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ABSTRAK 

 

Eko Hari Nur Putranto, 2012. Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai Dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Hasil Lay Up Shoot Pada Siswa Putra  

Peserta Ekstrakurikuler Bolabasket SMA Negeri 4 Tegal tahun 2012.Drs.Margono 

M.Kes, Supriyanto S.Pd, M.Pd. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada sumbangan 

yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan lay up shoot, 

2) Apakah ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan 

lay up shoot, 3) Apakah ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan lay up shoot 

dalam permainan bolabasket pada siswa putra pemain bolabasket.  Tujuan dari 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Sumbangan antara daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil lay up shoot, 2) Sumbangan kelentukan pergelangan tangan 

terhadap hasil lay up shoot, 3) Sumbangan antara daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot. 

Desain  penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau 

corelational design. Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni daya ledak 

otot tungkai (X1) dan kelentukan pergelangan tangan (X2) sedangkan variabel 

terikatnya (Y) adalah hasil lay up shoot. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa putra SMA Negeri 4 Tegal tahun 2012 yang berjumlah 12 siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler bolabasket. Teknik pengambilan data daya ledak otot 

tungkai yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan test 

vertical jump kemudian untuk mengukur kelentukan pergelangan tangan 

menggunakan geniometer serta melakukan lay up shoot dengan tangan kanan. 

Hasil  perhitungan dengan program komputerisasi, terdapat sumbangan antara 

daya ledak otot tungkai dengan hasil lay up shoot diperoleh sumbangan sebesar 

36,90%  kemudian hasil perhitungan sumbangan antara kelentukan pergelangan 

tangan terhadap hasil lay up diperoleh sumbangan sebesar 59,90%. Sedangkan 

hasil perhitungan secara simultan sumbangan daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pergelangan tangan dengan hasil lay up shoot diperoleh sumbangan 

sebesar 67,70%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada sumbangan 

yang signifikan antara daya ledak otot tungkai, kelentukan pergelangan tangan 

terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan bolabasket pada siswa putra 

pemain bolabasket di SMA Negeri 4 Tegal tahun 2012 baik secara parsial maupun 

simultan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian adalah 

siswa putra pemain bolabasket di SMA Negeri 4 Tegal hendaknya selain 

berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar bolabasket juga berlatih 

rangkaian gerakan tembakan lay up shoot dan meningkatkan kondisi fisiknya 

khususnya pada peningkatan daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan 

tangan karena terbukti dapat memberikan sumbangan berarti terhadap 

kemampuan dalam melakukan tembakan lay up. Pembina olahraga dapat 

memberikan program pembinaan secara berimbang antara latihan teknik dan 

latihan kondisi fisik karena kemampuan fisik yang dimiliki seorang pemain sama 

pentingnya dengan kemampuan teknik dalam permainan bolabasket.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Bolabasket  merupakan  olahraga  permainan  yang  menggunakan  bola 

besar, dimainkan  dengan tangan.  Bola boleh di oper (dilempar  ke teman), 

boleh dipantulkan  ke  lantai (ditempat  atau  sambil  berjalan)  dan tujuannya 

adalah  memasukkan bola ke keranjang lawan (Imam Sodikun, 1992:8). Bola 

basket merupakan permainan yang gerakannya kompleks yaitu gabungan dari 

jalan, lari, lompat, dan unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelenturan dan 

lain-lain.  Untuk  melakukan gerakan-gerakan secara  baik diperlukan kemampuan 

dasar fisik yang memadai (Perbasi, 2004:3). 

Bolabasket  memiliki banyak  variasi serangan.  Setiap tim mempunyai 

karakter  permainan   yang  berbeda-beda,   ada  yang  memakai  set  offense, 

patern,  basic offense, pick n roll, give n go, dan fast break (serangan kilat). 

Dalam  membuat  pola penyerangan  yang perlu diperhatikan  adalah  melihat 

kemampuan  dan kondisi pemain yang dipunyai. (Perbasi, 2004:3). 

Berdasarkan pengalaman penulis, strategi yang biasa digunakan pelatih 

dalam menyerang di SMA NEGERI 4 Kota Tegal, selalu menggunakan pola 

penyerangan fast break (serangan cepat), hal ini didasarkan dengan melihat 

kondisi pemain yang ada di SMA NEGERI 4 Kota Tegal. Pemain bola basket 

SMA NEGERI 4 Kota Tegal memiliki kondisi fisik yang cukup baik, dengan 

kondisi fisik yang baik akan memudahkan melakukan gerakan-gerakan yang 

lebih sulit (kompleks). Akan tetapi postur tubuh pemainnya  rata-rata masih 
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kurang tinggi untuk ukuran pemain basket. Oleh karena itu dengan pola 

penyerangan fast break akan sangat efektif digunakan dalam tim bola basket 

SMA NEGERI 4 Kota Tegal untuk mencetak angka. 

Pola penyerangan fast break ini selalu diakhiri dengan yang  dilakukan  

pada  saat menggunakan pola penyerangan fast break adalah lay up shoot, 

yaitu teknik cara mengarahkan bola langsung ke arah papan keranjang yang 

harus memantulkan bola ke papan keranjang. 

Saat  melakukan  lay up  shoot seorang  pemain  harus dapat  

melakukanlompatan yang tinggi, hal ini dimaksudkan jika seorang pemain dapat 

melakukan   lompatan yang tinggi maka posisi bola akan lebih dekat dengan 

keranjang, sehingga bola lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam keranjang. 

Selain itu, pada saat melepaskan bola diperlukan gerakan tangan yang lembut 

agar bola terlepas dengan baik dan memantul ke papan dan langsung masuk ke 

dalam keranjang. 

Saat melepaskan bola diperlukan kelentukan pergelangan tangan yang baik 

agar  dapat  melakukan  gerakan  tangan  yang  baik.  Dengan  kelentukan 

pergelangan tangan yang bagus seorang pemain dapat melakukan kontrol bola 

saat melepaskan tembakan lay up shoot . Kenyataan   tersebut   di   atas   dapat   

dijelaskan   bahwa   keberhasilan melakukan tembakan lay up shoot dalam 

bola basket selain ditentukan  oleh penguasaan teknik dasar yang baik juga 

dipengaruhi oleh kemampuan pemain dalam  mengkoordinasikan komponen-

komponen kondisi fisik yang diperlukan   dalam melakukan lay up shoot, 

sehingga  kondisi fisik dari atlet perlu untuk terus  ditingkatkan. 
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Peningkatan   kondisi   fisik   bertujuan   agar   kemampuan   fisik   atlet 

meningkat kekondisi puncak dan berguna untuk melakukan aktivitas olahraga 

dalam  mencapai  prestasi  maksimal.  Cara  peningkatan  fisik  ada  dua  jalan 

secara metodis, ialah peningkatan fisik umum dan fisik khusus. Unsur-unsur gerak   

fisik  umum   rneliputi,   yaitu   :  kekuatan,   daya   tahan,   kecepatan, kelincahan  

dan kelentukan.  Sedangkan  Unsur-unsur  fisik  khusus  meliputi: stamina, daya 

ledak, reaksi, koordinasi, ketepatan dan keseimbangan (Suharno.H.P, 1986 : 35). 

Tinggi  lompatan  sangat  mendukung  dan memegang  peranan  penting 

selain  keterampilan  dan teknik  yang  juga  harus  dimiliki  dalam  permainan 

bola  basket.  Tinggi  lompatan  juga  sangat  berperan  di  dalam  pencapaian 

prestasi  karena menyangkut  kemampuan fisik  yang relevan dengan permainan 

basket, utamanya dalam membuat angka melalui tembakan lay up shoot. 

Tinggi lompatan merupakan hasil dari daya eksplosif otot tungkai yang 

digunakan untuk melakukan gerakan yang bersifat menghentak (Suharno 

H.P,1988:32).  Tinggi lompatan seseorang merupakan hasil dari daya ledak 

otot tungkai. Istilah daya ledak sama dengan daya eksplosif. Pendapat para ahli 

adalah sebagai berikut : power atau daya adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan  kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. (Harsono, 

l988:200). Sedangkan menurut (Suharno.H.P, 1988:54) daya ledak adalah 

kemarnpuan  otot  atau  sekelompok  otot  untuk  rnengatasi  tahanan  beban 

dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. 

Lay up shoot  merupakan tembakan yang dilakukan dengan serangkaian 

gerakan  mulai dari menangkap  bola sambil melayang-menumpu  satu  kaki- 
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melangkahkan kaki lain kedepan-menumpu satu kaki-melompat setinggi- 

tingginya  mendekati keranjang kemudian melepas bola dengan cara langsung 

ke arah keranjang.  Hal ini sangat menguntungkan  karena selain menambah 

poin,  juga sangat sulit untuk dibendung lawan. Selain lompatan yang tinggi, di 

dalam lay up shoot  kelentukan pergelangan tangan juga memiliki pengaruh 

yang sangat besar pada saat menembakkan bola untuk di masukkan ke dalam 

ke keranjang (Imam Sodikun, 1992:64). 

Saat  melakukan  lay up  shoot,  untuk dapat  melakukan  lompatan  yang 

tinggi harus mempunyai dua atau tiga langkah terakhir untuk mendapatkan 

bola, tetapi juga harus mengontrol  kecepatan  yang berlawanan.  Melangkah 

dengan  kaki  langkah  sebelum  melakukan  lay  up  shoot  haruslah  pendek, 

sehingga dapat segera membungkuk lalu mengangkat lutut untuk melakukan 

lompatan.  Pada  saat  melakukan  tembakan,  lutut  dan  bola  lurus  ke  atas 

diantara telinga, bahu dan lengan. Pergelangan tangan dan jari-jari lurus ke 

keranjang selanjutnya lepaskan bola dari telunjuk jari dengan sentuhan yang 

halus. Untuk dapat melakukan tembakan dengan baik, diperlukan kelentukan 

pergelangan tangan yang baik pula (Hall Wissel, 2000:61). 

Kelentukan pergelangan tangan membantu keberhasilan saat meletakkan 

bola pada saat melakukan lay up shoot. Pada fase follow trough dalam lay up 

shoot kelentukan pergelangan tangan memberikan dorongan atau kontrol terakhir 

dalam melakukan lay up shoot. 

Penguasaan   teknik dasar  yang baik harus benar-benar  dikuasai  oleh 

seorang   pemain   bola   basket   karena   pencapaian   prestasi   tidak   hanya 
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ditentukan   oleh   kondisi   fisik   saja   akan   tetapi   lebih   ditentukan   oleh 

kemampuan teknik bermain. 

Teknik dasar mencakup foot work atau gerakan kaki, shooting atau menembak,  

passing  atau operan dan menangkap,  drible rebound,  bergerak dengan bola, 

bergerak tanpa bola dan bedahan. (Wissel, hall, 2000:2),  sedangkan menurut 

Imam Sodikun (1992:47)  menjelaskan teknik dasar dalam permainan bolabasket 

antara lain sebagai berikut : 1) Teknik melempar dan menangkap, 2) Teknik 

menggiring bola, 3) Teknik menembak, 4) Teknik gerak berporos (piviot) dan 

olah kaki (foot work), 5) Teknik lay up shoot,  dan 6) Teknik merayah (rebound). 

Menurut   perkembangannya poin  terbesar  dari kemenangan pertandingan  

bola basket  adalah  shooting  dan lay up shoot sudah termasuk bagian di 

dalamnya. Dalam lay up shoot langkah lay up shoot, lompatan yang tinggi, daya 

ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan merupakan faktor yang 

harus diperhatikan. 

Tembakan  lay up  shoot merupakan  keterampilan  yang  harus dikuasai 

oleh pemain basket. Semakin besar daya ledak otot maka pemain dapat melompat 

lebih tinggi. Tembakan lay up shoot dalam permainan bola basket mempunyai 

keunggulan, karena tembakan lay up shoot adalah tembakan yang dilakukan 

dengan jarak yang lebih dekat dengan ring basket, maka perlu dipelajari dan 

dikuasai oleh para pemain basket. Tembakan lay up shoot merupakan tembakan 

yang mempunyai seni, karena tembakan ini sulit untuk dibendung atau di blok. 

Pemain akan lebih dekat dengan keranjang saat melakukan lay up shoot 

dengan ditunjang  otot tungkai  yang bagus dan saat menembakkan  bola ke 
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keranjang diperlukan kelentukan pergelangan tangan, karena banyak juga 

kenyataan dilapangan saat menembakkan bola ke ring basket kelentukan 

pergelangan  tangan  sering diabaikan  sehingga  bola  tidak masuk  ke dalam 

keranjang. Kondisi di lapangan pada sampel yang melakukan lay up shoot sudah 

cukup baik dan sudah menggunakan koordinasi kondisi fisik yang diperlukan 

dalam melakukan lay up shoot. Data dari fakta selama ini tentang hasil lay up 

shoot  yang ada di lapangan pada umumnya sudah didapatkan hasil akhir yang 

bagus akan tetapi banyak juga yang masih belum sempurna dalam pencapaian 

akhir ketika melakukan lay up shoot. Dari dari uraian diatas perlu adanya test 

atau pengujian tentang kondisi fisik bagi para siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal yang kaitanya dengan hasil  

pengaruhnya sumbangan daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan 

tangan terhadap hasil lay up shoot. 

Penulis melakukan penelitian SMA NEGERI 4 Kota Tegal karena 

merupakan sekolah tingkat atas yang di dalamnya terdapat banyak atlet yang 

berkompeten  dan  mempunyai  teknik  dasar  yang  cukup  bagus,  khususnya 

pada  cabang  bola  basket.   Dengan  penelitian   yang  dilakukan  di  SMA 

NEGERI 4 Kota Tegal tersebut penulis berharap memperoleh hasil yang 

signifikan. 

Kesimpulan dari pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan  penelitian  dengan  judul  :  Sumbangan   Daya  Ledak  Otot 

Tungkai Dan Kelentukan  Pergelangan  Tangan Terhadap Hasil Lay up 

shoot Pada Siswa Putra Peserta Ekstrakirikuler BolaBasket SMA NEGERI 4 
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Kota Tegal Tahun 2012. Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul dalam 

penelitian ini adalah : 

1.1.1  Lay up shoot merupakan poin terpenting dalam pertandingan bolabasket,. 

Lay up  shoot  merupakan  keterampilan  yang  harus dikuasai  oleh 

pemain untuk memenangkan pertandingan. 

1.1.2 Daya  ledak otot tungkai mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  

pada lompatan saat melakukan lay up shoot. 

1.1.3 Kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam penyelesaian akhir pada saat melakukan lay up shoot. 

1.1.4 Lay up shoot  merupakan penyelesaian akhir setelah fast break yang 

sering dilakukan dalam permainan bola basket. 

 

1.2    Permasalahan 

Setiap   penelitian  terdapat  permasalahan   yang  perlu  untuk  diteliti, 

dianalisis  dan  diusahakan  pemecahannya.   Setelah  memperhatikan  uraian 

diatas penulis merumuskan masalah penelitian ini penulis membatasi 

permasalahan pada hasil lay up shoot. Adapun permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1.2.1 Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lay up 

shoot dalam permainan bola basket pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012 ? 

1.2.2 Apakah ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil  

lay up shoot dalam permainan bola basket pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler  bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012? 
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1.2.3 Apakah ada sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap keterampilan lay up shoot dalam . 

permainan   bolabasket   pada  siswa  putra peserta ekstrakurikuler  bolabasket   

SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012 ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Setiap   penelitian   yang   dikajikan   selalu   mernpunyai   tujuan   agar 

memperoleh pengetahuan  yang  bermanfaat bagi masyarakat yang 

menggunakannya,  adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: 

1.3.1  Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lay up shoot pada siswa     

putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal 

tahun 2012. 

1.3.2  Sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot 

pada   siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 

Kota Tegal tahun 2012. 

1.3.3  Sumbangan antara daya ledak otot tungkai, kelentukan pergelangan tangan 

terhadap hasil lay up shoot pada siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

1.4.1 Sebagai   bahan   informasi   dan  kajian   mengenai   teknik-teknik   dalam 

permainan bolabasket terutama lay up shoot. 

1.4.2 Sebagai bahan perbandingan dalam menentukan teknik yang baik. 
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1.4.3 Meningkatan  prestasi  olahraga  sekaligus  sebagai  bahan  pertimbangan 

bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan. 

1.4.4 Sebagai  informasi  bagi  pelatih  atau  pembina  ekstrakurikuler  di  SMA 

Negeri 4 Kota Tegal dalam memberikan latihan, khususnya dalam 

meningkatkan daya ledak otot dan kelentukan pergelangan tangan 

 

1.2 Penegasan Istilah 

Agar menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah yang 

terdapat  pada  tema  skripsi  dan  permasalahan  yang  dibicarakan  tidak meluas 

atau menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan penegasan 

istilah yang meliputi: 

1.2.2 Sumbangan 

Menurut  kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1101), sumbangan adalah : 

1) pemberi sebagai bantuan; 2) bantuan; sokongan. Sokongan, bantuan, dalam 

penelitian ini adalah sumbangan yang diberikan   oleh   daya   ledak   otot   

tungkai   dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot pada 

atlet putra bola basket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012. 

1.2.3 Daya ledak otot tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan kekuatan maksimal seseorang yang 

dikerahkan  dalam  waktu  yang  sependek-pendeknya  (M.  Sajoto,1995:3).   

Harsono   (1988:178)   menjelaskan   bahwa   daya   ledak adalah hasil dari 

perpaduan antara kekuatan dan kecepatan. Selain itu Bompa (1983:231), 

menyatakan daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan 

pada kontraksi otot.   Daya ledak otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian 
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ini adalah kemampuan otot tungkai siswa putra SMA NEGERI 4 Kota Tegal 

tahun 2012 yang diukur dengan vertical jump. 

1.2.4 Kelentukan pergelangan tangan 

Kelentukan atau flexibility adalah efektivitas seseorang dalam 

penyesuaian   dirinya   untuk  melakukan   segala   aktivitas   tubuh dengan 

penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen- ligamen di sekitar 

persendian (M. Sajoto,  1995:58). Pergelangan tangan adalah termasuk anggota 

gerak atas (extremitas superior) terdiri dan: carpalia (tulang pergelangan tangan), 

metacarpalia (tulang  telapak tangan), phalanges (tulang jari-jari tangan). Yang 

dimaksud dengan kelentukan pergelangan tangan dalam rancangan skripsi ini 

adalah efektifitas seseorang untuk melakukan aktifitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luasnya, terutama otot-otot pergelangan tangan pada saat rnelakukan lay 

up shoot dalam perrnainan bola basket. 

1.2.5  Lay Up Shoot 

Lay   up   shoot   merupakan   tembakan   yang   dilakukan   dengan 

serangkaian gerakan mulai dari menangkap bola sambil melayang menumpu 

satu kaki  melangkahkan kaki lain kedepan - menumpu satu   kaki   -   

melompat   setinggi   tingginya   mendekati   basket kemudian melepas bola 

dengan cata langsung ke arah keranjang. Hal ini sangat menguntungkan karena 

selain menambah poin, juga sangat sulit untuk dibendung lawan. Pada kali ini 

yaitu melakukan lay up shoot  (Imarn Sodikun, 1992:64). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1  Permainan Bolabasket  

Permainan  bola  basket  merupakan  olahraga  permainan  menggunakan 

bola besar, dimainkan dengan dua tangan. Bola basket termasuk jenis permainan 

yang kompleks gerakanya. Artinya gerakanya terdiri dari gabungan unsur-unsur 

gerak yang terkoordinasi rapi sehingga dapat bermain dengan baik. Sebelum 

melempar bola, ia harus memegang bola dengan baik. Jika cara memegang bola 

saja salah tentu ia tidak dapat melemparkanya dengan baik. 

Penguasaan terhadap berbagai teknik dasar yang tepat dan baik, 

memungkinkan pemain untuk menampilkan suatu permainan yang baik pula. 

Sesuai dengan pendapat M. Sajoto bahwa suatu penggunaan dan penerapan teknik 

yang baik dan dalam saat yang tepat, akan merupakan suatu taktik permainan 

yang tidak perlu dilatihkan secara tersendiri (1995:5). Permainan ini termasuk 

jenis permaianan yang memerlukan latihan yang teratur dan terarah, karena 

mengandung bermacam-macam unsur gerak. Atau dengan kata lain dalam 

permainan bolabasket ini merupakan permainan yang komplek gerakannya, 

artinya gerakan terdiri dari gabungan unsur-unsur yang terkoordinasi dengan baik. 

Untuk mendapatakan gerakan yang efektif dan efisien perlu didasarkan pada 

penguasaan teknik dasar yang baik. 
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 Teknik dalam permainan bolabasket dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk memainkan bola seefisien mungkin dan efektif sesuai dengan peraturan 

permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal dan merupakan 

cara untuk memainkan bola sehingga terbentuk permainan bolabasket yang 

sesungguhnya. 

2.1.2   Teknik Dasar Bola Basket 

Bola  basket  termasuk  permainan  yang  kompleks,  artinya  gerakannya 

terdiri  dari  gabungan  unsur-unsur  gerak  yang  terkoordinasi  rapi  sehingga 

dapat dimainkan dengan baik. Dalam permainan  bola basket setiap pemain 

harus dapat menguasai teknik dasar dengan baik dan teknik dasar yang baik 

dapat menimbulkan efisiensi gerakan yang optimal, dan berkat latihan yang 

teratur mendapatkan efektifitas gerakan yang baik pula. 

Teknik-teknik   dasar  dalam  permainan   bola  basket   menurut   (Imam 

Sodikun, 1992 :48) adalah sebagai berikut: 1) teknik passing (melempar dan 

menangkap), 2) teknik dribble / menggiring bola, 3) teknik shooting / 

menembak, 4) teknik pivot / gerakan berporos, 5) teknik lay up shoot, 6) teknik 

rebound / merayah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Teknik Melempar dan Menangkap 

Istilah melempar  mengandung  pengertian  mengoper  bola dan 

menangkap  berarti  menerima  bola.  Oleh  karena  itu  kegiatan  ini dapat 

berlangsung silih berganti, namun selalu dilakukan berteman biasanya disebut 

operan. Operan ini merupakan teknik dasar yang pertama,   sebab   dengan   cara   

inilah   pemain   cepat   melakukan gerakan   mendekati   ring   (basket)   dan   
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seterusnya   melakukan tembakan (Imam Sodikun,1992:48). Adapun macam-

macam teknik melempar bola, yaitu : I). Chest Pass : operan setinggi dada 

atau olakan dada, 2). Head Pass : operan atas kepala, 3). Bounce Pass : operan 

pantulan, 4). One Hand Pass : operan satu tangan (A. Sarumpaet, dkk, 

1992:224). 

2) Teknik Dribble 

Teknik dribble merupakan dasar untuk bermain bola basket, sebab dribble 

selalu digunakan. Dribble diperbolehkan hanya dengan satu tangan,kanan saja 

atau kiri saja. Atau bergantian kanan atau kiri. Dianjurkan agar keterampilan 

dribble ini mahir dilakukan oleh tangan kanan dan kiri sama terampilnya (Imam 

Sodikun, 1992.47). 

3)  Teknik Menembak 

Menembak merupakan unsur dasar yang sangat menentukan untuk 

mencapai   kemenangan   dalam   suatu   pertandingan.   Melalui   hasil tembakan 

inilah ditentukan menang kalahnya suatu regu. oleh karena itu  teknik  

menembak   hendaknya   dikuasai  benar-benar   oleh  para pemain. Pada 

dasarnya teknik menembak ini sama dengan dasar teknik melempar  dan  

menggiringnya  maka  mempelajari  teknik  menembak tidak akan mengalami 

kesulitan apabila teknik dan melempamya benar (A.Sarumpaet, dkk 1992 :230). 

4) Teknik Gerak Berporos (pivot) dan Olah Kaki 

Pivot merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain 

sehubungan dengan peraturan permainan maka didalam bermain bola basket 

tidak boleh bergerak lebih dari satu langkah tanpa menggiring, maka setiap orang 
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selalu melakukan pivot. Dengan menguasai teknik pivot yang baik maka akan 

dapat mengamankan bola dan dapat memikirkan gerakan berikutnya dengan 

baik, yaitu kearah mana bola akan digiring atau dilempar atau ditembakkan. 

Kesalahan yang sering dilakukan  adalah sewaktu  sudah ditentukan  satu  kaki 

sebagai  poros sering  tergeser  pindah  tempat,  dan  pada  waktu  melangkahkan  

kaki yang lain tidak diikuti dengan berat badan dan bolanya (A. Sarumpaet, dkk 

1992:236) 

5) Teknik Lay Up Shoot 

Tembakan ini lebih kompleks dibanding dengan tembakan meloncat. 

Gerakannya  terdiri dari lari, lompat, langkah, lompat dan menembak atau bisa 

berasal dari menggiring, menangkap bola sambil melompat, melangkah   dan   

menembak.Tembakan sambil   melompat   disini bukanlah  (Jump  shoot),  sebab 

sebenarnya tembakannya sambil melayang (A. Sarumpaet, dkk 1992:233). 

6)  Teknik Merayah (rebound) 

Teknik merayah yaitu cara mengambil atau menangkap bola yang 

memantul akibat tembakan yang gagal. Cara ini kalau tidak dilakukan dengan 

baik, biasanya akan gagal karena akan didahului oleh lawan. Cara  yang baik  

adalah  pertama  pengambilan  posisi  yang tepat,  dan mengantisipasi jatuhnya 

bola.(A. Sarumpaet, dkk 1992:236). 

1. Tembakan Lay up 

Tembakan lay up shot adalah hal yang harus di pelajari dalam pemainan 

bola basket. Dalam situasi persaingan, jenis tembakan ini harus biasa dilakukan 

pemain baik dengan tangan kanan maupun kiri. tembakan ini dimulai dari 

rnenangkap bola sambil melayang, menumpu satu kaki, melangkahkan  kaki 
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yang lain ke depan, menumpu  satu kaki, melompat setinggi-tingginya atau 

sedekat-dekatnya dengan keranjang. Biasanya tembakan ini dilakukan dari 

samping (kiri kanan) keranjang dan bola dipantulkan lebih dulu ke papan. Cara 

lni adalah paling mudah dilakukan, tinggal   memperhitungkan   sudut  pantulan   

bola  dan  kekuatan   tangan melepas bola (Imam Sodikun, 1992:64). 

Ada 4 langkah  yang perlu  diperhatikan  dalam  tembakan  lay up shoot 

ialah: 

1) Langkah Pertama 

Secara keseluruhan bertujuan untuk menggiring kearah ring basket dan  

mencetak angka/nilai. Keuntungan mendrible dari sisi lapangan adalah dapat 

memberi ruang yang dibutuhkan untuk melompat. Jika melakukan dari sisi 

yang tepat dan dengan tangan yang benar. Melompatlah  dengan  kaki  di depan,  

dan tolakkan  tangan  ke  atas jaring untuk mempersiapkan tembakan. 

2) Langkah kedua 

Menekukkan lutut akan membantu memberikan  kekuatan lompatan 

yang dibutuhkan dan untuk menjaga pertahanan. 

3) Langkah ketiga 

Usahakan untuk melompat  ke sisi keranjang dan ayunkan bola ke 

tangan yang akan digunakan untuk menembak. 

4) Langkah keempat 

Bola   dapat   dilepaskan   ketika   tangan   yang   digunakan   untuk 

menembak merniliki kekuatan penuh. Coba dan lemparkan bola perlahan-

lahan ke papan basket (Backboard). Jika ingin lebih sempurna, seperti mau 

melakukan pukulan atas sudut bujur sangkar di sisi keranjang. 



 

 

Keterangan

A  : Sika

B  : Sika

C  : Sika

D  : Mel

E  : Sika

F  : Sika

Sesuai dengan pera

bola saat melayang, m

langkah 2 (dua) hitung

sebagai  suatu  tembaka

berikut   :  bila   saat  m

kanan di depan, maka h

di  lantai,  hitungan  

 

 

Gambar 1. Gerakan Lay up shoot 

(Imam Sodikun, 1992:65) 
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mendarat, sedang hitungan tiga adalah saat melepaskan bola untuk tembakan. 

Yaitu pada saat tercapainya titik tertinggi dan sedekat mungkin dengan ring 

basket, sesaat dalam keadaan berhenti di udara (A. Sarumpaet. dkk, 1992:235). 

Begitu juga sebaliknya bila saat menerima bola dalam keadaan melayang 

dengan kaki kiri di depan, maka bola satu dikenakan  pada saat kaki kiri 

mendarat  di lantai,  hitungan dua pada kaki kanan melangkah ke depan dan 

mendarat, sedang hitungan ketiga adalah saat melepaskan bola untuk  tembakan.   

Menembak,   khususnya tembakan lay up shoot merupakan keahlian yang  sangat 

penting dalam bola basket  di  samping  teknik  dasar  yang  lain.  Penembak  

yang  baik  sering disebut  dengan  pure shooter, disebut demikian   karena kehalusan 

tembakannya.  Penembak  yang  handal  itu  merupakan  hasil  dari  latihan, 

bukan bawaan dari lahir. Menembak (lay up shoot) adalah suatu teknik yang 

dapat dilatih sendiri setelah mengerti mekanisme tembakan yang benar (Hal 

Wissel,   2000:46).   Dalam   melakukan   tembakan   lay   up   shoot   sangat 

diperlukan  adanya  ketepatan  dalam  mengarahkan  bola  ke  ring  basket. 

Menurut Wissel keahlian dasar yang harus dilatih dalam tembakan lay up 

shoot adalah keakuratan dalam menembak. Salah satu faktor yang menetukan 

untuk  menghasiikan  suatu  tembakan  yang  akurat  adalah  sudut  tembakan 

(Hal Wissel, 2000:44). 

Beberapa  kunci sukses  melakukan  tembakan  lay up shoot,  Hal wissel 

(2000:61-62) yaitu : 
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1)  Fase persiapan: 

a. Langkah pertama harus lebar atau jauh untuk memelihara keseimbangan, 

Langkah kedua pendek untuk memperoleh awalan tolakan yang kuat agar 

dapat melompat yang tinggi, Bahu rileks, 

b. Tangan yang tidak menembak diletakkan di bawah bola, 

c. Tangan yang menembak diletakkan di belakang bola, 

2)  Fase Pelaksanaan : 

a. Angkat lutut untuk melompat ke arah vertical 

b. Tangan yang menembak diangkat lurus ke atas, 

c. Bola dilepas  dengan  kekuatan ujung jari pada titik tertinggi  dan 

langsung diarahkan ke keranjang 

3)  Fase follow through: 

a.   Mendarat dengan seimbang dan lutut ditekuk,  

b.   Tangan ke atas. 

Adapun kesalahan-kesalahan  yang sering terjadi  pada saat elakukan 

tembakan lay up shoot, Hal Wissel (2000:62-63) adalah: 

a) Pada  saat  mengambil  ancang-ancang  menggunakan  lompatan  jauh 

(beban kedepan atau ke samping) daripada melompat tinggi 

b) Sebelum  melakukan  tembakan,  bola diputar  kearah dalam sehingga 

mudah dihalang atau dicuri oleh lawan. 

c)  Kehilangan   kontrol   bola   karena   terlalu   cepat   menarik   tangan 

penyeimbang Pada bola 

d) Tembakan menggunakan tangan yang jauh dari keranjang sehingga 

menghasilkan  bola  yang  memutar  menjauhi  keranjang.  Bola  memantul 



19 

 

 

 

terlalu  rendah  pada  papan  dan  keluar,  karena  tembakan  bola  tidak lebih 

tinggi dari papan ring basket. 

Teknik tembakan lay up shoot ini ada 2 cara, yaitu dengan melalui operan 

kawan dan menggiring bola (Imam Sodikun, 1992:164). Sedangkan cara 

melepaskan bola disaat tembakan lay up shoot pada dasarnya ada dua cara, 

yaitu dengan ayunan satu tangan atau dua tangan dari arah bawah kepala 

(underhand  lay up shoot) dan dengan ayunan satu tangan atau dua tangan 

ditembakan dari arah atas kepala (overhead  lay up shoot) (lmam Sodikun, 

1992:66). Adapun teknik lay up shoot yang digunakan dalarn penelitian ini 

adalah   tembakan   lay   up   shoot   yang   diarahkan   ke   keranjang   dengan 

dipantulkan ke papan terlebih dahulu. Tembakan lay up shoot adalah jenis 

tembakan yang efektif, sebab dilakukan pada  jarak  yang  sedekat-dekatnya dengan 

keranjang.  

Hal  ini menguntungkan  karena  menembak  dari jarak  jauh  yang dapat  

diperdekat dengan keranjang dengan melakukan lompat - langkah - lompat. 

Pada lompatan terakhir  ini pada posisi setinggi tingginya  mendekati  

keranjang, diteruskan  dengan memasukkan  bola langsung  kedalam  keranjang  

(Imam Sodikun, 1992:64). 

Cara  melepas  bola  disaat  tembakan  lay up  shoot pada dasarnya  ada  

dua, yaitu: 

1) Under Hand Lay up shoot 

Teknik ini hanya dipergunakan untuk lay up shoot sambil melayang 

setelah stupping. Pelaksanaanya, sehabis melangkah pada saat hitungan 

kedua, sambil melayang dengan membawa bola. Bola diayun ke arah 
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keranjang, dan   dengan   satu   tangan   seolah-olah   diletakkan   di   atas   

keranjang. Pergelangan  tangan lemas sebagai kemudi agar bola tidak 

terlalu  cepat. Bola dilepas saat melayang pada titik tertinggi. Sehingga 

masuknya bola benar-benar   hasil   gerakan   tangan   saja.   Sikap   telapak   

tangan   yang menyangga   seolah-olah   diserok   (disekop),   untuk   

diletakkan   diatas keranjang. 

2) Over Head Lay up shoot. 

Sikap berdiri seperti pada teknik dua tangan, kaki kanan agak ke 

depan bila menembak dengan tangan kanan. Bola dipegang sedemikian, 

sehingga tangan kiri (bila menembak dengan tangan kanan) dipergunakan 

untuk mernbantu sebagai landasan. Sedang tangan kanan dipersiapkan untuk 

menolak  bola.  Dengan  gerakan  serentak,  sesaat  akan  menembak,  bola 

dibawa   sedikit   ke   bawah   dimuka   dahi   bersamaan   menekuk   lutut. 

Kemudian  lutut diluruskan,  bola,  dibawa ke depan atas kepala.  Tangan 

kanan mendorong dan melepaskan bola, sehingga kalau diperhatikan saat 

terakhir lepasnya bola, tangan kanan lurus pada siku. (M. Sajoto, 1988:19) 

Selain teknik dasar, ada faktor lain yang berperan penting bagi pemain bola 

basket, yaitu komponen-komponen fisik seperti : kekuatan, daya tahan, daya 

ledak  otot,  kecepatan, daya lentur, kecepatan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, 

dan reaksi (M. Sajoto, 1995:8) 

2.1.3    Kondisi Fisik 

Prestasi dalam  cabang olahraga  permainan  bola basket  tidak cukup 

dicapai dengan penguasaan suatu teknik saja. Tetapi harus dicapai dengan latihan 
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latihan mempunyai dampak terhadap fisik. Kondisi fisik memegang peranan 

yang sangat penting dalam melaksanakan program latihan, Harsono (1988:153-

155). Karena jika kondisi fisik atlet baik maka : 

1. Akan  ada  peningkatan  dalam  kemampuan  sistem  sirkulasi  dan  kerja 

jantung. 

2. Akan   ada   peningkatan   dalam   kekuatan,   kelentukan,   daya   tahan, 

kecepatan, dan lain-lain komponen kondisi fisik. 

3. Akan ada taksonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan. 

4. Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan. 

5. Akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apa bila sewaktu 

wakturespon demikian diperlukan. 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja, baik peningkatan maupun pemeliharaanya.  

Artinya  bahwa  didalam  usaha  peningkatan  fisik  maka seluruh komponen 

tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan  dengan  sistem  

prioritas sesuai dengan  keadaan  atau  status  tiap komponen itu dan untuk 

keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. (M. Sajoto, 1995:8) 

Peningkatan   kondisi   fisik   bertujuan   agar   kemampuan   fisik   atlet 

meningkat   kekondisi   puncak   dan   berguna   untuk   melakukan   aktivitas 

olahraga dalam mencapai prestasi maksimal. Cara peningkatan fisik ada dua 

jalan secara metodis, ialah peningkatan fisik umum dan fisik khusus. Unsur- 

unsur  gerak  fisik  umum  meliputi  :  kekuatan,   daya  tahan,   kecepatan, 

kelincahan dan kelentukan. Sedangkan unsur-unsur fisik khusus mencakup : 
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stamina, daya ledak, reaksi koordinasi, ketepatan dan keseimbangan- 

(Suharno.H.P, 1986 : 35) 

Unsur-unsur kondisi fisik yang perlu diperhatikan-adalah : 

1). daya tahan (endurance), (resistance) kardiovaskuler, 

2). muscular endurance, 

3). kekuatan otot (strength), 

4). kelenturan (flexibility), 

5). kecepatan, 

6). komposisi tubuh, dan 

7). power. (Imam Sodikun,1992 : 36) 

Cara untuk meningkatkan kondisi fisik ada dua cara secara metodis, ialah 

peningkatan fisik umum dan peningkatan fisik khusus. Yang termasuk 

peningkatan fisik umum adalah : kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, 

dan kelentukan. Sedangkan yang termasuk peningkatan fisik khusus adalah 

stamina, daya ledak, reaksi, koordinasi, ketepatan, dan keseimbangan (Suharno 

HP, 1986:35). Mengingat setiap cabang olahraga memerlukan keadaan kondisi 

fisik yang berbeda, maka dalam kegiaan pembinaan sangat tergantung pada 

komponen mana yang dominan untuk cabang olahraga tersebut. 

2.1.4 Daya ledak otot tungkai 

Manusia   dapat   bergerak   karena   adanya   otot   dan   persendian, 

kekuatan  kontraksi  tergantung  dari  otot.  Otot  merupakan  40-50%  dari berat 

badan tubuh seseorang. Didalam tubuh manusia terdapat 217 pasang otot rangka, 

untuk dapat mempelajari fungsi otot dengan baik maka perlu diketahui struktur 
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otot itu sendiri, otot terdiri dari 4 macam komponen: 

a). jaringan otot yang terdiri dari sel-sel, 

b). jaringan ikat,  

c). syaraf, dan 

d). urat-urat darah (R. Soekarman,1987:27) 

Otot  dalam  menjalankan  fungsinya  dibedakan  menjadi  dua  macam otot 

sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot-otot yang mempunyai kerja 

yang sama, umunurya otot-otot yang menekuk. Otot antagonis  adalah  otot-otot  

yang  mempunyai  kerja  berlawanan,  sebagai contoh  otot untuk meluruskan  

dan menekuk  (R. Soekarman,  1987  :27) Salah satu bagian terpenting yang 

terletak dalam serabut otot adalah mikrokondria yang menghasilkan andenosine 

triposphak (ATP). Mikrokondria   int  terletak   dibawah   sakometer,   didalam   

sarkosplasma didekat  otot juga terdapat  glikogen dan lemak,  ini berarti 

serabut otot mempunyai bahan bakar sendiri. Didalam tubuh terdapat otot 

yang lebih kuat bekerja dalam kondisi aerobic. Serabut otot ini juga dinamakan 

tipe I atau serabut otot lembut (otot merah) dan yang an-aerobic dinamakan tipe 

2 atau serabut otot cepat (otot putih). Pada saat  kaki mempunyai serabut otot  

lambat  yang  banyak  adalah  soleus  sedangkan  pada  lengan  adalah trisep (R. 

Soekarman, 1987:29).  Fungsi otot adalah untuk berkontraksi: 1). kontraksi  

isotonik,  dalam  kontraksi  ini  terjadi  pemendekan  otot,  2). Kontraksi 

isometrik,  tidak  kelihatan adanya gerak dan  untuk mempertahankan sikap  tubuh,  3).  

Kontraksi eksentrik, tidak   ada perpanjangan   otot  pada   waktu   kontraksi,   4).  

Kontraksi  isokinetik, ketegangan  yang  timbul  pada otot pada  waktu  menjadi  
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pendek  dengan kecepatan yang sama. R. Soekarman (1987:3). 

Apabila otot dapat berkontraksi berturut-furut secara maksimal untuk waktu   

yang   lama   dikatakan   otot   yang   lebih   baik.   Kadang-kadang ketahanan 

otot dikatakan sebagai otot-otot  yang cepat lelah, keadaan ini dikatakan 

punyai ketahanan otot yang rendah. Kenaikan kekuatan dan kepanjangan  otot 

disertai  dengan  perubahan  dari  otot  akibat  dari  prosa latihan.  Tungkai  

dibentuk  oleh  tulang  atas  atau  paha  (ostemoris  dan femur),  sedangkan  

tungkai  bawah  terdiri  dari  tulang  ostibia  dan  abatik serta tulang kaki. 

Sedangkan gelang panggul dibentuk oleh cornea dengan tulang seccum terdapat 

2 persendian pada gelang pinggul yaitu: a). sendi kerangka, dan b). sendi kela 

kemaluan. Gelang panggul mempunyai hubungan yang kokoh dengan batang 

badan sesuai dengan halnya sebagai alat yang harus menerima berat badan dan  

meneruskannya pada tungkai. Hanya  dalam  penelitian  ini  otot  tungkai  hanya  

mempunyai  kekuatan yang baik agar dapat mempertahankan diri.  

Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam satu 

gerakan yang utuh (Suharno HP, 1986: 11). Daya ledak otot adalah kemampua 

atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan dalam waktu 

sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Untuk kerja kekuatan maksimal 

yang dilakukan dalam waktu yang singkat ini tercermin seperti dalam aktifitas 

tendangan tinggi, tolak peluru, serta gerakan lainyang bersifat eksplosif. 

Daya ledak merupakan salah satu dari komponen gerak yang sangat 

penting untuk melaukan aktifitas yang sangat berat karena dapat melakukan 
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seberapa kuat orang memukul, seberapa jauh orang melempar, seberapa cepat 

orang berlari dan lainya. Berdasarkan pada pendapat beberapa ahli tersebut, 

dapat ditarik suatu pengertian bahwa daya ledak otot tungkai adalah suatu 

kemampuan otot tungkai untuk melakukan aktifitas secara cepat dan kuat.  

 

2.1.5 Kelentukan pergelangan tangan 

Kelentukan pergelangan tangan menurut Harsono (1988:162) adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan dalam gerakan dalam menggerak sendi, 

sedangkan menurut  Sajoto  (1988:49)  kelentukan adalah keefektifan seorang dalam 

penyesuaian dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran  

dari seseorang  dalam  melaksanakan gerakan dengan amplitudo yang luas. 

Kegunaan kelentukan dalam olahraga adalah 

l). mempermudah dalam penguasaan teknik-teknik tinggi, 

2). mengurangi terjadinya cidera atlet, 

3). Seni gerak tercermin dalam kclentukan yang tinggi, 

4). meningkatkan keiincahan dan kecepatan gerak. 

Kelentukan dalam permainan bola basket juga mempunyai peran 

penting, dengan kelentukan yang lebih baik seorang pemain basket akan dapat   

bergerak lebih lincah. Dalam menembak khususnya  lay up shoot pada fase 

follow   through dalam lay up, kelentukan pergelangan tangan memberikan  

dorongan  atau  kontrol  terakhir  melakukan  lay  up. Unsur kelentukan juga 

memiliki peran penting dalam permainan bola basket, dengan kelentukan yang 

lebih baik seorang pemain bola basket dapat bergerak lincah. Gerakan menembak 
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misalnya underbasket shoot kelentukan pergelangan tangan memberikan 

dorongan atau kontrol terakhir sebelum melepas bola. Kelenukan pergelangan 

tangan adalah keefektifan seseorang untuk melakukan segala aktifitas 

tubuhdengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di 

sekitar persendian pergelangan tangan. Kelentukan mempunyai peranan penting 

dalam permainan bola basket. Dengan kelentukan yang lebih baik seorang pemain 

basket akan dapat bergerak lincah dalam melakukan lay up shoot . 

 

2.1.6   Kerangka Berfikir 

Telah dikemukakan di atas, bahwa banyak faktor yang dapat memberikan  

pengaruh  untuk hasil tembakan  lay  up shoot.  Dalam teknik bola basket, salah 

satu faktor tersebut adalah keadaan anatomi tubuh yang terlibat  adalah  tungkai  

dan  pergelangan  tangan.  Cara  otot  berkontraksi untuk menghasilkan kekuatan 

sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot yang akan menentukan  macam  gerakan  

yang  akan  dihasilkan.  Kekuatan  otot adalah   kekuatan   maksimum   yang  

digunakan   dengan   satu   kontraksi maksimal. Dalam menembak, khususnya 

tembakan lay up shoot, daya ledak otot   tungkai   dan   kelentukan   pergelangan   

tangan   merupakan   suatu komponen  yang sangat  dominan,  karena semakin  

besar  daya ledak otot tungkai, membantu dalam memperkuat daya tolak pada 

waktu pemain melompat dan kelentukan pergelangan tangan dapat 

mempermudah memasukkan bola ke dalam keranjang saat melakukan lay up 

shoot. 
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2.1.6.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Hasil Melakukan lay up 

shoot Dalam Permainan Bola Basket. 

Menurut  (M.  Sajoto,  1995:8)  Daya  ledak  adalah  kemampuan 

seseorang  untuk mempergunakan  kekuatan  maksimum  yang dikerahkan 

dalam   waktu   yang  sependek-pendeknya.   Dalam   hal  ini,  dapat  pula 

dinyatakan  bahwa  daya  ledak  otot  merupakan  hasil  perkalian  antara 

kekuatan (force) dengan kecepatan (velocity). Contoh gerakan yang 

menggunakan daya ledak otot adalah jump shoot, lay up, rebound dan gerak lain  

yang  bersifat  eksplosif.  Pada  pelaksanaan  lay  up  shoot,  salah  satu tungkai  

maju  ke  depan  kemudian  dilentukkan  ke  bawah  dilanjutkan dengan  

menghentakkan   tungkai  untuk  melakukan   lompatan   ke  atas. Ditinjau  dari 

mekanikan  gerak otot tungkai saat melakukan  lay up shoot bola basket adalah 

sebagai berikut : 

1) Sendi lutut yang membentuk pola gerakan extensi saat lutut dilenturkan 

memerlukan kerja otot orol rectus femoris, otot vastus inter medius, otot 

vastus lateralis, otot vastus medialis dengan bentuk kontraksi otot yang 

terjadi adalah kontraksi isotonik dan konsentrik, 

2) Sendi  pergelangan  kaki engsel membentuk  pola gerakan  fleksi atau 

plantar yang memerlukan kerja M. Gastrocnemius dan M. Saleus, pola 

gerakan fleksi darsal  memerlukan kerja otot M. Tibialis, M. Extensor 

digitorium, M. Extensor perenius tertino dengan bentuk kontraksi otot yang 

terjadi adalah kontraksi exentrik, 

3) Pada sendi telapak kaki membentuk gerakan eversi yang melibatkan kerja  
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otot  M.  Peronius  longus,  M.  Peronius  bravis  dengan  bentuk kontraksi 

otot isotonik. 

Dari  keterangan  di atas  dapat  diambil  suatu  pengertian  daya  ledak 

adalah penyebab adanya keterampilan. Dalam hal ini kekuatan otot tungkai 

terhadap hasil tembakan lay up shoot dalam permainan bola basket adalah 

merupakan  fungsi kekuatan  yang dimaksud.  Dalam gerakan lay up shoot otot 

tungkai merupakan komponen yang sangat dominan. Karena semakin besar daya 

ledak otot tungkai maka semakin besar pula tolakan ke atas saat melompat ke 

arah keranjang. 

2.1.6.2 Sumbangan  Kelentukan Pergelangan Tangan  Dan  Hasil Melakukan lay up 

shoot dalam Permainan Bola Basket. 

Kelentukan atau flexibitity adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-

luasnya,  terutama otot-otot,  ligamen-ligamen  disekitar persendian (M. Sajoto, 

l988:58). Pergelangan tangan adalah termasuk anggota gerak atas (extremitas 

superior) terdiri dari : carpalia (tulang pergelangan tangan), metacarpalic 

(tulang telapak tangan), phalanges (tul ang jari-jari tangan). 

Menembak adalah sinkronisasi  antara  kaki, pinggang,  bahu, siku 

tembak, kelentukan pergelangan dan jari. (Hall Wissel, 2000:47) banyak pemain 

melakukan tembakan lay up shot pada permainan bola basket tidak memakai 

lecutan pergelangan tangan dan jari-jari tangan, ini dapat mempengaruhi hasil 

tembakan lay up shot. Gerakan  tangan  terjadi  pada  saat  melakukan  lay  up  

shot  sendi pergelangan tangan (articulatio radiocarpaea) yang merupakan 



29 

 

 

 

sendi Condyloid.  Disini  yang bersendi  adalah ujung distal radius dengan 

tiga tulang Carpalia cibela proksimal, yaitu: os. Naviculare, os. Lunatum, os. 

Triquetrum.   Gerakan  yang  terjadi  pada  sendi  pangkal  tangan  Fleksi 

(telapak tangan ke arah ventral) dan ekstensi (telapak tangan ke dorsal). Otot-

otot extensor yang menggerakkan sendi pergelangan tangan (art. Radiocarpea) 

sebagian besar berorigo pada Epicondulus lateralis humeri, yakni: M. 

Extensor digitorium longus, M. Extensor carpi radialis longus, m. Extensor 

carpi ulnaris. 

Otot-otot fleksor sendi pergelangan tangan berorigo pada Epicondylus 

medialis humeri, gerakan ini dilakukan pada saat melepaskan bola. Otot yang 

terlibat yakni: M. Flexor digitorium longus, M. Flexor carpi radialis longus, 

M. Flexor carpi ulnaris. Untuk jarak yang tebih dekat misalnya tembakan lay 

up shot, petgelangan dan jari tangan memberikan sumbangan yang sangat 

besar. Dorongan dan kontrol terakhir berasal dari pelenturan pergelangan   

tangan   dan   jari   ke   depan   dan   ke   bawah.   Kelentukan pergelangan 

tangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang diperlukan 

dalam melakukan lay up shoot pada permainan bola basket. 

2.1.6.3 Sumbangan  Daya  Ledak  Otot  Tungkai,  Kelentukan  Pergelangan 

Tangan Dan Hasil lay up shoot Dalam Permainan Bola Basket. 

Telah   dikemukakan   di  atas  banyak   faktor   yang  memberikan 

pengaruh untuk hasll lay up shoot. Dalam melakukan tembakan lay up shoot 

pada permainan bola basket, daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pergelangan  tangan  merupakan  faktor  yang memberikan  pengaruh  yang 
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besar terhadap hasll lay up shot pada permainan bola basket.Semakin besar 

daya ledak yang dihasilkan kemungkinan akan berpengaruh terhadap hasil 

lay up. Begitu juga dengan kelentukan pergelangan tangan. Karena jarak 

antara pergelangan tangan dan ring semakin dekat sehingga memudahkan 

pemain untuk melakukan lay up. Menurut  (M.  Sajoto,  1995:8)  Daya  

ledak  adalah  kemampuan seseorang  untuk mempergunakan  kekuatan  

maksimum  yang dikerahkan dalam   waktu   yang  sependek-pendeknya.   

Dalam   hal  ini,  dapat  pula dinyatakan  bahwa  daya  ledak  otot  

merupakan  hasil  perkalian  antara kekuatan (force) dengan kecepatan 

(velocity). Contoh gerakan yang menggunakan daya ledak otot adalah jump 

shoot, lay up, rebound dan gerak lain  yang  bersifat  eksplosif.  Pada  

pelaksanaan  lay  up  shoot,  salah  satu tungkai  maju  ke  depan  kemudian  

dilentukkan  ke  bawah  dilanjutkan dengan  menghentakkan   tungkai  untuk  

melakukan   lompatan   ke  atas. Menembak adalah sinkronisasi  antara  

kaki, pinggang,  bahu, siku tembak, kelentukan pergelangan dan jari. (Hall 

Wissel, 2000:47) banyak pemain melakukan tembakan lay up shot pada 

permainan bola basket tidak memakai lecutan pergelangan tangan dan jari-

jari tangan, ini dapat mempengaruhi hasil tembakan lay up shoot. Gerakan  

tangan  terjadi  pada  saat  melakukan  lay  up  shoot sendi pergelangan tangan 

(articulatio radiocarpaea) yang merupakan sendi Condyloid.   

2.2   Hipotesis 

Menurut   Suharsimi   Arikunto   (2006:71)   hipotesis   adalah   “suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 
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terbukti melalui data yang terkumpul”.  Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(1998:257)  hipotesis adalah “pernyataan  yang masih lemah kebenarannya dan 

masih perlu dibuktikan kebenarannya”. 

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan latihan memukul antara metode 

latihan terus-menerus dan metode latihan bergantian, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lay up shoot  pada  

siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  4 Kota Tegal 

tahun 2012. 

2. Ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot 

pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota 

Tegal tahun 2012. 

3. Ada sumbangan antara daya ledak otot tungkai, kelentukan pergelangan  

tangan  terhadap  hasil  lay  up  shoot  pada  siswa  putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi  penelitian  dalam  penelitian  ilmiah  harus tepat dan 

mengarah pada tujuan penelitian,  sehingga peneliti memperoleh  hasil yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian adalah syarat mutlak dalam 

suatu penelitian, berbobot tidaknya mata penelitian tergantung pada 

pertanggungjawaban  metode penelitian, maka diharapkan dalam penggunaan 

metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian. Metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh   peneliti   dalam   mengumpulkan   

data   penelitian   (Suharsimi   Arikunto, 2006:136). 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini d i l a k u k a n  dengan menggunakan metode survey test 

dengan teknik korelasi yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan data 

hasil pengukuran daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan 

kemudian dikorelasikan dengan hasil lay up shoot.   Desain   penelitian  yang 

digunakan  adalah  desain  korelasional  atau  corelational  Design.  Adapun 

desain yang dimaksud terlihat pada diagram berikut : 
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Gambar 2. Desain Penelitian 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel  adalah  gejala  yang bervariasi  dan menjadi  obyek penelitian 

(Suharsimi  Arikunto,  2002:94).  Dalam  penelitian  ini terdapat  dua variabel 

ialah variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi dan sebagai penyebab salah satu faktor dalam penelitian. 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam 

penelitian ini  terdapat dua variabel yaitu: 

a.   Variabel bebas atau X yang terdiri dari dua sub variabel yaitu : Variabel 

bebas 1 atau X1, adalah Daya Ledak Otot Tungkai Variabel bebas 2 atau X2, 

adalah Kelentukan Pergelangan Tangan 

b.   Variabel terikat atau Y yaitu: Hasil lay up shot. 

 

Daya ledak 

otot tungkai 

(X1) 

Hasil Lay Up 

Shot (Y) 

Kelentukan 

pergelangan 

tangan (X2) 
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3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi dibatasi pacla 

keseluruhan penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang 

sarna. Suharsimi Arikunto (2006:130) 

Subyek  yang  akan  digunakan  sebagai  populasi  dalam  penelitian  ini 

adalah jumlah siswa putra SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012 yang 

berjumlah 12 siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket. Sutrisno 

Hadi (1998:102), bahwa populasi ialah seluruh penduduk yang dimaksudkan 

untuk diteliti, dan populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu 

yang   paling   sedikitnya   mempunyai   satu   sifat   yang   sama,   sedangkan 

Suharsimi Arikunto  (2002:103)  bahwa populasi adalah keseluruhan  subyek 

penelitian. 

Adapun sifat yang sama dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1). 

Populasi   yang   mempunyai   jenis   kelamin   yaitu   laki-laki.   2).   Populasi 

semuanya adalah siswa SMA NEGERI 4 Kota Tegal , 3). Usia populasi rata- 

rata 16 - 18 tahun. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Data yang diperoleh nantinya dianalisis untuk 

disimpulkan. Jenis data yang dibutuhkan tergantung dari tujuan penelitian itu 

sendiri. Jenis data dalam penelitian ini dibagi dua bagian, yaitu data yang dapat 

diukur secara langsung dan data yang tidak dapat diukur secara langsung. Seperti 
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dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1996:19), menyatakan jenis data yang dapat 

diukur dan dihitung secara langsung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang 

tidak dapat dihitung secara langsung termasuk jenis data kualitatif.  

Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  total 

sampling  yaitu  seluruh  populasi  yang  ada  digunakan  anjuran  Suharsimi 

Arikunto (2002:112) bahwa apabila kurang dari seratus orang, lebih baik diambil 

semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sehingga penelitian  

ini merupakan  penelitian  dengan menggunakan  seluruh  populasi yang ada 

yang berjumlah 12 siswa. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian  adalah  alat  atau  fasilitas  yang  digunakan  oleh 

peneliti   dalam   pengumpulan   data  agar   pekerjaannya   lebih  mudah   dan 

hasilnya  lebih  baik,  dalam  arti  cermat,  lengkap,  dan sistematis  sehingga 

mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2002:136). 

Instrumen dalam penelitian ini adalah : 

1.   Vertical Jump  (M.Sajoto, 1995:35) 

a)   Tujuan  : untuk  mengukur  daya  ledak  otot  tungkai  dengan  cara meloncat 

ke atas. 

b)  Level umur : umur 10 tahun sampai dengan mahasiswa. 

       c)   Jenis kelamin : laki-laki ( siswa ektrakurikuler basket SMA N 4 Tegal)  

 d)  Reliabilitas : hasil yang dilaporkan sebesar 0,977 untuk mahasiswa laki-  

laki. 
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 e)   Validitas : hasil yang dilaporkan sebesar 0,989 dengan daya loncat ke atas  

( daya ledak ) seperti kriteria pada mahasiswa laki-laki. 

f)   Peralatan  : papan  vertical  jump,  serpihan  kapur  dan timbangan. 

Testee harus menggunakan celana pendek, baju terang dan tanpa sepatu. 

g) Pelaksanaan : testee berdiri disamping papan loncat, kemudian letakkan 

tangan yang telah diolesi serbuk kapur ke papan loncat, kemudian  diukur  

raihan  awalnya.  Setelah  itu  testee  melakukan sikap  jongkok  dengan  1  

tangan  disilangkan  ke  belakang  dan  1 tangan  lagi  lurus  ke  atas.  Lalu  

dengan  sekuat  tenaga  testee meloncat  ke  atas  secara  vertikal  dan 

menempelkan  tangan  yang telah diolesi serbuk kapur ke papan loncat. Ukur 

tinggi hasil lompatannya. Tes ini dilakukan 3 kali percobaan dan diambil 

hasil yang terbaik.  

                                                       

      



 

        

 

 

Gambar 3. Raihan Tegak 

2. Tes Kelentukan Pergelangan Tangan 

Alat tes yang ber

kelentukan pergelang

Prosedur penelitanny

1) Testee  dikumpulka

pengukuran kelentu

2) Sebelum  melakukan  t

 

 

Gambar 3. Raihan Tegak vertical jump 

( Ismaryanti, 2008 :61 ) 

 

2. Tes Kelentukan Pergelangan Tangan  

rupa goniometer dapat digunakan untuk 

ngan tangan yang dikutip dari Hadi Nugroho (2

ya adalah : 

an  dan diberi penjelasan  akan  diambil data

ukan pergelangan tangan menggunakan goniom

n  tes, tester mencontohkan  cara menggunaka

37 

 mengukur 

(2005:40). 

anya untuk 

meter. 

n alat. 
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3) Testee duduk pada tempat yang sudah disediakan dan goniometer berada 

di atas meja. 

4) Telapak tangan testee diletakkan di samping menempel pada alat dan 

menghadap ke atas. 

5) Pergelangan tangan melakukan gerakan fleksi dengan mengangkat jarum 

penunjuk menggunakan jari kelingking. 

6) Baca penunjuk jarum pada skala saat maksimum terjadi. 

7) Tes dilakukan dua kali dan diambil yang terbaik. 

8) Hasil pengukuran ditulis dalam satuan derajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengukuran Goniometer 

( Dokumentasi Penelitian) 
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3.   Lay Up 

Tes tembakan lay up (Imam Sodikun, 1992: 125). 

a) Tujuan   :   Mengukur ketrampilan tembakan lay up. 

b) Petunjuk   :  Testee berada samping kiri dan tengah memegang bola. 

Menggiring bola sendiri menuju ke ring basket dan 

melakukan tembakan  lay  up sebanyak 10 kali berturut-turut. 

c) Skor  : Tembakan lay up yang sah dan dianggap masuk adalah 

langkah lay up yang betul dan bola masuk  ke basket. Skor tes adalah 

dihitung dari semua bola yang sah masuk. 

d) Penilaian            : Makin banyak skor tes yang diperoleh makin baik. Skor 

paling tinggi adalah 10. 
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Gambar 5. Lay up shoot 

(Dokumentasi Penelitian) 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey tes dan dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Langkah awal : 

l). Mengajukan tema kepada Ketua Jurusan, 

2). Mengajukan proposal kepada dosen pembimbing, 

3). Mengajukan surat ijin penelitian. 
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2. Pelaksanaan penelitian : 

1). Melakukan pengukuran tes Daya Ledak Otot Tungkai. 

2). Melakukan pengukuran Tes Kelintukan pergelangan tangan, 

3).Melakukan tes keterampilan lay up shoot 

3. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan sistem komputerisasi. 

Apabila pengolahan data telah selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan 

laporan penelitian 

4. Tes dilaksanakan Pada : Hari /Tanggal : Kamis, Sabtu / 20, 22 Desember 2012          

Waktu : 

15.00 - 17.00WIB,  Tempat ; Lapangan SMA NEGERI 4 Kota Tegal. 

5. Pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar, peneliti di bantu oleh 

tenaga pelaksana yang terdiri dari pelatih basket SMA N 4 Tegal,siswa 

ekstrakurikuler basket SMA N 4 Tegal, rekan mahasiswa yang telah 

membantu pelaksanaan  tes kelentukan pergelangan tangan dan tes lompat 

vertical jump serta test lay up shoot bola basketpada siswa ekstrakurikuler 

bola basket SMA N 4 Tegal. 

3.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Banyak faktor yang mempengaruhi  hasil penelitian.   Dernikian pula 

halnya dengan penelitian ini, faktor-faktor tersebut adalah : 

1.   Faktor kehadiran peserta penelitian. 

Jumlah  kehadiran peserta penelitian akan mempengaruhi  terhadap  hasil 
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penelitian. Untuk mengatasi akan hal tersebut, maka 2 hari sebelum 

pengambilan   data   peneliti   rnengadakan   pertemuan   dengan   peserta 

penelitian. 

2.   Faktor kesungguhan. 

Faktor kesungguhan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian dari peserta 

tes yang diteliti. Maka untuk mengatasi hambatan ini peneliti memberikan  

motivasi  kepada  peserta  tes  agar  melakukan  tes  dengan sunguh-sungguh. 

3.   Faktor kesehatan. 

Yang dimaksud dengan kesehatan di sini adalah sehat jasmani dan rohani, 

kepada peserta penelitian diharapkan untuk menjaga kesehatan. 

4.   Faktor pengalaman/usia 

Dalam penelitian ini, pengalaman peserta penelitian sangat berpengaruh 

terhadap  hasil yang diperoleh.  Karena penelitian  ini dilakukan  di SMA 

NEGERI 4 Kota Tegal yang pesertanya adalah siswa lama dan baru. Dan 

memiliki  pengalaman  dan kemampuan  yang berbeda dalam  melakukan 

teknik permainan bola basket. 

5.   Faktor tempat 

Faktor tempat di peneliti memilih layak. adalah kelayakkan tempat 

penelitian,  untuk itu  lapangan  bola basket  SMA  NEGERI 4 Kota Tegal 

yang dianggap layak. 
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3.8 Analisis Data 

 

Analisis data atau pengumpulan data merupakan suatu langah penting 

dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat 

menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. 

Pada pokoknya analisis statistik mempunyai dua pengertian yang luas dan 

pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang sempit statistik digunakan untuk 

menunjukan semua kenyataan yang berwujud angka-angka, sedangkan dalam 

pengertian luas yaitu pengertian teknik metedeologi, statistk cara-cara ilmiah yang 

disiapkan untuk mengumpulkan,mengajukan dan menganalisasi data yang 

berwujud angka (Sutrisno Hadi, 1998:221). 

Penelitian ini akan melihat sumbangan kekuatan otot tungkai dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot bola basket, dimana 

terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik analisis regresi ganda. Rumus yang digunakan dalam 

Teknik pelaksanaan analisis data ini melalui beberapa langkah diawali dari 

transformasi data kedalam skor T, kemudian analisis regresi ganda dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

3.8.1 Menentukan persamaan regresi ganda 

Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus sebagai berikut : 

Y =  a1 X1 + a2 X2 + K   

Untuk mencari koefisien regresi a1 dan a2  digunakan persamaan simultan sebagai 

berikut: 
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Mx1y = 212

2

11 xxaxa ∑+∑  

Mx2y = 
2

2221 xaxa ∑+∑  

(Sutrisno Hadi, 2000:19) 

3.8.2 Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan rumus: 

R  =  
∑

∑ ∑+

2

2.2.11

y

yxayxa
 

Dimana : 

R = Koefisien korelasi 

a  = Bilangan koefisien regresi 

x l = Kekuatan otot tungkai 

x2 = Kelentukan pergelangan tangan 

y  = lay up shoot   

(Sutrisno Hadi, 2000:22) 

 

3.8.3 Menguji koefisien korelasi ganda 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi ganda digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Freg = 
1)-k-)/(NR-(1

/R
2

2
k

     

Keterangan : 

Freg = Harga F garis regresi 
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N  = Jumlah subyek 

k  = Jumlah prediktor 

R         = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor 

(Sutrisno Hadi, 2000:23) 

Koefisien korelasi ganda tersebut signifikan apabila F hitung > F tabel, dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = N – k –1. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

 Hasil pengukuran daya ledak otot tungkai, kelentukan pergelangan tangan  

serta keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  basket dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 1. 

Hasil pengukuran Daya ledak otot tungkai, Kelentukan pergelangan tangan 

dan lay up Shoot bola basket 

Kode 
Daya ledak otot 

tungkai  

Kelentukan 

pergelangan 

tangan  

Lay up  

R-01 1083.5 80 8 

R-02 1122.2 84 7 

R-03 1043.3 89 9 

R-04 1177.9 86 10 

R-05 1063.6 90 6 

R-06 990.9 55 3 

R-07 924.0 71 3 

R-08 990.9 82 7 

R-09 1022.7 80 7 

R-10 1022.7 82 8 

R-11 1043.3 75 6 

R-12 958.0 82 8 

46 
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 Data dari hasil pengukuran daya ledak otot tungkai, kelentukan 

pergelangan tangan serta keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  basket 

pada siswa  putra  ekstrakurikuler  bolabasket   SMA EGERI 4 Kota Tegal tahun 

2012  memiliki satuan yang berbeda maka untuk pengolahan data terlebih dahulu 

diubah menjadi skor T dengan cara 50 ditambah dengan nilai hasil dikurangi rata-

rata per standar deviasi kali 10. Tabel Skor T  dapat dilihat pada tabel   berikut : 

Tabel 2. 

Tabel T-Skor 

 

No 
Daya ledak 

otot tungkai  

Kelentukan 

pergelangan 

tangan  

Lay up  

1 56.66 50.35 55.49 

2 62.20 54.60 50.78 

3 50.92 59.92 60.20 

4 70.17 56.73 64.90 

5 53.82 60.98 46.08 

6 43.41 23.80 31.96 

7 33.84 40.79 31.96 

8 43.41 52.48 50.78 

9 47.96 50.35 50.78 

10 47.96 52.48 55.49 

11 50.92 45.04 46.08 

12 38.71 52.48 55.49 
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Sesuai dengan kajian penelitian untuk mengetahui sumbangan daya ledak 

otot tungkai  dan kelentukan pergelangan tangan  terhadap keterampilan lay up 

shoot dalam  permainan   bola  basket pada siswa  putra  ekstrakurikuler  

bolabasket   SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012, maka sebelum dianalis 

menggunakan korelasi sederhana dan korelasi ganda, dilakukan analisis deskripsi 

untuk mengetahui gambaran tentang variabel-variabel yang dikaji tersebut. 

Analisis deskriptif ini meliputi statistik mean, standar deviasi, data maksimum dan 

data minimum. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3 

Statistik Deskripsi 

 

  Terlihat dari tabel di atas, rata-rata daya ledak otot tungkai   yang dicapai 

1036,91, dengan daya ledak otot tungkai  maksimal 1177,87  minimal 924 serta 

standar deviasi 69,880. Hasil test kelentukan pergelangan tangan, rata-rata 

kelentukan pergelangan tangan   sebesar 79,66. Berdasarkan data ternyata 

kelentukan pergelangan tangan  maksimal mencapai 90,00 dan minimal 55,00 

dengan standar deviasi 9,41. Sedangkan rata-rata keterampilan lay up shoot dalam  

Statistics

12 12 12

0 0 0

1036.9156 79.6667 6.8333

1033.0118 82.0000 7.0000

69.88498 9.41308 2.12489

4883.911 88.606 4.515

924.00 55.00 3.00

1177.87 90.00 10.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Std. Deviation

Variance

Minimum

Maximum

Daya ledak

otot tungkai

Kelentukan

pergelangan

tangan

Keterampilan

lay up
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permainan   bola  basket dengan nilai rata-rata 6,83  terhadap keterampilan lay up 

shot dalam  permainan   bolabasket maksimal  10, minimal 3  dan standar deviasi 

2,12. 

4.1.1   Uji Prasyarat 

4.1.1.1   Uji Normalitas Data 

 Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis korelasi adalah data 

dan model korelasi berdistribusi normal. Uji normalita data hasil penelitian 

dengan menggunakan statistik non parametrik dengan  menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov test dengan kriteria bahwa data berdistribusi normal apabila 

harga Kolmogorov Smirnov Test mempunyai nilai probabilitas lebih dari 5%. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat output SPSS versi 17 seperti pada 

table 4. 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12 12 12

49.9983 50.0000 49.9992

10.00045 9.99992 9.99960

.130 .264 .198

.130 .136 .131

-.088 -.264 -.198

.450 .914 .685

.987 .373 .736

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Daya ledak

otot tungkai

Kelentukan

pergelangan

tangan

Keterampilan

lay up

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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 Terlihat dari tabel diatas pada baris asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh 

nilai signifikansi variabel daya ledak otot tungkai  sebesar 0,987, untuk variabel 

kelentukan pergelangan tangan   sebesar 0,373, dan untuk keterampilan lay up 

shoot dalam  permainan   bola  basket sebesar 0,736. Karena harga signifikansi 

untuk variabel X1,  X2, dan Y  semuanya lebih besar daripada 0,05, maka dapat 

dijelaskan bahwa data dari keempat variabel tersebut berdistribusi normal, maka 

dapat digunakan untuk analisis data statistik parametrik untuk pengujian hipotesis 

selanjutnya. 

 

4.1.1.2  Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dalam penelitian dengan menggunakan Chi–Square Test 

dan dengan ketentuan jika nilai signifikasi atau nilai probabilitas  > 0,05 berarti 

data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama atau homogen, 

sedang jika nilai signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 berarti data berasal dari 

populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama atau tidak homogen. 

Adapun dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan uji 

homogenitas data menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 17 

diperoleh hasil seperti tercantum pada table 5 berikut. 
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Tabel 5 

Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian 

 

 Uji homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji Chi Square, 

criteria uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika 

signifikansi < 0,05 data dinyatakan tidak homogeny. Berdasarkan pada hasil 

analisis mengunakan Chi Kuadrat seperti yang tercantum pada tabel di atas 

terlihat jika variabel daya ledak otot tungkai  untuk M
 2
 hitung sebesar 1,500 

dengan nilai signifikansi 0,993, untuk variabel kelentukan pergelangan tangan  M
2
 

hitung sebesar 3,00 dengan nilai signifikansi 0,934, dan untuk keterampilan lay up 

shoot dalam  permainan   bola  basket  M
2
 hitung sebesar 2,00 dengan nilai 

signifikansi 0,849 Secara keseluruhan bahwa nilai signifikasi dari keempat 

variabel > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data mempunyai 

varians sama, atau sampel yang diambil dari populasi yang mempunyai varians 

yang sama, dengan kata lain data daya ledak otot tungkai,  kelentukan 

pergelangan tangan dan  keterampilan lay up shoot dalam  permainan   bola  

basket secara keseluruhan adalah Homogen.  

 

Test Statistics

1.500 3.000 2.000

8 8 5

.993 .934 .849

Chi-Square a,b

df

Asymp. Sig.

Daya ledak

otot tungkai

Kelentukan

pergelangan

tangan

Keterampilan

lay up

9 cells (100.0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 1.3.

a. 

6 cells (100.0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 2.0.

b. 
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4.1.1.3  Uji Linieritas 

 Untuk menguji linieritas data dilakukan dengan teknik analisis varians. 

Kriteria uji yaitu data dinyatakan linier jika hasil F hitung memiliki signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Sebaliknya jika hasil F hitung memiliki signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 dinyatakan tidak linier. Hasil uji linieritas hubungan antara daya ledak 

otot tungkai , kelentukan pergelangan tangan terhadap keterampilan lay up shoot 

dalam  permainan   bola  basket dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Hasil Uji Linieritas 

 

 

 Terlihat pada tabel 6, nilai Fhitung daya ledak otot tungkai dengan 

keterampilan lay up shoot dalam  permainan   bolabasket untuk deviation from 

linierity sebesar 1,083 dengan nilai signifikansi 0,442. Nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hubungan kedua variabel daya ledak otot 

tungkai dengan keterampilan lay up shoot dalam  permainan   bolabasket bersifat 

linier.  

ANOVA Table

696.768 5 139.354 2.073 .200

405.585 1 405.585 6.034 .049

291.184 4 72.796 1.083 .442

403.331 6 67.222

1100.099 11

816.554 5 163.311 3.457 .081

659.356 1 659.356 13.958 .010

157.198 4 39.299 .832 .551

283.428 6 47.238

1099.982 11

(Combined)

Linearity

Deviation from

Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

(Combined)

Linearity

Deviation from

Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Daya ledak otot

tungkai  *

Keterampilan lay

up

Kelentukan

pergelangan

tangan  *

Keterampilan lay

up

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.



53 

 

 

 

 Hasil uji linieritas hubungan antara kelentukan pergelangan tangan  

terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  basket dengan nilai 

Fhitung untuk deviation from linierity sebesar 0,832 dengan nilai signifikansi 

0,551. Nilai tersebut pun melebihi 0,05 yang berarti hubungan kedua variabel 

kelentukan pergelangan tangan  terhadap keterampilan lay up shoot dalam 

permainan   bola  basket bersifat linier. 

 

4.1.2  Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis penelitian yang mengkaji sumbangan daya ledak otot tungkai  

dan kelentukan pergelangan tangan  terhadap lay up dilakukan dengan analisis 

regresi linier sederhana dan ganda. 

1. Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai   Terhadap Keterampilan Lay Up 

Shoot Dalam Permainan   BolaBasket  

 Berdasarkan analisis diperoleh koefisien korelasi sederhana antara daya 

ledak otot tungkai  (X1) terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   

bola  basket (Y) pada  siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  

NEGERI  4 Kota Tegal tahun 2012  dengan menggunakan bantuan program 

SPSS versi 17 diperoleh hasil berikut: 
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Tabel 7 

Koefisien Korelasi  Variabel X1 dengan Y 

 

  Table 7 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi daya ledak otot 

tungkai  (X1) terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  basket 

(Y) sebesar 0,607. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji dengan 

analisis varians untuk regresi menggunakan program bantu SPSS versi 17 yang 

hasilnya tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Analisis Varians Variabel X1 dengan Y 

 

 Hasil analisis varians variabel daya ledak otot tungkai  (X1) terhadap 

keterampilan lay up shoot dalam permainan  bolabasket pada table 8 diatas 

memperoleh nilai Fhitung  = 5,840 dengan signifikansi 0,036 < 0,05. Dengan 

demikian dapat dinyatakan  bahwa hipotesis kerja (Ha) pertama yang berbunyi 

“Terdapat sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lay up shoot  pada  

siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  4 Kota Tegal 

Model Summary

.607a .369 .306 8.33304

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Daya ledak otot tungkaia. 

ANOVAb

405.515 1 405.515 5.840 .036a

694.396 10 69.440

1099.911 11

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Daya ledak otot tungkaia. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 
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tahun 2012” diterima. Besarnya sumbangan  yang diberikan oleh daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil lay up shoot  pada  siswa putra  ektrakurikuler  bolabasket  

SMA  NEGERI  4 Kota Tegal tahun 2012  dilihat dari hasil R
2.  
Beradasarkan 

hasil analisis diperoleh hasil R
2
 sebesar  0.369. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa sumbangan yang diberikan oleh daya ledak otot tungkai  terhadap 

keterampilan lay up shoot dalam permainan   bolabasket pada siswa  putra  peserta 

ekstrakurikuler  bolabasket   SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012 sebesar 

36,90% sedangkan sisanya diberikan oleh factor lain diluar penelitian ini. 

2. Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan  Terhadap Keterampilan 

Lay Up Shoot Dalam Permainan   BolaBasket 

 Hasil analis korelasi sederhana antara kelentukan pergelangan tangan (X2) 

terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  basket bola (Y) pada  

siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  4 Kota Tegal 

tahun 2012  dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 17 diperoleh hasil 

berikut: 

Tabel 9 

Koefisien korelasi Variabel X2 dengan Y 

 

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara kelentukan 

pergelangan tangan  (X2) terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   

Model Summary

.774a .599 .559 6.63775

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangana. 
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bola  basket (Y) sebesar 0,774. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut diuji 

dengan analisis varians untuk regresi menggunakan program bantu SPSS versi 17 

yang hasilnya tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 10 

Analisis Varians Variabel X2 dengan Y 

 

 Hasil analisis varians variabel kelentukan pergelangan tangan (X2) 

terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  basket pada table 12 

diatas memperoleh nilai Fhitung  = 14,964 dengan signifikansi 0,003 < 0,05. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis kerja (Ha) kedua yang 

berbunyi “Terdapat sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

lay up shot pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 

Kota Tegal tahun 2012” diterima. Besarnya sumbangan  yang diberikan oleh 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot  pada  siswa putra 

peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  4 Kota Tegal tahun 2012  

dilihat dari hasil R
2.  
Beradasarkan hasil analisis diperoleh hasil R

2
 sebesar  0.599. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa sumbangan yang diberikan oleh kelentukan 

pergelangan tangan terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  

basket pada siswa  putra peserta ekstrakurikuler  bolabasket   SMA NEGERI 4 

ANOVAb

659.314 1 659.314 14.964 .003a

440.597 10 44.060

1099.911 11

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangana. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 
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Kota Tegal tahun 2012 sebesar 59,90% sedangkan sisanya diberikan oleh factor 

lain diluar penelitian ini. 

3. Sumbangan Daya ledak otot tungkai  dan Kelentukan pergelangan 

tangan terhadap keterampilan lay up shoot dalam  permainan   bola  

basket  

 Hasil analis korelasi berganda antara daya ledak otot tungkai  (X1), 

kelentukan pergelangan tangan  (X2) terhadap keterampilan lay up shoot dalam  

permainan   bola  basket (Y) pada  siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  

SMA  NEGERI  4 Kota Tegal tahun 2012  dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 17 diperoleh hasil berikut: 

Tabel 11 

Koefisien Determinasi Variabel X1 dan X2 dengan Y 

 

 

 Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi berganda antara 

daya ledak otot tungkai  (X1) dan kelentukan pergelangan tangan (X2) terhadap 

keterampilan lay up shoot dalam permainan bolabasket (Y) sebesar 0,823 

Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji dengan analisis varians untuk 

regresi menggunakan program bantu SPSS versi 17 yang hasilnya tersaji pada 

tabel berikut: 

Model Summary

.823a .677 .605 6.28119

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan

tangan , Daya ledak otot tungkai

a. 
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                                               Tabel 12 

              Analisis Varians Variabel X1 dan X2 dengan Y 

 

 Hasil analisis varians variabel daya ledak otot tungkai  (X1) dan 

kelentukan pergelangan tangan  (X2) terhadap keterampilan lay up shoot dalam 

permainan   bola  basket bola pada table 18 diatas memperoleh nilai Fhitung  = 

9,439 dengan signifikansi 0,006 < 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa hipotesis kerja (Ha) ketiga yang berbunyi “Terdapat sumbangan antara 

daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan  tangan  terhadap  hasil  lay  

up  shoot  pada  siswa  putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 

Kota Tegal tahun 2012” diterima. Besarnya sumbangan  yang diberikan oleh 

daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan  tangan  terhadap  hasil  lay  

up  shoot  pada  siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  

4 Kota Tegal tahun 2012  dilihat dari hasil R
2.  
Beradasarkan hasil analisis 

diperoleh hasil R
2
 sebesar 0,677. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

sumbangan yang diberikan oleh daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap keterampilan lay up shoot dalam permainan   bola  

basket pada siswa  putra peserta ekstrakurikuler  bolabasket   SMA NEGERI 4 

ANOVAb

744.832 2 372.416 9.439 .006a

355.080 9 39.453

1099.911 11

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangan , Daya ledak otot tungkaia. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 
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Kota Tegal tahun 2012 sebesar 67,70% sedangkan sisanya diberikan oleh factor 

lain diluar penelitian ini. 

4.2  Pembahasan 

1) Sumbangan daya ledak otot tungkai  terhadap keterampilan lay up shoot 

dalam  permainan   bolabasket   

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sumbangan 

antara daya ledak otot tungkai  terhadap keterampilan lay up shoot dalam  

permainan   bola  basket pada siswa peserta putra  ekstrakurikuler  bolabasket   

SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012. Hal ini terlihat bahwa tingkat 

signifikansi kurang dari 0,05, hal ini berarti hipotesis alternative (Ha) pertama 

yang berbunyi : “Terdapat sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lay 

up shoot  pada  siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  

4 Kota Tegal tahun 2012” diterima. Dari harga koefisen korelasi yang bertanda 

positif tersebut menujukkan bahwa sumbangan yang terjadi merupakan hubungan 

positif  yang artinya semakin tinggi daya ledak otot tungkai  seorang pemain bola 

basket maka akan semakin baik dalam melakukan lay up dan sebaliknya semakin 

rendah daya ledak otot tungkai  seorang pemain bola basket maka akan semakin 

kurang baik dalam melalukan lay up pada permainan bola basket.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Harsono (1986:47)  yang menyatakan bahwa kekuatan   otot   

tungkai   sangat  menentukan dalam melakukan tembakan lay up shoot sebab 

kekuatan otot tungkai pada dasarnya adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot tungkai untuk melakukan kerja tertentu.  Kekuatan  energi untuk  melawan  

suatu ketahanan atau kemampuan untuk membangkitkan   tegangan   (tersion)   



60 

 

 

 

terdapat   suatu tahanan (resistance). Daya  ledak  otot  tungkai  kemungkinan  

besar  akan  menghasilkan langkah  kaki  yang  cepat.  Daya  ledak  merupakan  

unsur-unsur  diantara unsur-unsur   komponen   kondisi   fisik   yaitu   

kemampuan   biomotorik manusia, yang dapat ditingkatkan sampai batas-batas 

tertentu dengan melakukan latihan-latihan tertentu yang sesuai. 

  

2) Sumbangan kelentukan pergelangan tangan   terhadap keterampilan lay 

up shoot dalam  permainan   bolabasket   

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sumbangan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012. Hal 

ini terlihat bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05, hal ini berarti hipotesis 

alternative (Ha) kedua yang berbunyi : “Terdapat sumbangan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap hasil lay up shoot pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012” diterima. 

Kelentukan atau flexibitity adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-

luasnya,  terutama otot-otot,  ligamen-ligamen  disekitar persendian (M. Sajoto, 

l988:58). Sesuai dengan hasil penelitian ini, kelentukan pergelangan tangan  

memiliki hubungan yang signifikan terhadap keterampilan lay up shoot dalam 

permainan   bola  basket pada siswa  putra peserta ekstrakurikuler  bolabasket   

SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012. Dengan demikian kelentukan 

pergelangan tangan yang baik akan berdampak  semakin baiknya lay up dalam 



61 

 

 

 

permainan bola basket. Sebaliknya, kelentukan pergelangan tangan yang rendah 

akan berdampak rendahnya kemampuan melakukan lay up pada permainan bola 

basket.   

3) Sumbangan Daya ledak otot tungkai  dan Kelentukan pergelangan 

tangan  dengan hasil  lay up shoot 

 Berdasarkan pada analisis korelasi berganda masing-masing prediktor baik 

daya ledak otot tungkai  dan kelentukan pergelangan tangan miliki sumbangan 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap keterampilan lay up shoot dalam  

permainan  bola  basket pada siswa  putra peserta ekstrakurikuler  bolabasket   

SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 2012 . Hal ini memberikan gambaran bahwa 

seorang pemain bola basket yang memiliki tingkat daya ledak  otot tungkai yang 

tinggi dan ditunjang dengan kelentukan pergelangan tangan yang baik maka akan 

semakin baik dalam melakukan  lay up pada permainan bola basket. Dalam 

melakukan tembakan lay up shoot pada permainan bola basket, daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pergelangan  tangan  merupakan  faktor  yang 

memberikan  pengaruh  yang besar terhadap hasll lay up shoot pada 

permainan bola basket.Semakin besar daya ledak yang dihasilkan 

kemungkinan akan berpengaruh terhadap hasil lay up. Begitu juga dengan 

kelentukan pergelangan tangan. Karena jarak antara pergelangan tangan dan 

ring semakin dekat sehingga memudahkan pemain untuk melakukan lay up. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang ada di Bab IV 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada  sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap hasil lay up shoot  

pada  siswa putra peserta ektrakurikuler  bolabasket  SMA  NEGERI  4 

Kota Tegal Tahun 2012 sebesar 36,90%.   

2. Ada  sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil lay up 

shoot pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 

4 Kota Tegal Tahun 2012 sebesar 59,90%. 

3. Ada sumbangan antara daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pergelangan  tangan  terhadap  hasil  lay  up  shoot  pada  siswa  putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA NEGERI 4 Kota Tegal tahun 

2012 sebesar 67,70%. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah bahwa daya ledak otot tungkai  dan kelentukan pergelangan tangan   

yang berhubungan dengan kemampuan melakukan lay up pada permainan bola 

basket, maka pada pemain bola basket dapat melakukan latihan-latihan yang 

dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai seperti set up, pusp up dan lain-

lain 
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Lampiran 1  
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

       TABEL KONVERSI DATA PENELITIAN KE SKOR T 

   

No 
Kode 

Resp 

HASIL PENELITIAN T SKOR 

DAYA LEDAK 

OTOT 

TUNGKAI 

KELENTUK

AN 

PERGELANG

A TANGAN 

LAY UP 

DAYA 

LEDAK 

OTOT 

TUNGKAI 

KELENTUK

AN 

PERGELANG

A TANGAN 

LAY UP 

1 R-01 1083,4860 80 8 56,66 50,35 55,49 

2 R-02 1122,1941 84 7 62,20 54,60 50,78 

3 R-03 1043,3429 89 9 50,92 59,92 60,20 

4 R-04 1177,8735 86 10 70,17 56,73 64,90 

5 R-05 1063,6039 90 6 53,82 60,98 46,08 

6 R-06 990,8796 55 3 43,41 23,80 31,96 

7 R-07 924,0000 71 3 33,84 40,79 31,96 

8 R-08 990,8796 82 7 43,41 52,48 50,78 

9 R-09 1022,6806 80 7 47,96 50,35 50,78 

10 R-10 1022,6806 82 8 47,96 52,48 55,49 

11 R-11 1043,3429 75 6 50,92 45,04 46,08 

12 R-12 958,0236 82 8 38,71 52,48 55,49 

  
Σ 12442,99 956,00 82,00       

Mean 1036,92 79,67 6,83       

SD 69,88 9,41 2,12       
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Lampiran 10 

Deskripsi data Penelitian 
 

 
 

Frequency Table 
 

 
 

Statistics

12 12 12

0 0 0

1036.9156 79.6667 6.8333

1033.0118 82.0000 7.0000

69.88498 9.41308 2.12489

4883.911 88.606 4.515

924.00 55.00 3.00

1177.87 90.00 10.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Std. Deviation

Variance

Minimum

Maximum

Daya ledak

otot tungkai

Kelentukan

pergelangan

tangan

Keterampilan

lay up

Daya ledak otot tungkai

1 8.3 8.3 8.3

1 8.3 8.3 16.7

2 16.7 16.7 33.3

2 16.7 16.7 50.0

2 16.7 16.7 66.7

1 8.3 8.3 75.0

1 8.3 8.3 83.3

1 8.3 8.3 91.7

1 8.3 8.3 100.0

12 100.0 100.0

924.00

958.02

990.88

1022.68

1043.34

1063.60

1083.49

1122.19

1177.87

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Kelentukan pergelangan tangan

1 8.3 8.3 8.3

1 8.3 8.3 16.7

1 8.3 8.3 25.0

2 16.7 16.7 41.7

3 25.0 25.0 66.7

1 8.3 8.3 75.0

1 8.3 8.3 83.3

1 8.3 8.3 91.7

1 8.3 8.3 100.0

12 100.0 100.0

55.00

71.00

75.00

80.00

82.00

84.00

86.00

89.00

90.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Keterampilan lay up

2 16.7 16.7 16.7

2 16.7 16.7 33.3

3 25.0 25.0 58.3

3 25.0 25.0 83.3

1 8.3 8.3 91.7

1 8.3 8.3 100.0

12 100.0 100.0

3.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Uji Normalitas data 
 

 
 

Uji Homogenitas 
 

 
 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12 12 12

49.9983 50.0000 49.9992

10.00045 9.99992 9.99960

.130 .264 .198

.130 .136 .131

-.088 -.264 -.198

.450 .914 .685

.987 .373 .736

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Daya ledak

otot tungkai

Kelentukan

pergelangan

tangan

Keterampilan

lay up

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Test Statistics

1.500 3.000 2.000

8 8 5

.993 .934 .849

Chi-Squarea,b

df

Asymp. Sig.

Daya ledak

otot tungkai

Kelentukan

pergelangan

tangan

Keterampilan

lay up

9 cells (100.0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 1.3.

a. 

6 cells (100.0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 2.0.

b. 
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Uji Linieritas 
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Hasil Analisis Regresi dan Korelasi antara X1 terhadap  Y  
 

 
 

 
 

ANOVA Table

696.768 5 139.354 2.073 .200

405.585 1 405.585 6.034 .049

291.184 4 72.796 1.083 .442

403.331 6 67.222

1100.099 11

816.554 5 163.311 3.457 .081

659.356 1 659.356 13.958 .010

157.198 4 39.299 .832 .551

283.428 6 47.238

1099.982 11

(Combined)

Linearity

Deviation from

Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

(Combined)

Linearity

Deviation from

Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Daya ledak otot

tungkai  *

Keterampilan lay

up

Kelentukan

pergelangan

tangan  *

Keterampilan lay

up

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Variables Entered/Removedb

Daya ledak

otot

tungkai
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 

Model Summary

.607a .369 .306 8.33304

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Daya ledak otot tungkaia. 
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ANOVAb

405.515 1 405.515 5.840 .036a

694.396 10 69.440

1099.911 11

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Daya ledak otot tungkaia. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 

Coefficientsa

19.643 12.790 1.536 .156

.607 .251 .607 2.417 .036

(Constant)

Daya ledak otot tungkai

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Keterampilan lay upa. 
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Hasil Analisis Regresi dan Korelasi antara X2 terhadap  Y  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Variables Entered/Removedb

Kelentuka

n

pergelang

an tangan
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 

Model Summary

.774a .599 .559 6.63775

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangana. 

ANOVAb

659.314 1 659.314 14.964 .003a

440.597 10 44.060

1099.911 11

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangana. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 

Coefficientsa

11.289 10.189 1.108 .294

.774 .200 .774 3.868 .003

(Constant)

Kelentukan

pergelangan tangan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Keterampilan lay upa. 
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Hasil Analisis Regresi dan Korelasi antara X1 dan X2 
terhadap  Y  
 

 
 

 
 

 

 
 

Variables Entered/Removedb

Kelentuka

n

pergelang

an tangan ,

Daya ledak

otot

tungkai
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 

Model Summary

.823a .677 .605 6.28119

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan

tangan , Daya ledak otot tungkai

a. 

ANOVAb

744.832 2 372.416 9.439 .006a

355.080 9 39.453

1099.911 11

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangan , Daya ledak otot tungkaia. 

Dependent Variable: Keterampilan lay upb. 

Coefficientsa

2.871 11.209 .256 .804

.315 .214 .315 1.472 .175

.628 .214 .628 2.933 .017

(Constant)

Daya ledak otot tungkai

Kelentukan

pergelangan tangan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Keterampilan lay upa. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1 : Persiapan Penelitian 

 

 

Gambar 2 : Pengukuran Kelentukan Pergelangan Tangan 
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Gambar 3 : Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai 
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Gambar 4 : Lay upshot 
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Gambar 5 : Alat Penelitian 

 

 

 


