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Lampiran 1. Surat Izin Validasi 
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Lampiran 2. Izin Validasi 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dari Pascasarjana 
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Lampiran 4. Surat Penelitian di UKM Bola Basket Universitas Islam   
   Indonesia 
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Lampiran 5. Instrumen tes Free Throw 

Instrumen test free throw dari Haris Pojskic, Vlatko dan Ediin 2011: 26-28) 

dengan nilai validitas 0,79 dan reliabilitas 0,92. 

 

A. Peralatan: 

1. Blangko pencatat data 

2. Peluit 

3. Bola basket 

4. Lapangan bola basket 

 

B. Prosedur Free Throw: 

1. Pemain melakukan tiga seri dengan sepuluh tembakan free throw dengan 

 setiap periodenya istirahat antara seri 

2. Dua pemain diposisikan dibawah ring dan mereka mengoper bola ke sasaran 

 pengujian 

3. Setelah satu pemain menyelesaikan sepuluh tembakan yang lainnya datang 

 kegaris tembakan bebas dan melakukan tembakan yang sama 
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Lampiran 6. Instrumen Tes Konsentrasi 
 
1. Gambar Grid Concertration Exercise (Harris & Harris dalam Williams 

(1993: 170) 

Grid Concentration Exercise 
 

Nama :  
 
 

84 27 51 78 59 52 13 85 61 55 

28 60 92 04 97 90 31 57 29 33 

32 96 65 39 80 87 49 86 18 70 

76 87 71 95 98 81 01 46 88 00 

48 82 89 47 35 17 10 42 62 34 

44 67 93 11 07 43 72 94 69 56 

53 79 05 22 54 74 58 14 91 02 

06 68 99 75 26 15 41 66 20 40 

50 09 64 08 38 30 36 45 83 34 

03 37 21 23 16 37 25 19 12 63 

 
Hasil :           Kesalahan :                 Nilai :     
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2. Prosedur Pelaksanaan 
 
Dalam proses pelaksanaan tes konsentrasi menggunakan instrumen grid 

concertration exercise, dalam tes ini terdapat prosedur yang harus dilaksanakan 

antara lain : 

a. Pertama tester (penguji) menjelaskan secara detail terkait prosedur 

pelaksanaan tes. 

b. Atlet dalam melakukan tes konsentrasi dalam posisi duduk dan menghadap 

kearah media tes 

c. Atlet dalam melakukan tes didampingi satu tester sebagai pencatat hasil dan 

timer (pencatat waktu) 

d. Pada satu sesi tes setiap probandus melakukan scanning kolom yang berisi 

angka dengan tehnik melingkari dan mengurutkan nilai dari angka terkecil 

(00) hingga terbesar (99) dalam waktu 1 menit. 

e. Sistem penilaian dilakukan dengan cara: jumlah total angka yang disebutkan 

dikurangi jumlah angka berurutan yang harus di urutkan. 
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Lampiran 7. Pembagian Kelompok Berdasarkan Tes Konsentrasi 

 

 

No Nama Hasil Kategori Keterangan Pembagian kelompok 
1 firmansy 19 Tinggi  

 
 
 
 

27% Atas 

 
 
 
 
 

Konsentrasi Tinggi 

2 Arham 19 Tinggi 
3 Azizan 19 Tinggi 
4 Ciki Putra 17 Tinggi 
5 Fahleri 16 Tinggi 
6 Radit 16 Tinggi 
7 Suryo 15 Tinggi 
8 Basyar 15 Tinggi 
9 Iqbal 13 Tinggi 
10 Barak 13 Tinggi 
11 Budi 12 Sedang  

 
 
 
 
 
 
 
 

TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI 
SUBJEK PENELITIAN 

12 Denis 12 Sedang 
13 Adam 12 Sedang 
14 Bastian 12 Sedang 
15 Rian 11 Sedang 
16 Adi 11 Sedang 
17 Agus 11 Sedang 
18 Eko 11 Sedang 
19 Dinan 11 Sedang 
20 Yanto 11 Sedang 
21 Erland 11 Sedang 
22 Shihab 10 Sedang 
23 Indra 10 Sedang 
24 Ishak 10 Sedang 
25 Herka 10 Sedang 
26 Khorim 10 Sedang 
27 Ilham 10 Sedang 
28 Latief 10 Sedang 
29 Bowo 9 Rendah  

 
 
 
 

27 % Bawah 

 
 
 
 
 

Konsentrasi Rendah 

30 Alfarizi 8 Rendah 
31 Uki 8 Rendah 
32 Aziz 7 Rendah 
33 Satria 7 Rendah 
34 Fauzan 7 Rendah 
35 Meizhan 6 Rendah 
36 Rahmat 5 Rendah 
37 Fariz 5 Rendah 
38 Tama 5 Rendah 
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Lampiran 8.  

Panduan Program Latihan Internal Imagery untuk Ketepatan Free 

Throw UKM Universitas Islam Indonesia 

A. Pengantar  

Model latihan disusun bedasarkan materi yang sudah ada dengan penyesuaian 

tujuan kemampuan ketepatan free throw UKM bola Basket Universitas Islam 

Indonesia dengan memberikan dua bentuk latihan mental yaitu latihan mental 

internal imagery perspective dan latihan mental external imagery perspective. 

Metode yang digunakan dalam latihan imagery ini adalah ceramah yang 

menunjukan suatu pola gerak atau suatu kondisi melalui auditori atau diskusi, 

memvisualisasikan atau membayangkan dan di praktekan. Dalam hal ini akan 

dilakukan enam kali. Pertemuan setiap minggu dilakukan dua kali. Menurut 

Richard H.Cox (2011) pelatihan imagery bertujuan untuk meningkatkan aspek 

psikologis dan keterampilan atlet dilakukan sebanyak lima sampai enam kali 

pertemuan. 

B. Tujuan Latihan Imagery 

Pelatihan imagery yang dibuat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

ketepatan Free throw UKM bola basket UII, ada beberapa tujuan yang spesifikasi 

didalamnya adalah bertujuan untuk: 

1. Membentuk atlet meningkatkan keterampilan tehnik agar lebih konsisten  saat 

melakukan dan kemampuan psikologis untuk meningkatkan prestasinya sebaik 

mungkin 

2. Meningkatkan tehnik dan ketrampilan atlet 
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3. Mengurangi rasa cemas pada atlet 

4. Membantu atlet dalam melakukan tehnik secara spesifik 

5. Memberikan gambaran dan pemahaman pada atlet 

C. Sasaran Latihan Imagery 

Dalam latihan imagery yang telah dibuat ini, sasaran pelatihan yaitu pemain 

UKM bola basket UII. Subjek pada penelitian ini adalah pemain UKM bola 

basket UII. 

D. Langkah - langkah Latihan Imagery 

 Pertama kali latihan imagery dilakukan dengan rileksasi terlebih dahulu. 

Apabila seseorang sedang belajar suatu bidang tertentu yang dianggap sulit dan 

sudah lama ditekuni, maka rileksasi dalam waktu yang tepat dan dalam waktu 

yang singkat akan memberikan peningkatan dan kemajuan yang pesat dalam hal 

tehnik psikis. Dalam latihan imagery akan terjadi dialog antara otak dengan tubuh 

atlet selama berlangsung latihan imagery. 

Langkah-langkah latihan imagery 

a) Duduk dan berbaring dengan senyaman mungkin dan mata ditutup 

b) Usahakan rileks terlebih dahulu 

c) Bernapaslah dalam beberapa kali 

d) Usahakan membayangkan atau membuat imajinasi satu persatu pengalaman 

yang berhubungan dengan panca indra 

e) Atlet dilatih untuk membuat khayalan - khayalan mental mengenai suatu 

gerakan atau keterampilan tertentu atau mengenai apa yang harus 

dilakukannya dalam situasi tertentu ( membuat cognitive images) 



  124 

f) Atlet disuruh untuk melihat, mengamati, memperhatikan dan membayangkan 

dengan seksama pola gerak tertentu. 

g) Mengingat - ingat kembali gerakan tersebut kedalam otak seperti dalam 

olahraga bola basket, seorang atlet membayangkan pemain sedang melakukan 

ancang - ancang dalam melakukan shooting bola basket sambil memfokuskan 

pikiran terhadap sasaran (arah) yang akan di capai, sampai pada atlet 

melepaskan bola basket 

h) Menggunakan external perspektif (membayangkan dengan melihat dari diri 

dari luar diri) dan internal perspektif (membayangkan dan meresapi saat 

melakukan gerakan atau pengalaman). 

i) Melakukan latihan imagery dengan bantuan gerakan gerakan kinestetik yang 

dinamis seperti seolah-olah melakukan gerakan yang sebenarnya pada saat 

pertandingan. 

j) Membayangkan kecepatan imagery dalam tempo yang tepat sesuai dengan 

gerakan yang sebenarnya, jangan pernah dilakukan dengan slow motion atau 

lebih cepat. 

k) Dari proses diatas harus dilakukan berulang kali dan tetap fokus supaya 

rangkaian gerak bisa ditampilkan dengan baik. 

E. Panduan Latihan Internal Imagery Secara Umum 

 Latihan internal imagery dilakukan pada awal sesi latihan. Latihan ini 

dilakukan 6 kali tatap muka dalam setiap sesi latihan dilakukan 25 menit dengan 

rincian sesi latihan imagery 10 menit dan aktualisasi imagery 15 menit. 
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 Dalam pelaksanaannya internal imagery secara umum yang pertama 

dilakukan dengan pembukaan terlebih dahulu yang berisi (doa, persiapan dan 

penjelasan mengenai pelatihan yang akan dilakukan) 

 Dibawah ini adalah urutan panduan latihan internal imagery secara umum: 

No uraian keterangan 
1 Pelatih maupun atlet melakukan kegiatan berdoa 

bersama-sama menurut kepercayaan masing-
masing 

 

2 Pelatih membagi atlet menjadi kelompok 
konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah yang 
bedasarkan hasil dari Grid concentration test 
 

Ada dua kelompok 
latihan 

3 Setiap kelompoknya di dampingi satu orang 
pelatih 

 

4 Pelatih memberi arahan pada kedua kelompok 
atlet untuk menepatkan diri pada sudut tempat 
latihan yang beda dan kondusif 
 

Latihan dilakukan 
pada tempat yang 
tenang 

5 Pelatih memberikan intruksi atau arahan pada atlet 
untuk melakukan streching statis 

Atlet melakukan 
streching ringan 
untuk mengatasi 
keetegangan otot 
 

6 Pelatih mengkondisikan atlet untuk memposisikan 
dirinya serileks mungkin dengan posisi duduk dan 
tutup mata 

Posisi yang baik 
untuk latihan 
imagery adalah 
duduk atau tidur 
terlentang 
 

7 Pelatih melaksanakan latihan imagery internal 
dengan memberi intruksi pada atlet untuk 
melakukan visualisasi  terkait gerakan free throw 
 

Volume untuk 
melakukan latihan 
Imagery 10 menit 

8 Pelatih memberikan intruksi atau arahan latihan 
imagery menggunakan panduan latihan internal 
imagery yang sudah disiapkan 

Pelatih dalam 
memberi 
mengintruksi 
menggunakan 
script 

9 Setelah tahapan selesai visualisasi pelatih 
mengintruksikan para atlet untuk melakukan 
visualisasi rangkaian gerakan free throw secara 

Pelaksanaan 
melakukan free 
throw  
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singkat kemudian melakukan gerakan secara nyata Set: 3 
Repetisi: 10 
Durasi: 15 menit 

10 Pada sesi akhir latihan pelatih melakukan evaluasi 
terkait jalannya sesi latihan 

 

 

F. Panduan Penerapan Latihan Internal Imagery 

Latihan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu pembukaan (berdoa dan persiapan 

latihan inti), latihan inti (menampilkan sebuah video terkait rangkaian gerak 

tehnik free throw bola basket dan yang terakhir adalah penutup (pemberian 

masukan dan evaluasi). Panduan naskah (Script) latihan internal imagery tehnik 

free throw berdasarkan program latihan PETTLEP (Holmes & Collins dalam 

Dave Smith: 2010) seperti dibawah ini. 

Berikut adalah urutan latihan penerapan internal imagery : 
 
No Urutan latihan Keterangan  Durasi 
1 Pelatih dan atlet melakukan doa bersama 

sebelum melakukan kegiatan 
 

 
Pembukaan 

 
5 

Menit 
2 Posisikan badan anda dengan nyaman dan 

fokuskan pikiran anda hanya pada intruksi yang 
saya berikan 
 

 
 
 
 
 

 
 
Latihan inti 

 
 
� Indra 

peraba 
 
 
� Indra 
penciuman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Perlahan munculkanlah gambaran dalam 
pikiran anda terkait tehnik free throw 
 

4 Bayangkan anda sedang melakukan sikap 
tehnik free throw 
 

5 ¾ Perlahan bayangkan dari proses bagaimana 
anda berdiri dengan kaki yang bersentuhan 
dengan lapangan bola basket 

¾ Bayangkan kaki di buka selebar bahu 
dengan seimbang       

¾ kedua tangan anda memegang bola, 
merasakan permukaan kulit bola, dan 
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rasakan tekanan udara pada bola 
¾ Atur nafas sebaik mungkin untuk 

mengatasi ketegangan 
¾ Rasakan cuaca dan suasana disekitar 
¾ Bayangkan Posisi badan anda menghadap 

ke ring basket dengan mata melihat ke ring 
basket 

 

 
� Indra 
penglihatan 
 
 
� Indra 
pendengar 
  
 
 
 
 
Intruksi 
bedasarkan 
rangkaian 
tehnik free 
throw yang 
benar dan 
memaksimal
kan panca 
indera  

 
20 

Menit 

6 ¾ Kemudian dengarlah suara perintah peluit  
¾ Selanjutnya Rasakan posisi bola pada jari-

jari anda yang berpusat pada jari telunjuk 
yang tidak pada telapak tangan anda 

¾ Rasakan bola berada di jempol tangan dan 
kelingking anda yang membentuk garis 
segitiga menuju target 

¾ Bola berada di depan dan diatas bahu pada 
saat itu rasakan bau bola basket 

¾ Pergelangan tangan 45 sampai 60 derajat 
rasakan saat bola berada di jari-jari  

¾ Rasakan ketika Bola dilepaskan pada jari 
tengah menuju lurus ke ring basket 

¾ Arah pandangan mata melihat pada ring 
basket 

¾ Bayangkan gerakan follow through sampai 
bola masuk kedalam ring 

 
8 Mendengarkan sorak-sorak penonton yang 

bergemuruh kencang, dan bayangkan ekspresi 
pada saat berhasil memasukan bola ke ring 
 

9 Buka mata untuk mengakhiri imagery dan 
kembali duduk bersila 

10 Atlet melakukan pendinginan dengan 
berpasangan yang diteruskan dengan evaluasi 
dan penutup 

Penutup 5 
menit 
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Lampiran 9. 

Panduan Program Latihan External Imagery untuk Ketepatan Free Throw 

UKM Universitas Islam Indonesia 

A. Pengantar 

Model latihan disusun berdasarkan materi yang sudah ada dengan 

penyesuaian tujuan kemampuan ketepatan free throw UKM bola Basket 

Universitas Islam Indonesia dengan memberikan dua bentuk latihan mental yaitu 

latihan mental internal imagery perspective dan latihan mental external imagery 

perspective. Metode yang digunakan dalam latihan imagery ini adalah ceramah 

yang menunjukan suatu pola gerak atau suatu kondisi melalui auditori atau 

diskusi, memvisualisasikan atau membayangkan dan di praktekan. Dalam hal ini 

akan dilakukan enam kali. Pertemuan setiap minggu dilakukan dua kali. Menurut 

Richard H.Cox (2011) pelatihan imagery bertujuan untuk meningkatkan aspek 

psikologis dan keterampilan atlet dilakukan sebanyak lima sampai enam kali 

pertemuan. 

B. Tujuan Latihan Imagery 
 

Pelatihan imagery yang dibuat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

ketepatan Free throw UKM bola basket UII, ada beberapa tujuan yang spesifikasi 

di dalamnya adalah bertujuan untuk: 

1. Membentuk atlet meningkatkan keterampilan tehnik agar lebih konsisten saat 

melakukan dan kemampuan psikologis untuk meningkatkan prestasinya 

sebaik mungkin 

2. Meningkatkan tehnik dan ketrampilan atlet 
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3. Mengurangi rasa cemas pada atlet 

4. Membantu atlet dalam melakukan tehnik secara spesifik 

5. Memberikan gambaran dan pemahaman pada atlet 

C. Sasaran Latihan Imagery 
 

Dalam latihan imagery yang telah dibuat ini, sasaran pelatihan yaitu pemain 

UKM bola basket UII. Subjek pada penelitian ini adalah pemain UKM bola 

basket UII. 

D. Langkah - Langkah latihan Imagery 
 

Pertama kali latihan imagery dilakukan dengan rileksasi terlebih dahulu. 

Apabila seseorang sedang belajar suatu bidang tertentu yang dianggap sulit dan 

sudah lama ditekuni, maka rileksasi dalam waktu yang tepat dan dalam waktu 

yang singkat akan memberikan peningkatan dan kemajuan yang pesat dalam hal 

tehnik psikis. Dalam latihan imagery akan terjadi dialog atara otak dengan tubuh 

atlet selama berlangsung latihan imagery. 

Langkah-langkah latihan imagery 

a) Duduk dan berbaring dengan senyaman mungkin dan mata ditutup 

b) Usahakan rileks terlebih dahulu 

c) Bernapaslah dalam beberapa kali 

d) Usahakan membayangkan atau membuat imajinasi satu persatu pengalaman 

yang berhubungan dengan panca indra 

e) Atlet dilatih untuk membuat khayalan - khayalan mental mengenai suatu 

gerakan atau keterampilan tertentu atau mengenai apa yang harus 

dilakukannya dalam situasi tertentu ( membuat cognitive images) 
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f) Atlet disuruh untuk melihat, mengamati, memperhatikan dan membayangkan 

dengan seksama pola gerak tertentu. 

g) Mengingat - ingat kemabli gerakan tersebut kedalam otak seperti dalam 

olahraga bola basket, seorang atlet membayangkan pemain sedang melakukan 

ancang - ancang dalam melakukan shooting bola basket sambil memfokuskan 

pikiran terhadap sasaran (arah) yang akan di capai, sampai pada atlet 

melepaskan bola basket 

h) Menggunakan external perspektif (membayangkan dengan melihat dari diri 

dari luar diri) dan internal perspektif (membayangkan dan meresapi saat 

melakukan gerakan atau pengalaman). 

i) Melakukan latihan imagery dengan bantuan gerakan gerakan kinestetik yang 

dinamis seperti seolah-olah melakukan gerakan yang sebenarnya pada saat 

pertandingan. 

j) Membayangkan kecepatan imagery dalam tempo yang tepat sesuai dengan 

gerakan yang sebenarnya, jangan pernah dilakukan dengan slow motion atau 

lebih cepat. 

k) Dari proses diatas harus dilakukan berulang kali dan tetap fokus supaya 

rangkaian gerak bisa ditampilkan dengan baik. 

 

E. Panduan Pelaksanaan Latihan External Imagery Secara Umum 
 
 Pelaksanaan latihan external imagery secara umum pertama - pertama dalam 

melakukan pembukaan terlebih dahulu yang didalamnya terdapat (berdoa, 

persiapan dan penjelasan mengenai pelatihan yang akan dilakukan).  
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 Berikut adalah urutan latihan penerapan external imagery: 

No uraian keterangan 
1 Latihan external imagery sebuah metode laihan 

mental dengan menggunakan bantuan video untuk 
membantu atlet dalam melakukan visualisasi terkait 
pemahaman dan penanaman memori tehnik yang 
benar 

 

2 Latihan external imagery dilakukan pada awal 
setiap sesi latihan yang dilakukan sebanyak 6 kali 
tatap muka. Setiap sesi latihan dilaksanakan 25 
menit dengan pembagian sesi imagery 10 menit dan 
sesi aktualisasi imagery 15 menit 
 

Frekuensi 
latihanya 6 kali 
tatap muka 

3 Pelatih membagi atlet menjadi kelompok 
konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah yang 
bedasarkan hasil dari Grid concentration test 
 

Ada dua 
kelompok latihan 

4 Setiap kelompoknya di dampingi satu orang pelatih  

5 Pelatih memberi arahan pada kedua kelompok atlet 
untuk menepatkan diri pada sudut tempat latihan 
yang beda dan kondusif 
 

Latihan dilakukan 
pada tempat yang 
tenang 

6 Pelatih memberikan intruksi atau arahan pada atlet 
untuk melakukan streching statis 

Atlet melakukan 
streching ringan 
untuk mengatasi 
keetegangan otot 
 

7 Pelatih mengkondisikan atlet untuk memposisikan 
dirinya serileks mungkin ddengan posisi duduk 

Posisi yang baik 
untuk latihan 
imagery adalah 
duduk atau tidur 
terlentang 
 

8 Pelatih melaksanakan latihan external imagery 
dengan memberikan video terkait tehnik free throw  

Volume untuk 
melakukan latihan 
imagery 10 menit 
 

9 Pada waktu atlet melihat dan memperhatikan video, 
pelatih memberikan intruksi dan sugesti kepada 
para atlet yang terkait kata kunci dari rangkaian 
tehnik free throw 
 

Pelatih dalam 
mengintruksi 
menggunakan kata 
kunci (trigger) 
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10 Setelah tahapan selesai memperhatikan video dan 
visualisasi terkait tehnik free throw maka pelatih 
mengintruksikan kepada atlet untuk melakukan 
visualisasi rangkaian gerakan free throw secara 
singkat setelah itu melakukan free throw secara 
nyata 
 

Pelaksanaan 
melakukan free 
throw 
Set: 3 
Repetisi: 10 
Durasi: 15 menit 

11 Pada sesi akhir latihan pelatih melakukan evaluasi 
terkait jalannya sesi latihan 

 

 
F. Panduan Penerapan Latihan External imagery  
 

Latihan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu pembukaan (berdoa dan persiapan 

latihan inti), latihan inti (menampilkan sebuah video terkait rangkaian gerak 

tehnik free throw bola basket dan yang terakhir adalah penutup (pemberian 

masukan dan evaluasi). Panduan naskah (Script) latihan external imagery tehnik 

free throw berdasarkan program latihan PETTLEP (Holmes & Collins dalam 

Dave Smith: 2010) seperti dibawah ini. 

Berikut adalah urutan latihan penerapan external imagery : 
 

No Urutan latihan Keterangan  Durasi 
1 Pelatih dan atlet melakukan doa bersama 

sebelum melakukan kegiatan 
 

 
Pembukaan 

 
5 

Menit 
2 Pelatih dan atlet memposisikan diri sesuai 

kelompok, setiap kelompok berbeda tempat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pelatih mengitruksikan atlet untuk 
memposisikan badan serileks mungkin agar 
pemain bisa meperhatikan dengan baik 
 

4 Pelatih menampilkan video terkait rangkaian 
gerak tehnik free throw 
 

5 Pada saat atlet fokus memperhatikan video 
maka pelatih masuk memberikan intruksi 
terkait rangkaian gerak tehnik free throw 
dengan benar selain itu pelatiih memberikan 
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kata kunci dari setiap rangkaian gerak free 
throw 
 

 
 
 

Latihan inti 

 
 

20 
Menit 6 Pada waktu atlet memperhatikan video 

setelahnya pelatih mengarahkan atlet untuk 
melakukan visualisasi terkait rangkaian gerak 
tehnik free throw yang benar 
 

7 Pelatih berperan untuk mengarahkan atlet 
memiliki gambaran pada rangkaian gerakan 
free throw dengan benar 
 

8 Pelatih mengintruksikan dengan kata kunci 
terkait gerakan free throw yang benar 
Kata kunci : 
z Tehnik free throw 
z Konsentrasi 
z Arah atau target 
 

9 Tahapan terakhir dari latihan ini adalah setiap 
atlet melakukan visualisasi tehnik free throw 
secara singkat 
 

10 Atlet melakukan pendinginan dengan 
berpasangan yang diteruskan evaluasi dan 
penutup 
 

 
Penutup 

5 
Menit 

 
Rangsangan yang melalui pemutaran video seperti ini dilakukan berulang - 

ulang selama melakukan pelatihan imagery dalam waktu 30 menit. Setelah 30 

menit melakukan latihan mental imagery. Pelatih memberi arahan para atlet untuk 

melakukan setelah itu latihan free throw secara nyata. 
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Lampiran 12. UJI NORMALITAS DATA 
 

Tests of Normality 
 Liliefors Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Latihan Internal Imagery Tinggi (Pre) 
.227 5 .200* .960 5 .811 

Latihan Internal Imagery Tinggi 

(post) 

.227 5 .200* .943 5 .687 

Latihan Internal Imagery Rendah 

(Pre) 

.300 5 .161 .833 5 .146 

Latihan Internal Imagery Rendah 

(Post) 

.261 5 .200* .859 5 .223 

Latihan External Imagery Tinggi 

(Pre) 

.287 5 .200* .914 5 .490 

Latihan External Imagery Tinggi 

(Post) 

.243 5 .200* .894 5 .377 

Latihan External Imagery Rendah 

(Pre) 

.300 5 .161 .883 5 .325 

Latihan External Imagery Rendah 

(Post) 

.231 5 .200* .881 5 .314 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

UJI Homogenitas 

Pretest 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .230 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 6.067 

df 6 

Sig. .416 
 
Posttest 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .165 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 8.829 

df 6 

Sig. .183 
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Lampiran 13. Dokumentasi 
 

 
 
Gambar 1. Sesi Penjelasan 
 
 
 

 
 
Gambar 2. Sesi Tes konsentrasi 
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Gambar 3. Latihan Internal Imagery 
 

 
 
Gambar 4. Latihan Internal Imagery 
 

 
 
Gambar 5. Latihan External Imagery 
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Gambar 6. Latihan External Imagery 
 
 

 
 
Gambar 7. Tes Free Throw 


