
i 
 

RINGKASAN 

ARIEF BUDI KARSA, Analisis prolehan angka dengan teknik shooting (under 
basket shoot, lay up shoot, two point shoot dan three point shoot) dari sisi 
kanan dan sisi kiri pada tim bola basket UNJ putri pada kejuaraan LIBAMA 
2015. Skripsi, Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Jakarta 2015. 

 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan banyaknya angka 

yang dihasilkan antara penyerangan melalui sisi kanan dan sisi kiri dengan 

teknik under basket shoot, lay up shoot, two point shoot dan three point shoot 

pada tim bola basket UNJ putri pada kejuaraan LIBAMA 2015. Tempat 

Penelitian ini di Jakarta  dan tempat pengambilan data di Gor Soemantri 

Brodjonegoro, Kuningan Jakarta Selatan. Pada tanggal 6 April – 29 April 

2015. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik 

survei observasi. Kemampuan dihitung dari setiap penyerangan yang 

dilakukan. Instrumen pengambilan data menggunakan tabel-tabel yang 

berkolom untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan penyerangan 

melalui sisi kanan dan sisi kiri dengan teknik under basket shoot, lay up 

shoot, two point shoot dan three point shoot. Populasi yang digunakan yaitu 

seluruh peserta yang bertanding di kejuaraan LIBAMA 2015. Sempel dalam 

penelitian ini adalah tim UNJ putri, dengan teknik purposive sampling, yaitu 

pemain tim UNJ putri  yang melakukan penyerangan melalui sisi kanan dan 

sisi kiri. 

Dari total keseluruhan serangan menghasilkan angka di kejuaraan 

LIBAMA 2015 sebanyak 102 kali, dengan keberhasilan menghasilkan angka 

sisi kanan sebanyak 59 kali (58%) dan sisi kiri 43 kali (42%) dengan total 

kegagalan 271 yang sisi kanan 129 kali (48%) sisi kiri 142 kali (52%). Tingkat 
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keberhasilan sisi kanan teknik under basket shoot sebesar 45% dan 

kegagalannya sebesar 55%, teknik lay up shoot keberhasilan sebesar 40% 

dan kegagalan sebesar 60%, teknik two point shoot keberhasilannya 32% 

dan kegagalan 78%, dan teknik three point shoot keberhasilan 15% dan 

kegagalannya 85%.Tingkat keberhasilan sisi kiri teknik under basket shoot 

sebesar 40% dan kegagalannya sebesar 60%, teknik lay up shoot 

keberhasilan sebesar 25% dan kegagalan sebesar 75%, teknik two point 

shoot keberhasilannya 21% dan kegagalan 79%, dan teknik three point shoot 

keberhasilan 12% dan kegagalnnya 88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


