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Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah terdapat sumbangan positif power 
lengan  terhadap hasil tembakan satu tangan ?, Apakah terdapat sumbangan positif 
kelentukan pergelangan tangan  terhadap hasil tembakan satu tangan ?, Apakah 
terdapat sumbangan positif power lengan dan kelentukan pergelangan tangan  terhadap 
hasil tembakan satu tangan ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Mengetahui 
sumbangan positif power lengan  terhadap hasil tembakan satu tangan, 2) Mengetahui 
sumbangan positif kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan satu 
tangan, dan 3) Mengetahui sumbangan positif power lengan dan kelentukan 
pergelangan tangan  terhadap hasil tembakan satu tangan.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UNNES yang mengikuti Ilmu 
Kepelatihan Khusus bola basket yang berjumlah 10 orang. Dengan jumlah sampel 10 
orang. Variabel penelitian ini meliputi variabel power lengan dan kelentukan 
pergelangan tangan  sebagai variabel bebas serta hasil tembakan satu tangan dalam 
permainan bola basket sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan pengukuran. Analisis data menggunakan teknik regresi 
sederhana dan ganda. 

Hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi power lengan terhadap hasil 
tembakan satu tangan sebesar 0,577 dan Fhitung  = 10,914 dengan signifikansi 0,011 < 
0,05, berarti ada sumbangan yang signifikan antara power lengan terhadap hasil hasil 
tembakan satu tangan dengan besarnya sumbangan tersebut yaitu 57,7%. Koefisien 
determinasi kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan satu tangan 
sebesar 0,471 dan Fhitung = 7,121 dengan signifikansi 0,028 < 0,05, berarti ada sumbangan 
yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan satu 
tangan dengan besarnya sumbangan tersebut yaitu 47,1%. Koefisien determinasi antara 
power lengan dan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil tembakan satu tangan  
sebesar 0,674 dan Fhitung = 7,238 dengan signifikansi 0,020 < 0,05, berarti ada sumbangan 
yang signifikan antara power lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 
hasil tembakan satu tangan dengan besarnya sumbangan tersebut yaitu 67,4%.   

Berdasarkan hasil penelitian di mana power lengan dan kelentukan pergelangan tangan 

memberikan sumbangan yang signifikan terhadap hasil tembakan satu tangan, maka 

penulis dapat mengajukan saran : 1) Bagi mahasiswa IKK bola basket UNNES hendaknya 

selain berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar juga perlu berlatih meningkatkan 

kondisi fisiknya khususnya pada peningkatan power lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan karena terbukti dapat memberikan sumbangan positif terhadap hasil tembakan 

satu tangan, 2) Bagi dosen atau pelatih bola basket dalam memberilan program latihan 

tembakan satu tangan hendaknya dilakukan secara berimbang antara latihan teknik dan 

latihan kondisi fisik, dan 3) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis 



 

 

diharapkan untuk dapat mengambil variabel lain yang juga turut memberikan 

sumbangan terhadap hasil hasil tembakan satu tangan. 


