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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Latihan Medicine Ball

1. Definisi Latihan Medicine Ball

Med Ball berasal dari zaman Persia kuno (Iran), dibuat dari kantung 

kemih binatang kemudian diisi pasir, pertama kali digunakan lebih dari 

3.000 tahun yang lalu oleh pegulat Persia dan tentara Persia sebagai 

bentuk latihan kekuatan. Sekitar 460 SM, kulit berisi pasir yang penuh 

digunakan medicinally oleh pasien dari Hippocrates yang di percaya untuk 

memperbaiki dan melatih otot yang cedera/rehabilitasi cedera melakukan 

gerakan tertentu dengan menggunakan alat berbentuk bola, makanya 

disebut Medicine Ball (Hendarsin, 2017). 

Medicine ball adalah bola medicine yang terdiri dari berbagai macam 

ukuran dan berat beban tertentu. Bompa (2010) menyatakan bahwa 

“kebanyakan latihan medicine ball dilakukan dengan menangkap dan 

melempar yang dilakukan dengan cepat, akselerasi maksimum untuk 

mencapai sukses pada akhirnya”. 

2. Efek  Fisiologis Latihan Medicine Ball

Menurut Haritsa dan Trisnowiyanto (2016), Medicine ball merupakan 

salah satu bentuk latihan pliometrik dengan menggunakan alat semacam 

bola untuk meningkatkan power dan kekuatan otot lengan. Latihan 

pliometrik merupakan suatu metode untuk mengembangkan explosive 

power. Power atau daya ledak ialah kombinasi dari kecepatan maksimal 
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dan kekuatan maksimal. Fungsi latihan medicine ball untuk melatih 

kekuatan otot, ketahanan otot, stabilitas, koordinasi tubuh, proprioseptif, 

dan plyometric (Mahardika et al., 2014). 

Latihan medicine ball menggunakan energi dari  proses anaerobic yang 

menggunakan pergerakan fungsi tubuh secara menyeluruh untuk 

meningkatkan power dan kekuatan otot lengan. Otot yang berperan adalah 

otot trisep, bisep, deltoid, pectoralis major, serratus anterior, trapezius, 

gastrocnemius, quadrisep (Haritsa dan Trisnowiyanto, 2016). Latihan 

medicine ball adalah latihan kontraksi isotonik (kontraksi dinamik) yang 

dilakukan melalui latihan beban luar menggunakan alat/bola latihan 

(Yuniada et al., 2008). Menurut Giam dan Teh (2008), latihan medicine 

ball, angkat beban dan latihan isometrik merupakan contoh latihan 

anaerobik yang meningkatkan kekuatan otot, ketahanan otot, tenaga otot, 

daya ledak otot, dan kapasitas otot. 

 

3. Indikasi dan Kontra Indikasi Latihan Medicine Ball 

 Menurut Harista dan Trisnowiyanto (2016), ada beberapa indikasi dan 

manfaat latihan medicine ball, yaitu: 

a. Meningkatkan daya ledak otot lengan 

b. Meningkatkan kekuatan otot lengan 

c. Meningkatkan kontraksi otot 

d. Peningkatan koordinasi motorik 

Kontra indikasi latihan medicine ball, menurut Soegiarto et al (2008) 

yaitu: 
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a. Cedera otot 

b. Fraktur tulang 

c. Infeksi akut 

d. Penyakit jantung 

 

4. Penatalaksanaan Latihan Medicine Ball 

Cara melakukan latihan medicine ball dengan konsep shoulder 

press exercise, medicine ball yang digunakan dengan berat 3 kg, yaitu : 

a. Berdiri tegak buka kaki selebar bahu pegang bola medicine dengan 

kedua tangan didepan dada 

 

Gambar 2.1. Posisi awal 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

angkat bola melebihi kepala, ambil ancang-ancang dengan mengangkat 

bola dua kali didepan kepala dan dua kali diatas kepala/overhead, 

lakukan latihan 8x hitungan dengan 2 repetisi. 
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Gambar 2.2. Gerakan latihan medicine ball 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

b. Berdiri tegak pegang bola medicine dengan kedua tangan didepan 

dada, kemudian kaki kanan maju dan tekuk 90o sambil mengangkat 

bola medicine diatas kepala, lakukan bergantian dengan kaki kiri. 

Lakukan latihan 8x hitungan dengan 2 repetisi. 

 

Gambar 2.3. Gerakan latihan medicine ball 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

Latihan diatas dilakukan dengan istirahat 60-90 detik disetiap set dan 

latihan meningkat setiap minggu. 
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B. Latihan Triangle Push-up 

1. Definisi Latihan push-up 

Latihan push-up adalah salah satu rangkaian latihan kekuatan otot 

untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap 

suatu tahanan (Munanda et al 2016). Latihan push-up juga merupakan 

komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara 

keseluruhan. Hal itu juga merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. 

Menurut Munanda et al (2016), Triangle push-up merupakan variasi 

latihan push-up yang pertama kali di perkenalkan di Brazil. 

 

2. Efek Fisiologis Latihan Triangle push-up 

 Menurut Munanda et al (2016), efek dari Triangle push-up yaitu 

latihan ini akan memberikan gerakan dengan memaksakan satu lengan 

agar lebih keras dalam mengendalikan beban berat tubuh, gerakan ini akan 

merangsang otot agar bekerja lebih ekstra sehingga variasi latihan ini akan 

memberikan pembentukan otot bagi tubuh. Pada latihan triangle push-up 

otot utama yang bekerja adalah otot pectoralis major, otot deltoid, otot 

trisep, otot serratus anterior, otot coracobrachialis dan massa tubuh total. 

Latihan ini menggunakan energi proses anaerobic karena menggunakan 

lebih banyak ATP dalam waktu yang singkat untuk meningkatkan 

kekuatan dan ketahanan dari otot dengan menggunakan kecepatan. Latihan 

triangle push-up adalah latihan kontraksi otot isotonik (kontraksi dinamik) 

yang dilakukan melalui latihan beban dalam yaitu beban tubuh sendiri 

(Yuniada et al., 2008). 



13 
 

3. Indikasi dan Kontra Indikasi Latihan Triangle Push-up 

Menurut Nawawi, Qalbinur (2014), ada beberapa indikasi dan manfaat 

dari latihan Triangle Push-up, yaitu: 

a. Meningkatkan tingkat metabolisme dalam tubuh 

b. Meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen di dalam tubuh 

c. Meningkatkan massa otot 

d. Meningkatkan kesehatan tulang. 

e. Jenis latihan yang berisiko rendah 

f. Efektif untuk otot inti dan kelompok otot tubuh bagian atas 

g. Memperbaiki postur tubuh. 

h. Meningkatkan kekuatan otot lengan (Harista dan Trisnowiyanto, 2016) 

i. Meningkatkan daya ledak otot lengan (Harista dan Trisnowiyanto, 

2016) 

Kontra indikasi latihan Triangle Push-up, menurut Soegiarto et al 

(2008) yaitu: 

a. Riwayat cedera otot. 

b. Kelainan neuromuskuler, musculoskeletal atau rematoid yang 

diperburuk oleh latihan. 

c. Gagal jantung 

d. Stenosis aorta berat 

4. Pelaksanaan Latihan Triangle Push-up 

Cara melakukan latihan triangle push-up sama seperti push-up biasa 

hanya dimodifikasi dibagian tangan, yaitu : 
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a. Ambil posisi push-up standar dengan kedua tangan berada tepat di 

bawah dada dengan jari telunjuk dan ibu jari bersentuhan untuk 

membentuk segitiga. 

b. Dengan mengencangkan otot inti tubuh, turunkan perlahan tubuh ke 

lantai. Pastikan untuk menjaga siku tertekuk dekat dengan bagian 

samping tubuh agar membentuk sudut 45 derajat terhadap tubuh. 

Tanpa mengubah posisi tangan, tahan, lalu dorong tubuh kembali ke 

posisi awal. Dilakukan dengan 8 kali hitungan 4 repetisi. Istirahat 60 

detik disetiap repitisi. 

c. Ambil posisi push-up dengan tangan berbentuk segitiga diberi jarak 

selebar bahu turunkan perlahan tubuh ke lantai sebelah kanan naik 

kembali turunkan tubuh perlahan ke lantai sebelah kiri 

 

Gambar 2.4. Posisi awal triangle push-up 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 2.5. Posisi turun ke sisi kanan 

(Sumber: Dokumen pribadi) 
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Gambar 2.6. Posisi turun ke sisi kiri 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

lakukan bergantian dengan 8 kali hitungan 2 kali repetisi. Istirahat 60 

detik disetiap repitisi dan 90 detik setiap set. 

C. Otot Lengan  

Menurut Hermawan (2013) dalam Munanda et al. (2016) “otot 

merupakan suatu organ/ alat yang sangat penting sekali memungkinkan tubuh 

dapat bergerak dalam menjalankan sistem otot ini tidak bisa dilepaskan 

dengan kerja saraf”. Otot lengan sering dilihat sebagai suatu tanda kebugaran 

fisik, banyak orang menghabiskan waktu di gym untuk membentuk otot 

lengan. Otot utama yang biasa dibentuk adalah otot bisep dan otot trisep. Otot 

lengan terdiri dari lengan atas dan lengan bawah. Menurut Syarifudin (2009), 

“otot lengan atas terdiri dari otot- otot fleksor yaitu Muskulus Bisep braki, 

Muskulus Brakialis, Muskulus Korakobrakialis dan otot ekstensor yaitu 

Muskulus Trisep braki. Sedangkan otot lengan bawah terdiri dari otot 

ekstensor karpiradialis longus, ekstensor karpiradialis brevis, ekstensor karpi 

ulnaris, supinator, pronator teres, fleksor digitorum profundus, ekstensor 

digitorum”. 
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Gambar 2.7. Otot Lengan 

(Sumber: Syarifuddin, 2009) 

 

Otot-otot lengan yang dapat dilihat dengan mudah di permukaan meliputi: 

1. Bisep merupakan sebuah otot besar lengan atas, otot bisep tertekuk 

sering dipandang sebagai tanda kekuatan seseorang. Secara resmi 

dikenal sebagai otot bisep brachii, bicep yang terletak di atas tulang 

humerus. Berputar lengan serta fleksi siku. 

2. Trisep terletak di belakang lengan atas membantu meluruskan lengan. 

Hal ini secara resmi dikenal sebagai trisep brachii otot. 

3. Brakioradialis terletak di bagian atas lengan bawah dekat siku, 

membantu memutar lengan bawah lahir dan batin. Karena jenis 

gerakan, kadang-kadang dikenal sebagai “otot peminum bir”. 

4. Ekstensor karpi radialis longus salah satu dari lima otot utama yang 

membantu memindahkan pergelangan tangan. Bila Anda mengepalkan 

tinju, otot ini tonjolan keluar dari kulit. 

5. Deltoid, meskipun secara teknis bagian dari bahu, otot deltoid 

mengontrol sebagian besar gerakan bahu dan dengan demikian 

memberikan lengan lebih rentang gerak. 
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D. Daya Ledak Otot Lengan 

1. Definisi Daya Ledak Otot 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan 

maksimal dengan usahannya yang dikerahkan dalam waktu sependek-

pendeknya (Setijono, dkk, 2001: 46 dalam Mahardika et al., 2014). Daya 

ledak ialah kombinasi dari kecepatan maksimal dan kekuatan maksimal. 

Daya ledak ini harus ditunjukkan oleh perpindahan tubuh (dalam 

tendangan jauh) atau benda (peluru yang ditolakkan) melintasi udara, 

dimana otot-otot harus mengeluarkan kekuatan dengan kecepatan yang 

tinggi, agar dapat membawa tubuh atau obyek pada saat pelaksanaan gerak 

untuk dapat mencapai suatu jarak (Janssen,1983:167 dalam Rosy, 2009). 

Dalam dua kutipan tersebut dapat ditarik daya ledak otot lengan adalah 

suatu kemampuan dari kelompok otot lengan untuk melewati batas kondisi 

awal otot melalui satu bentuk latihan dengan kecepatan kontraksi yang 

tinggi. 

 

2. Faktor Mempengaruhi Daya Ledak Otot Lengan 

Menurut Sudewa (2015) ada berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi daya ledak otot, yaitu: 

a. Usia  

Seseorang saat berusia 5-15 tahun terjadi penambahan sarkomer 

otot sehingga terjadi hipertropi otot (Caroline Kisner). Pada masa ini 

terjadi pertumbuhan fisik berupa penambahan massa otot dan 

pematangan saraf. Saat usia 17-18 tahun terjadi penambahan massa 
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otot akibat dari adanya suatu pross latihan sehingga terjadi hipertropi, 

yang ditandai dengan meningkatnya myofibril, aktin, myosin, 

sarkoplasma dan jaringan ikat. Selain ditentukan oleh pertumbuhan 

fisik, kekuatan otot ini ditentukan oleh aktivitas ototnya. Laki-laki dan 

perempuan akan mencapai puncak kekuatan otot pada usia 20-30 

tahun. Kemudian di atas umur tersebut mengalami penurunan, kecuali 

diberikan pelatihan. Namun umur di atas 65 tahun kekuatan otot sudah 

mulai berkurang sebanyak 20% dibandingkan sewaktu muda (Nala, 

2011).  

b. Jenis Kelamin 

Otot wanita dapat mencapai tekanan maksimum kontraksi yang 

dihasilkan oleh pria, yaitu antara 3 dan 4 Kg/cm2. Oleh karena itu, 

sebagian besar perbedaan penampilan otot secara keseluruhan terletak 

pada persentase tambahan tubuh pria yaitu otot. Sedangkan kekuatan 

otot pada laki-laki sedikit lebih kuat dari pada kekuatan otot 

perempuan pada usia 10-12 tahun. Perbedaan kekuatan yang signifikan 

terjadi seiring pertambahan umur, di mana kekuatan otot laki-laki jauh 

lebih kuat daripada wanita (Bompa, 2005). Dapat disimpulkan bahwa 

ukuran sebuah otot merupakan faktor penentu kekuatan atau daya 

ledak (power) dari seseorang. Di mana kaum pria lebih dominan dari 

pada wanita. 

c. Berat Badan  

Beberapa penelitian menentukan hubungan antara lemak tubuh 

dan performa pemain pada pria usia muda. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa derajat kegemukan memiliki pengaruh yang besar 

terhadap performa dan tes-tes kemampuan atletik. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa kegemukan tubuh berhubungan dengan 

keburukan performa seseorang pada berbagai tes antara lain : speed 

test, power test, endurance test, balance dan agility test, serta vertical 

jump test. 

 

3. Fisiologis Daya Ledak Otot 

Daya ledak otot dapat didefinisikan sebagai kekuatan x jarak / waktu 

a kekuatan x kecepatan. Kekuatan memainkan peran kunci dalam produksi 

daya ledak dan jika tidak dipertahankan dengan latihan dapat 

mengakibatkan penurunan atau tidak ada perubahan dalam produksi daya 

ledak (William dan David, 2012 dalam Sudewa, 2015). 

Aksi kosentris otot tidak menghasilkan banyak kekuatan. Output 

daya ledak otot dapat ditingkatkan lebih besar ketika gerakan eksentrik 

dan kosentris digunakan bersama-sama untuk mengambil keuntungan dari 

sifat elastisitas otot dalam siklus stretch-shortening cycle (SSC) (William 

dan David, 2012 dalam Sudewa, 2015). Siklus ini dimulai dengan gerakan 

yang cepat mengakibatkan peregangan otot melalui aksi eksentrik. Otot 

memiliki kemampuan untuk diregangkan karena memiliki komponen 

elastis, yang terdiri dari jaringan ikat yang mengelilingi setiap lapisan 

jaringan otot. Ketika otot diregangkan, serat muscle spindle menggeliat 

dan mengirim pesan umpan balik ke system saraf pusat, umpan balik ini 

menyebabkan sinyal langsung dari serat otot untuk berkontraksi. 
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Keterlibatan SSC dalam latihan memberikan output daya ledak otot yang 

lebih besar (Duchateau dan Enoka, 2011). 

Jenis serabut otot yang digunakan dalam daya ledak adalah serabut 

otot cepat (tipe II), karena jenis serabut otot cepat (tipe II) dapat 

melakukan kontraksi otot secara cepat dan kuat. Kedua jenis otot tersebut 

berbeda dalam kecepatan kontraksi (Ardle et al., 2008). Serabut otot tipe II 

tidak mengandung mioglobin, sehingga disebut juga serabut otot putih. 

Serabut otot cepat mempunyai banyak retikulum sarkoplasma lebih 

banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat. Keadaan tersebut 

menyebabkan proses pelepasan (re-uptake) ion kalsium berlangsung 

dengan cepat sehingga proses kontraksi yang dihasilkan dapat berlangsung 

secara cepat (Sudewa, 2015) 

Daya ledak otot memerlukan energi, energi adalah kemampuan 

untuk melakukan sesuatu dengan suatu perubahan. Energi yang dihasilkan 

dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat digunakan secara langsung 

untuk kontraksi otot, tetapi terlebih dahulu energi senyawa kimia berenergi 

tinggi yaitu Adenosin Triphosphate (ATP). Selanjutnya ATP yang 

terbentuk diangkut oleh darah keseluruh bagian sel yang memerlukan 

(Bompa, 2009). 

 Otot adalah salah satu alat tubuh yang menggunakan ATP sebagai 

sumber energi. ATP yang tertimbun dalam otot jumlahnya sangat terbatas, 

yaitu sekitar 4-6 mili mol/kg berat badan. ATP yang tersedia ini hanya 

cukup untuk aktifitas cepat dan berat selama 8-30 detik, sehingga untuk 

aktifitas yang lebih lama dari waktu tersebut perlu di lakukan 
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pembentukan ATP kembali. Penyediaan energi daya ledak otot melalui 

proses anaerobic meliputi sistem ATP-PC (Phospagen Sistem) dan sistem 

glikolosis anaerobik (Lactid Acid Sistem). Reaksi pemecahan ATP-PC 

berlangsung secara cepat dan terjadi di dalam sel. Pada saat ATP 

digunakan, maka PC akan segera terurai dan membebaskan energi, 

sehingga terjadi resistensi ATP. ATP dipecah pada saat kontraksi otot 

berlangsung, kemudian dibentuk kembali dari adenosin Diphosfate dan 

piruvat (ADP +Pi) oleh adanya energi yang berasal dari simpanan PC. 

Penyediaan energi dengan sistem tersebut hanya dapat dipergunakan atau 

dipakai selama  3-8 detik (Soekarman, 2011) 

 

4. Manfaat Daya Ledak Otot lengan 

Manfaat daya ledak otot lengan adalah untuk menambah kemampuan 

otot lengan dengan kekuatan dan kecepatan otot dalam mengerahkan 

tenaga maksimal untuk mengatasi tahanan (Setiagraha, 2011). Dalam 

olahraga bola basket daya ledak otot lengan dibutuhkan untuk 

meningkatkan kemampuan passing dan shooting bola basket, 

menumpukan kekuatan maksimal pada lengan agar saat passing dan 

shooting bola basket bisa mencapai jarak yang diinginkan. Kondisi fisik 

merupakan salah satu faktor penentu prestasi dalam cabang olahraga bola 

basket. Terlatihnya fisik pemain basket akan membawa tim ke kejuaraan 

dan membuat tim bermain sangat baik (Yoda et al., 2016). 
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Gambar 2.8. regio ventralis bahu 

(Sumber: Yokochi et al., 2010) 

 

E. Olahraga Bola Basket 

1. Sejarah Bola Basket 

Olahraga bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing 

regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan mencegah 

lawan untuk mencetak angka dengan cara bola dioper, digelinding, 

dipantulkan atau di dribble kesegala arah, sesuai dengan peraturan yang 

telah ditentukan. Permainan bola basket diciptakan pada bulan Desember 

1891 oleh Dr. James Naismith, seseorang anggota Sekolah Pelatih YMCA 

di Springfield Massachusetts yang dikenal sebagai Springfield College 

(Saputro, 2008). 

Permainan bola basket di Indonesia berasal dari pedagang Cina dan 

mulai berkembang dari Jogja, Solo dan sekitarnya. Pada PON tahun 1948 

di Solo permainan bola basket pertama kali dipertandingkan. Untuk 

mengkoordinir perkembangan bola basket di Indonesia, dibentuklah 

PERBASI (Persatuan Basketball Seluruh Indonesia) pada tanggal 23 
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Oktober 1951 dengan Tonny Wen sebagai ketua. Pada tahun 1955 

kepanjangan PERBASI diubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh 

Indonesia, sampai saat ini PERBASI bertanggung jawab atas 

perkembangan bola basket di Indonesia (Ubaidillah, 2014). 

 

2. Definisi Olahraga Bola Basket 

Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua 

tim beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding 

mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan 

(Kanca, 2010). Menurut Hall (1996) dalam Setiagraha (2011) mengatakan 

bahwa bola basket dimainkan oleh dua tim dengan lima pemain per tim. 

Tujuannya adalah mendapatkan nilai (score) dengan memasukkan bola ke 

keranjang dan mencegah tim lain melakukan hal serupa. 

Keterampilan teknik dasar dalam permainan bola basket dapat dibagi 

menjadi enam, yaitu: 1)Teknik melempar dan menangkap (passing), 

2)Teknik menggiring bola (dribbling), 3)Teknik menembak (shooting), 

4)Teknik pivot, 5)Teknik tembakan lay-up (Sodikun, Imam 1992:48). 

Diperlukan lapangan dengan ring (keranjang) basket dan bola yang sesuai 

dengan permukaan lapangan, misal bola karet/sintetis untuk lapangan 

dalam ruangan. Lapangan berukuran 27,5 meter dan lebar 15,2 m. Tinggi 

ring basket 3,05 m. Garis tiga angka yang sesuai (6,02 m untuk SMA dan 

perguruan tinggi, 6,70 m dan 7,24 m untuk pertandingan NBA) ditandai 

dengan jelas. Garis tembakan bebas berjarak 4,57 m dari ring basket. Jalur 

tiga detik selebar 3,66 m. (Oliver, 2008). 
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3. Teknik Dasar Olahraga Bola Basket 

Menurut Ubaidillah (2014), dalam permainan bola basket ada 

beberapa teknik dasar dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemain 

basket. Teknik dasar dan keterampilan itu adalah sebagai berikut: 

1. Mengoper atau melempar bola terdiri atas tiga cara, yaitu melempar 

bola dari atas kepala (over head pass), melempar bola dari depan dada 

(chest pass) yang dilakukan dari dada ke dada dengan cepat dalam 

permainan, serta melempar bola memantul ke tanah atau lantai (bounce 

pass). 

 

Gambar 2.9. Teknik Operan 

(Sumber: Ahmadi, 2007: 14 dalam Ubaidillah, 2014) 

 

2. Menggiring bola (dribbling ball) adalah suatu usaha membawa bola ke 

depan. Caranya yaitu dengan memantul-mantulkan bola ke lantai 

dengan satu tangan. Saat bola bergerak ke atas telapak tangan 

menempel pada bola dan mengikuti arah bola. Tekanlah bola saat 

mencapai titik tertinggi ke arah bawah dengan sedikit meluruskan siku 

tangan diikuti dengan kelenturan pergelangan tangan. Menggiring bola 

dalam permainan bola basket dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu 

menggiring bola rendah dan menggiring bola tinggi. Menggiring bola 
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rendah bertujuan untuk melindungi bola dari jangkauan lawan. 

Menggiring bola tinggi dilakukan untuk mengadakan serangan yang 

cepat ke daerah pertahanan lawan. 

 

Gambar 2.10. Menggiring Bola 

(Wissel, 2000 dalam Ubaidillah, 2014) 

 

3. Pivot atau memoros adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari 

jangkauan lawan dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan 

kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. 

 

Gambar 2.11. Pivot 

(Sumber: Wissel, 2000 dalam Ubaidillah, 2014) 

4. Shooting adalah memasukkan bola ke dalam ring atau keranjang basket 

lawan untuk meraih poin. Dalam melakukan shooting ini dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan shooting menggunakan dua 

tangan serta shooting menggunakan satu tangan. 
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Gambar 2.12. Busur Lambungan saat Menembak 

(Sumber: Sumiyarsono, 2002 dalam Ubaidillah, 2014) 

 

 

Gambar 2.13. Shooting bolabasket 

(Sumber: Kosasih, 2008) 

5. Lay-up adalah memasukkan bola ke ring atau keranjang basket dengan 

dua langkah dan meloncat agar dapat meraih poin. Lay-up disebut juga 

dengan tembakan melayang. 

 

Gambar 2.14. Teknik Lay-up 

(Sumber: Wissel, 2000 dalam Ubaidillah, 2014) 
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