendukung dalam proses 

pembelajaran, baik itu disekolah maupun diluar sekolah. Karena hal itu dapat 

memperjelas mengenai sesuatu hal yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Keberadaan media ini sangat di perlukan dalam mencapai 

suatu tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik, yaitu tujuan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Didalam menetapkan media pembelajaran, guru hendaknya berorientasi 

pada tujuan intruksional atau tujuan pengajaran. Didalam hal ini suatu 

pembelajaran pendidikan jasmani harus mencapai pengembangan kemampuan 

keterampilan gerak yang diimbangi dengan kemampuan teknik bermain. Oleh 

karena itu seorang guru harus mencari atau memiliki media yang sesuai dalam 

rangka mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hal itu seperti 

yand dijelaskan Benyamin Bloom (1956), bahwa : 

 

 Seorang guru harus mencari atau memiliki media yang sesuai dalam 

rangka mengembangkan aspek kognitif, yaitu yang menitik beratkan pada 

pengembangan pengetahuan. Aspek afektif yaitu yang mengarahkan pada 

tercapainya perubahan perilaku siswa sesuai dengan harapan yaitu 

perkembangan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan aspek 

psikomotor, yaitu yang sasarannya perkembangan gerak, keterampilan 

gerak, dan kualitas yang sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan 

sendiri. Sehingga dengan menetapkan media yang sesuai, akan memberikan 

kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik secara 

menyeluruh. 
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Di era sekarang yang perkembangan teknologinya sangat maju, untuk 

dapat memajukan pendidikan di zaman sekarang ini, guru atau pelatih harus bisa 

menerapkan cara-cara maupun media-media pembelajaran agar dapat 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Dalam rangka usaha untuk 

meningkatkan penguasaan keterampilan teknik dasar, banyak  media atau alat 

bantu  latihan yang dapat digunakan salah satunya adalah media audiovisual. 

 Media pembelajaran ini akan mempermudah guru  dalam menyampaikan 

pembelajaran, agar pembelajaran lebih efektif diperlukan alat bantu lain, alat 

bantu itu berupa alat bantu pandang (visual) atau alat bantu dengar (audio). Dalam 

media pembelajaran Audio visual kedua hal tersebut sangat dominan karena 

media ini menggabungkan kedua hal tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan berkaitan dengan upaya meningkatkan 

kemampuan teknik dasar lay up shoot dalam olahraga bola basket, maka menjadi 

penting  untuk diketahui pengaruh yang ditimbulkan oleh media audiovisual. 

Dalam memberikan penggunaan media audiovisual tersebut, peneliti 

menemukan bahwa kesesuaiannya dengan kondisi anak didik belum terungkap 

dengan jelas. Dilatar belakangi oleh kondisi pelatihan dan harapan untuk adanya 

perbaikan dalam proses latihan keterampilan teknik dasar bola basket, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap 

peningkatan keterampilan lay up shoot. 

 Ditinjau dari kelemahan dan kelebihannya, Anderson dalam 

(mazmurmuh.blogspot.com/2012/10/mediaaudiovisual), mengemukakan tentang 

beberapa manfaat dari penggunaan media audio visual diantaranya yaitu : 

 

Tujuan kognitif yaitu dapat mengembangkan mitra kognitif yang 

menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan 

rangsangan gerak dan serasi, menumbuhkan motivasi dalam belajar. Tujuan 

afektif yaitu media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi, dan baik 

dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Dan tujuan psikomotor yaitu dapat 

memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak, baik dengan 

cara memperlambat atau mempercepat gerakan yang ditampilkan.  
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 Adanya kelemahan dari penggunaan media audio visual menyebabkan 

perlunya penelitian untuk membuktikan keunggulan dari  media tersebut terhadap 

peningkatan keterampilan lay up shoot.  

 Dari uraian latar belakang di atas, peneliti akan mencoba mengkaji 

permasalahan mengenai: “Pengaruh Penggunaan Media Audio visual Terhadap 

Penguasaan Keterampilan Lay Up Shoot pada Siswa yang Mengikuti 

Ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Cimahi”. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan 

masalah yang di ajukan penulis adalah sebagai berikut : Apakah penggunaan 

media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan lay up shoot ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui apakah penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan lay up shoot. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis : 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pengetahuan dalam hal 

media pembelajaran, dan berguna untuk memperluas wawasan tentang media 

pembelajaran. 

2. Manfaat praktis : 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan yang bermanfaat 

bagi staf pengajar, pembina olahraga serta pelatih bola basket. Untuk 

mengembangkan metode dalam melatih, menerapkan penggunaan media audio 

visual kedalam latihan bola basket umumnya dan khususnya dalam rangka 

meningkatkan keterampilan atlet dalam melakukan teknik dasar. 
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E. Batasan Penelitian 

 Agar penelitian ini teratur dan terarah maka peneliti memberikan batasan 

dalam penelitian ini, yakni : 

1. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen atau variabel merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel terikat (dependen). Variabel dependen atau variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah penggunaan media audiovisual sedangkan yang 

menjadi variabel terikat adalah dan keterampilan lay up shoot. 

2. Sampel penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Cimahi 

3. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. 

4. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2  

F. Struktur Organisasi Skripsi 

 Demi mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan selanjutnya, 

maka berikut rencana penulis untuk membuat kerangka penulisan yang akan 

diuraikan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan :  

A. latar belakang,  

B. rumusan masalah,  

C. tujuan penelitian,  

D. manfaat penelitian,  

E. batasan masalah,  

F. dan struktur organisasi.  

 Bab II Kajian Pustaka :  

A. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

b. Pengertian Audiovisual 

c. Bentuk-bentuk Media Audiovisual 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Media 

Audiovisual,  

e. Hakikat teknik Penyampaian Konsep Gerak dengan Video,  

f. Pengertian Keterampilan Gerak,  

g. Pengertian Permainan Bola Basket,  

h. Teknik Dasar Permainan Bola Basket,  

i. Teknik Dasar lay up shoot,  

j. Analisis lay up shoot. 

B. Kerangka Berfikir 

   Dalam kerangka berfikir berisi tentang pengaruh penggunaan 

media audio visual untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar lay up 

shoot, 

C. Hipotesis Pemikiran : 

  Hipotesis penelitian berisi tentang jawaban sementara tentang 

penelitian yang akan diteliti.  

Bab III Metode Penelitian :   

1. Membahas mengenai lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian,  

2. Desain penelitian, 

3. Metode penelitian,  

4. Definisi oprasional,  

5. Instrumen penelitian,  

6. Proses pengembangan instrumen, 

7. Teknik pengumpulan data,  

8. dan analisis data.  

Bab IV Hasil Penelitian :  

1. Berisi pengelolaan data atau analisis data,  

2. dan pembahasan atau analisis temuan.  

Bab V  

1. Kesimpulan  

2. dan Saran yaitu membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang akan diberikan. 
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