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SARI 

 

Andi Wahyudi, 2009. Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan Kelentukan 
Pergelangan Tangan terhadap Hasil Tembakan Bebas Satu Tangan pada Peserta 
UKM Bola Basket Putera UNNES Tahun Akademik 2008/2009. 

Permasalahan penelitian ini, berapa besar sumbangan kekuatan otot lengan 
dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas pada peserta 
UKM bola basket putera UNNES tahun akademik 2008/2009. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui berapa besar sumbangan kekuatan otot lengan dan 
kelentukan pergelangan tangan dengan hasil tembakan bebas pada peserta UKM 
bola basket putera UNNES tahun akademik 2008/2009. 

Populasi penelitian ini 23 peserta UKM bola basket putera UNNES tahun 
akademik 2008/2009. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti semua elemen 
yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian ini disebut penelitian 
populasi. Adapun variabel yang diungkap adalah kekuatan otot lengan dan 
kelentukan pergelangan tangan sebagai variabel bebas dan hasil tembakan bebas 
sebagai variabel terikat. Data diperoleh dari pengukuran kekuatan otot lengan 
menggunakan pull and push dynamometer, kelentukan pergelangan tangan 
menggunakan giniometer serta tes tembakan bebas 10 kali pengulangan. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kekuatan otot lengan 
tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap hasil tembakan bebas pada 
UKM bola basket putra UNNES, terbukti dari nilai signifikansi 0,562 > 0,05 
besarnya sumbangan 1,7%. Secara parsial kelentukan pergelangan tangan tidak 
memberikan kontribusi yang nyata terhadap hasil tembakan bebas, terbukti dari 
nilai signifikansi 0,124 > 0,05, besarnya sumbangan 11,4%.Secara simultan 
kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan tidak memberikan 
kontribusi yang nyata terhadap hasil tembakan bebas terbukti dari nilai 
signifikansi 0,250 > 0,05, besarnya sumbangan 13 %. 

Disimpulkan besarnya sumbangan kekuatan otot lengan dan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap hasil lemparan tembakan bebas satu tangan tidak 
signifikan. Disarankan kepada para pemain sering  melakukan latihan tembakan 
bebas sesuai fase-fase dalam  melakukan tembakan bebas, sehingga dengan sering 
melakukan tembakan bebas dengan teknik menembak yang benar maka akan 
dapat dengan mudah mengkoordinasikan kekuatan dan kelentukan yang dimiliki 
untuk melakukan tembakan bebas meskipun besar sumbangan dari kekuatan otot 
lengan dan kelentukan pergelangan tangannya kecil.  

 

 



 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah A.W.T yang telah 

melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Hasil Tembakan Bebas Satu Tangan 

Pada Peserta UKM Bola Basket Putera UNNES tahun Akademik 2008/2009”.  

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini, atas bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan 

penulis menjadi mahasiswa UNNES  

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, yang telah 

memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNNES, yang telah 

memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Drs. Margono, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I, yang telah sabar 

memberikan petunjuk dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 



 

vi 
 

5. M.Senoadji Karjadi, S.Pd selaku dosen pembimbing II, yang telah sabar dan 

teliti dalam memberikan petunjuk, dorongan dan semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan khususnya Bapak Ibu 

Dosen Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, yang telah memberikan 

pengajaran, ilmu pengetahuan maupun bantuan selama penulis kuliah di FIK 

UNNES. 

7. Bapak Priyanto, S.Pd selaku Pembian UKM Bola Basket Putera UNNES dan 

saudara M.Budi selaku ketua UKM Bola Basket yang telah memberikan izin 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

8. Para mahasiswa UKM Bola Basket putera UNNES, yang telah banyak 

membantu dalam pelaksanaan penelitian dan kesediaannya sabagai subjek 

penelitian. 

9. Rekan-rekan PKLO angkatan 2005, yang banyak membantu dalam 

pelaksanaan penelitian dan memberikan banyak kenangan selama kuliah 

bersama. 

10. Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang telah memberi dorongan meteriil, semangat 

dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

banyak membantu dalam persiapan, pelaksanaan penelitian maupun 

penulisan skripsi. 



 

vii 
 

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis 

dan penulis doakan semoga amal dan bantuan saudara mendapat balasan dan 

berkah yang melimpah dari Allah S.W.T.Amin. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. 

Semarang,     Oktober 2009 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 “ Seseungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah  keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar- 

Ra’d : 11) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

Aku persembahkan untuk: 

Skripsi ini kupersembahkanpada Ibunda Tercinta (Alm.Muayah), Bapak 

(Alm.Pardi), Orang Tua (Bpk. Rusnoto dan Ibu Suparti) yang Terkasih, 

Kakak (Mas Iwan dan Mbak Diyah), adik-adikku (Teguh, Nanda,Ragil), 

keluarga besar kakekku (Waryadi) yang menyayangiku, teman-teman 

seperjuangan PKLO 2005, UKM Bola basket UNNES, teman-teman kost 

“Mbok Tun”. 

 

 

 

 



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................... ...............  i 

PERSEMBAHAN.............................................................................. ..............  ii 

SARI…………………………………………………………….....  ...............  iii 

KATA PENGANTAR……………………………………………. ................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………….. .................  vi 

DAFTAR ISI……………………………………………………...               
vii 

DAFTAR TABEL………………………………………………... .................  ix 

DAFTAR GAMBAR……………………………….……………. .................  x 

DAFTAR LAMPIRAN……………………………….………….. .................  xi 

BAB I  PENDAHULUAN……………………...………………… ................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah………………..…………………. ......  1 

1.2 Permasalahan…………………………………..………….. ......  5 

1.3 Tujuan Penelitian…………………………….……………. ......  6 

1.4 Manfaat Penelitian………………………….……………... ......  6 

1.5 Penegasan Istilah……………………………….…………. .......  7 

BAB II  LANDASAN TEORI .......................................................... ..............  9 

2.1  Landasan Teori ...........................................................................  9 

2.1.1  Permainan Bola Basket ...................................................  9 

2.1.2  Teknik Dasar Permainan Bola Basket ............................  10 

2.1.3  Pengertian Tembakan (shooting) dalam Permainan 
Bola  

Basket ..............................................................................  10 

2.1.4  Tembakan Bebas Satu Tangan dalam Permainan 
Bola Basket .....................................................................  12 



 

x 
 

2.1.5  Hasil Tembakan Bebas (free throw) dalam 
Permainan Bola Basket ...................................................  16 

2.1.6  Kekuatan Otot Lengan ....................................................  17 

2.1.7  Kelentukan Pergelangan Tangan ....................................  20 

2.1.8  Kerangka Berfikir ...........................................................  22 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN.............................................. ........  24 

3.1  Metode Penelitian ..................................................................  24 

3.2   Variabel Penelitian .................................................................  24 

3.3  Populasi ..................................................................................  25 

3.4  Desain Penelitian ....................................................................  26 

3.5  Instrumen Penelitian ..............................................................  26 

3.6  Prosedur Penelitian ................................................................  27 

3.6  Analisis Data ..........................................................................  31 

3.7  Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian .................................  35 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....................... ........  38 

4.1  Hasil Penelitian ......................................................................  38 

4.2  Pembahasan ............................................................................  44 

BAB V  SIMPULAN DAN  SARAN ...........................................................  50 

5.1 Simpulan.............................................................................. ......  50 

5.2 Saran.................................................................................... ......  50 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

                        Halaman 

1. Deskripsi Data Penelitian……………………………..……………. .......  38 

2. Hasil Uji Normalitas Data…………………………………………... ......  40 

3. Hasil Uji Linieritas Hubungan Antara Kekuatan Otot Lengan  

Dengan Hasil Tembakan Bebas……………………..……………… ......  41 

4. Hasil UJi Linieritas Hubungan Antara Kelentukan Pergelangan  

Tangan Dengan Hasil Tembakan Bebas……………………………. ......  42 

5. Hasil Uji Homogenitas Model Regresi…….……………………….. ......  42 

6. Hasil UJi Hipotesis…………………………..……………………… .....  43 

7.  Hasil Uji Simultan………………………..……………………….... ......  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

         Halaman 

1. Posisi Tembakan Bebas (free throw)…….…………………… ...............  12 

2. Fase Persiapan Tembakan Bebas satu Tangan............................. .............  13 

3. Fase Pelaksanaan Tembakan Bebas satu Tangan........................ .............  14 

4. Fase follow trough Tembakan Bebas satu Tangan……………. ...............  15 

5. Struktur Otot Bahu kanan dan Lengan……………..………….. ..............  19 

6. Struktur Otot Bahu kiri dan Lengan…………………………… ..............  20 

7. Struktur Otot Pergelangan Tangan……………………………. ...............  21 

8. Cara Pegangan Alat Pull and Push Dynamometer …….……... ..............  28 

9. Pengukuran Kelentukan Pergelangan Tangan…………..…….. ..............  30 

10. Lapangan Tes Tembakan Bebas………………………..……... ..............  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

            Halaman 

1. Data Hasil Pengukuran dan Pembakuan Skor Kekuatan Otot Lengan  

(X1), Kelentukan Pergelangan Tangan (X2), dan Hasil Tembakan  

Bebas (Y) ..................................................................................................  54 

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian, Uji Linieritas Data………....……... .....  55 

3. Uji Homogenitas……………………………………………………. ......  57 

4. Regression………………………………………………………….. .......  58 

5. Histogram, Dependent Variable: Hasil Tembakan Bebas………….. ......  59 

6. Normal P-P Plot of Standardized Residual…………………………. ......  60 

7. Keterangan Hasil Pengujian Pull and Push Dynamometer…………... .....  61 

8. Usulan Penetapan Dosen Pembimbing…………………………….... .....  63 

9. SK Pembimbing……………………………………………………... .....  64 

10. Permohonan Izin Penelitian…………………………………………. .....  65 

11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari UKM Basket 

UNNES……………………………………………………………… .....  66 

12. Dokomentasi Penelitian……………………………………………… ....  67 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Permainan bola basket adalah salah satu cabang olahraga  yang dimainkan 

oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain. Dimana tujuan dari kedua 

tim adalah mendapatkan angka dengan memasukan bola ke dalam keranjang 

lawan dan mencegah lawan mendapatkan angka (PERBASI, 2006: 1). 

Di Universitas Negeri Semarang terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa 

bolabasket. Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam 1 minggu, setiap hari senin 

malam sampai kamis malam jam 19.00 sampai 21.30 WIB. Latihan yang 

diberikan bervariasi, seperti dasar body control, pergerakan tanpa bola, dribble, 

passing, lay up, dan macam- macam bentuk latihan menembak. Salah satu bentuk 

latihan menembak adalah melakukan tembakan bebas. Setelah latihan teknik dasar 

biasanya dilanjutkan bermain basket sesuai peraturan yang sesungguhnya. Pada 

waktu bermain, banyak para pemain gagal pada saat melakukan  tembakan bebas. 

Kesalahan pemain yang menyebabkan bola tidak masuk pada saat melakukan 

tembakan bebas  yaitu: tembakan terlalu pendek, tembakan terlalu jauh, tembakan 

tidak konsisten, tembakan menyentuh sebelah kanan atau kiri ring. Padahal dalam 

permainan bola basket kemenangan ditentukan dari banyaknya jumlah bola yang 

masuk ke keranjang dan dihitung dengan angka. 
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Regu yang lebih banyak memperoleh angka, maka regu itulah yang 

menang. Untuk mendapat banyak angka atau  memasukan bola ke keranjang 

dibutuhkan penguasaan teknik dasar menembak yang baik. Teknik-teknik dasar 

permainan bola basket  menurut Imam Sodikun (1992:48) adalah 1) teknik 

melempar dan menangkap, 2) teknik menggiring bola, 3) teknik menembak, 4) 

teknik gerakan berporos, 5) teknik lay up shoot, dan 6) merayah.  

Gerakan (teknik) yang baik menimbulkan efesiensi kerja dan berkat 

latihan yang teratur mendapatkan efektivitas yang baik pula. Pada dasarnya 

gerakan yang efesien adalah gerakan yang benar tanpa adanya kehilangan tenaga 

yang sia-sia (Imam Sodikun, 1992:48-49). 

Menurut Imam Sodikun (1992:73), setelah teknik dasar dikuasai perlu juga 

dikembangkan taktik dan strategi. taktik dalam permainan bola basket terdiri dari 

5 taktik yaitu: 1) taktik individu, 2) taktik kelompok, 3) taktik beregu, 4) taktik 

penyerangan, 5) taktik pertahanan. 

Penerapan taktik dalam  permainan bola basket seringkali menyebabkan 

pelanggaran maupun kesalahan,  karena pada permainan dimana 10 orang pemain 

bergerak dengan kecepatan dalam suatu daerah terbatas, kontak personal tidak 

bisa terhindarkan. Kesalahan adalah suatu pelanggaran peraturan permainan yang 

berhubungan dengan kontak personal tidak sah dengan pihak lawan dan/atau 

kelakuan tidak sportif (PERBASI, 2006:22). Jenis kesalahan dalam permainan 

bola basket yang dapat dikenai sanksi tembakan bebas atau free throw antara lain :  
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1) kesalahan yang dilakukan pada pemain dalam posisi menembak, 2) kesalahan 

yang disengaja atau yang menurut wasit terjadi ketika tidak ada suatu usaha sah 

untuk memainkan bola dengan semangat dan tujuan peraturan (Unsportmanlike 

foul), 3) kesalahan yang menyebabkan pemain dikeluarkan (Disqualifiying foul), 

4) kesalahan teknik, 5) kesalahan tim (PERBASI, 2006:26-30). 

Dalam permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan 

yaitu tembakan lapangan dan tembakan hukuman (Imam Sodikun, 1992:90). 

Tembakan  lapangan adalah suatu percobaan memasukkan bola ke keranjang 

lawan selama dalam waktu pertandingan. Tembakan ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan satu tangan atau dua tangan. Tembakan hukuman atau tembakan 

bebas adalah kesempatan bagi seorang pemain untuk mendapatkan 1 angka tanpa 

dihalangi, yang dilakukan dari belakan garis lemparan bebas dan didalam 

setengah lingkaran (PERBASI, 2006:31) 

Dalam permainan bola basket juga dikenal beberapa jenis tembakan, yaitu: 

1) tembakan dengan dua tangan di dada, 2) tembakan dengan dua tangan diatas 

kepala, 3) tembakan dengan satu tangan, 4) tembakan lay up, 5) tembakan 

didahului dengan menggiring bola dan langsung mengadakan tembakan lay up 6) 

tembakan loncat dengan satu tangan, 7) tembakan loncat dengan dua tangan, 8) 

tembakan ke atas (hook shoot), 9) tembakan kaitan (Imam Sodikun, 1992:59). 

Menembak adalah sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak, 

kelenturan pergelangan tangan dan jari tangan (Hal Wissel, 2000:47) . Besarnya 

dorongan yang diberikan pada bola yang tembakan sesuai dengan jarak tembakan. 
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Untuk jarak dekat, lengan, pergelangan tangan dan jari memberikan dorongan 

yang besar. Tembakan jarak jauh memerlukan tenaga atau dorongan kaki, 

punggung dan bahu.Hal senada juga dinyatakan oleh Imam Sodikun  (1992:35), 

menyatakan bahwa bola basket merupakan permainan yang gerakannya komplek 

yaitu gabungan dari jalan, lari, lompat dan  unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, 

kelenturan dan lain-lain. 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja (M.Sajoto,1995: 8).  

Kelentukan adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktifitas  dengan penguluran tubuh yang luas. (M. Sajoto, 1998: 1995: 9). 

Kekuatan dan kelentukan merupakan komponen kondisi fisik yang memberikan 

sumbangan terhadap hasil tembakan bebas. Dalam penelitian ini berarti kekuatan 

otot lengan dan kelenturan pergelangan tangan yang memberikan sumbangan 

terhadap hasil tembakan bebas. Kenyataannya dilapangan pada saat UKM bola 

basket melakukan latihan, jarang pelatih memberikan latihan kekuatan dan 

kelentukan, terutama latihan kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan. Padahal selain teknik menembak yang baik dan benar, besarnya 

sumbangan kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan juga 

berpengaruh terhadap hasil tembakan bebas satu tangan pada pemain UKM 

bolabasket putera UNNES. 



5 
 

 

Melihat dari latar belakang, meskipun ada beberapa teknik dasar dalam 

permainan bola basket, akan tetapi ada satu teknik yang sangat menentukan 

berhasil atau  tidaknya sebuah tim dalam  memenangkan  pertandingan bola 

basket yaitu teknik shooting (menembak), karena menembak adalah teknik yang 

sangat menentukan untuk mencapai kemenangan dalam suatu pertandingan dan 

melalui hasil tembakan inilah sebuah tim bisa mendapatkan angka dengan 

memasukkan bola ke keranjang lawan. Ada beberapa  jenis tembakan dalam 

permainan bola basket, tetapi penulis tertarik untuk meneliti tembakan bebas satu 

tangan, karena  untuk melakukan tembakan bebas ini, bukan hanya keahlian atau 

teknik yang baik dari pemain bola basket  untuk memasukkan bola ke keranjang 

saja, tetapi juga dibutuhkan mental dan konsentrasi. Selain itu, dari data statistik, 

20-30 % angka sebuah tim, dibuat dari tembakan bebas ini (Bischoff dalam 

Triyono, 2003: 18).  Melihat kemampuan pemain UKM bolabasket UNNES 

sering gagal dalam melakukan tembakan bebas, maka penulis tertarik ingin 

meneliti besarnya sumbangan kekuatan terutama kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas satu tangan pada 

peserta UKM bolabasket putera UNNES tahun akademik 2008/2009.                                                  

1.2  Permasalahan 
 

1.2.1  Berapa besar sumbangan  kekuatan otot lengan terhadap hasil tembakan 

bebas satu tangan pada peserta UKM bola basket putera UNNES tahun 

akademik 2008/2009? 
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1.2.2  Berapa besar sumbangan  kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil 

tembakan bebas satu tangan pada peserta UKM bola basket putera 

UNNES tahun akademik 2008/2009? 

1.2.3 Berapa besar sumbangan kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas satu tangan pada 

peserta UKM bola basket putera UNNES tahun akademik 2008/2009? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 
 

1.3.1 Untuk mengetahui berapa besar sumbangan kekuatan otot lengan 

terhadap hasil tembakan bebas satu tangan pada peserta UKM bola 

basket putera UNNES tahun akademik 2008/2009. 

1.3.2  Untuk mengetahui berapa besar sumbangan kelentukan pergelangan 

tangan  terhadap hasil tembakan bebas satu tangan pada peserta UKM 

bola basket putera UNNES tahun akademik 2008/2009. 

1.3.3 Untuk mengetahui berapa besar sumbangan kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas satu 

tangan pada peserta UKM bola basket putera UNNES tahun akademik 

2008/2009. 

1.4  Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi Lembaga FIK UNNES 
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Memberikan informasi dan kepustakaan sebagai pertimbangan dan 

bahan bacaan dalam upaya peningkatkan  kualitas olahraga bola basket  

khususnya pada saat melakukan tembakan bebas satu tangan. 

1.4.2 Bagi UKM 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau petunjuk 

pelaksanaan dalam melatih agar kemampuan pemain UKM bola basket 

putera UNNES dalam melakukan tembakan bebas lebih baik. 

1.4.3 Bagi Pelatih Bola Basket 

Hasil penelitian ini agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan  bentuk latihan khususnya melatih tembakan bebas dalam 

permainan bola basket. 

1.5  Penegasan Istilah 
 

1.5.1 Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja (M.Sajoto,1995: 8). 

1.5.2  Lengan 

Lengan adalah anggota badan dari pergelangan sampai ke bahu. (W.J.S 

Poerwadarminto, 1976 : 585). 

Jadi kekuatan otot lengan dalam penelitian ini adalah komponen kondisi 

fisik yang menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat 
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menggunakan otot-otot lengannya untuk melempar bola saat melakukan 

tembakan bebas dalam permainan bola basket. 

1.5.3  Kelentukan Pergelangan Tangan  

Kelentukan adalah  efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas (M. Sajoto, 1995: 9).  

1.5.4  Tembakan Bebas atau tembakan hukuman 

Tembakan bebas adalah kesempatan bagi pemain untuk mendapatkan 1 

angka tanpa dihalangi, yang dilakukan dari belakang garis lemparan 

bebas dan di dalam setengah lingkaran (PERBASI, 2006: 31).  

Tembakan dianggap masuk ketika bola hidup memasuki keranjang 

lawan dari atas dan tersangkut di dalamnya dan keluar melewati jaring. 

Bola dianggap masuk ke keranjang ketika sebagian kecil bola sudah 

berada di dalam dan di bawah batas ring (PERBASI, 2006: 12). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Bola Basket 

Permainan bola basket adalah salah satu cabang olahraga  yang 

dimainkan diatas lapangan permainan yang permukaannya rata dengan ukuran 

lapangan panjangnya 28 meter dan lebar 15 meter yang diukur dari sisi dalam 

garis batas, oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain. Dimana 

tujuan dari kedua tim adalah mendapatkan angka dengan memasukan bola ke 

dalam keranjang lawan dan mencegah lawan mendapatkan angka (PERBASI, 

2006: 1). 

Permainan bola basket dilaksanakan dalam waktu 40 menit. Dari waktu 40 

menit ini, di bagi atas 4 quarter (babak), yang masing-masing lamanya 10 menit, 

dengan jeda waktu antara babak 1 dan 2 (pertengahan pertama), babak 3 dan 4 

(pertengahan kedua) dan jeda waktu sebelum babak tambahan adalah 2 menit. 

Anggota suatu regu bisa bermain bila ia memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

pihak penyelenggara, termasuk peraturan batas usia. Setiap regu tediri dari: 1) 

maksimum 12 orang anggota yang berhak bermain termasuk kapten, 2) seorang 

pelatih dan bila dibutuhkan seorang asisten pelatih, 3) maksimum 5 pengikut regu 

yang boleh berada ditempat duduk regu dan memiliki tugasnya masing-masing, 
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seperti manajer, dokter, fisioterapis, ahli statistik, penerjemah dll.( PERBASI, 

2006: 5).  

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Bola Basket 

Permainan bola basket merupakan bentuk permainan beregu. Artinya 

disini bukan hanya skill individu saja yang diutamakan, akan tetapi kerja sama 

regu (tim) adalah yang paling penting. Oleh karena itu, untuk dapat bermain bola 

basket dengan baik, maka pemain harus menguasai teknik-teknik dasar permainan 

bola basket. Menurut Imam Sodikun (1992:48) teknik-teknik dasar permainan 

bola basket yaitu 1) teknik menggiring bola, 2) teknik mengoper bola, 3) teknik 

menembak bola, 4) teknik gerakan berporos, 5) teknik lay-up shoot dan 6) teknik 

merayah atau merebut bola. 

2.1.3 Pengertian Tembakan (shooting) dalam Permainan Bola Basket 

Menembak atau shooting dalam permainan bola basket adalah satu teknik 

memasukkan bola ke keranjang lawan. Dalam permainan bola basket, teknik ini 

sangat penting untuk mencetak angka dan menentukan kemenangan dalam 

pertandingan, sebab kemenangan ditentukan  oleh banyaknya bola yang 

dimasukan ke keranjang lawan. Tembakan dianggap masuk ketika bola hidup 

memasuki keranjang lawan dari atas dan tersangkut di dalamnya dan keluar 

melewati jaring. Bola dianggap masuk ke keranjang ketika sebagian kecil bola 

sudah berada di dalam dan di bawah batas ring (PERBASI, 2006: 12). Tembakan 

masuk dari lemparan bebas bernilai 1, tembakan masuk dari daerah lemparan 2 

angka bernilai 2, tembakan masuk dari daerah lemparan 3 angka bernilai 3, dan 
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apabila pada saat melakukan gerakan menembak baik itu dari daerah lemparan 2 

atau 3 angka ada pemain bertahan yang membuat kesalahan (foul) kepada 

penembak dan bola itu masuk, maka penembak mendapatkan 2 atau 3 angka 

tergantung dari mana tembakan itu dilakukan dan  penembak akan mendapatkan 1 

kesempatan melakukan tembakan bebas. Setiap tim yang sedang menguasai bola, 

selalu berupaya mencari kesempatan untuk dapat melakukan tembakan , oleh 

karena itu unsur tembakan ini merupakan teknik dasar yang harus dikuasai dengan 

baik dan benar serta ditingkatkan keterampilannya dengan latihan. Hal ini 

didukung oleh pendapat Hal Wissel (2000 : 43) yang menyatakan bahwa ’’teknik 

dasar seperti operan, dribbling, bertahan, rebounding mungkin mengantar tim 

memperoleh peluang besar membuat skor, tetapi tetap saja harus melakukan 

tembakan’’. Ada dua posisi menembak yang dikenal, yakni posisi stasioner 

(diam) dan bergerak, yang masuk dalam jenis tembakan stasioner adalah 

tembakan biasa (set shoot), tembakan lompat (jump shoot) dan tembakan bebas 

(free throw). Sedangkan yang dikategorikan tembakan dengan bergerak adalah lay 

up, hook shoot, tembakan menggantung (hang shoot), slam dunk, tembakan 

membalikkan badan (reverse shoot) dan tip in (Bischoff dalam Triyono, 2003: 

13). 

Tembakan ada beberapa jenis yaitu : 1) tembakan dengan dua tangan 

didada, 2) tembakan dengan dua tangan diatas kepala, 3) tembakan satu tangan, 4) 

tembakan lay up, 5) tembakan didahului dengan menggiring bola dan langsung 

mengadakan tembakan lay up, 6) tembakan loncat satu tangan, 7) tembakan loncat 
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dengan dua tangan, 8) tembakan kaitan, dan  9) tembakan lainnya (Imam Sodikun, 

1992 : 59). 

2.1.4 Tembakan Bebas Satu Tangan dalam Permainan Bola Basket 

Didalam permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan 

yaitu : tembakan hukuman dan tembakan lapangan. Tembakan lapangan yaitu 

suatu upaya memasukkan bola kedalam keranjang  lawan selama dalam 

permainan atau pertandingan. Tembakan ini dilakukan oleh siapapun pemain dari 

tim penyerang dari daerah manapun didalam lapangan sesuai peraturan. 

Tembakan bebas / hukuman adalah kesempatan bagi seorang pemain untuk 

mendapatkan 1 angka tanpa dihalangi, yang dilakukan dibelakang garis lemparan 

bebas dan di dalam setengah lingkaran.(PERBASI, 2006: 31). Dalam hal ini 

pemain yang menembak adalah pemain yang dilanggar atau korban kesalahan 

(foul) yang dilakukan oleh pemain tim lawan. Lihat gambar 1 sebagai berikut:  

A6

A5A4

A7
A8

B4

B6

B5

B7
B8

 

Gambar 1                                                                           
Posisi Tembakan Bebas (free throw)                                          

(Sumber: PERBASI, 2006: 32) 
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2.1.4.1 Fase Persiapan 

Fase persiapan merupakan sikap awal yang harus dikuasai oleh seorang 

pemain bola basket. Persiapan yang baik merupakan modal yang sangat 

berpengaruh terhadap tembakan yang akan dilakukan. Fase persiapan menurut 

Hal Wissel meliputi:1) lihat target, 2) kaki terentang selebar bahu, 3) jari kaki 

lurus, 4) lutut dilenturkan dan agak ditekuk, 5) bahu dirilekskan, 6) tangan yang 

tidak menembak menyeimbangkan, 7) tangan yang tidak menembak diletakkan di 

bagian bawah bola, 8) jari-jari tangan rileks dan dibuka lebar, 9) siku masuk 

kedalam, 10) bola diletakkan diantara telinga dan bahu (Hal Wissel, 2000: 48). 

Lihat gambar 2 sebagai berikut:  

 

Gambar.2                                                                           
Fase Peresiapan Tembakan Bebas Satu Tangan                                 

( Sumber: Hal Wissel, 2000: 48) 
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2.1.4.2 Fase Pelaksanaan 

Pada fase ini terdapat sikap-sikap dengan urutan sebagai berikut : 1) lihat 

target, 2) rentangkan kaki, punggung dan bahu, 3) rentangkan siku, 4) lenturkan 

pergelangan dan jari-jari kedepan, 5) lepaskan ibu jari, 6) tangan penyeimbang 

pada bola sampai terlepas, 7) irama yang seimbang (Hal Wissel, 2000 : 49). 

Dalam hal ini, yang dimaksud irama yang seimbang bahwa menembak adalah 

sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak, kelenturan pergelangan 

tangan adan jari tangan. Tembakan bola bersamaan dengan gerakan mengangkat 

yang ritmis. Kekuatan inti dan ritme tembakan berasal dari gerakan naik turun 

kaki. Awali dengan lutut sedikit ditekuk, kemudian kaki diluruskan diikuti 

gerakan punggung dan bahu yang diluruskan ke arah atas. Lihat gambar 3 sebagai 

berikut: 

 

Gambar.3                                                                          
Fase Pelaksanaan Tembakan Bebas Satu Tangan                 

(Sumber: Hal Wissel, 2000: 49 
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2.1.4.3 Fase Follow Through 

Pada fase ini terdapat suatu gerakan dan sikap dengan urutan sebagai 

berikut : 1) lihat target, 2) lengan terentang, (3) jari telunjuk menunjuk pada 

target, 4) telapak tangan ke bawah saat shooting, 5) seimbangkan dengan telapak 

tangan keatas. (Hal Wissel, 2000 : 49). Setelah melepas bola dari jari tengah, 

pertahankan lengan untuk tetap diatas dan lurus sepenuhnya dengan jari tengah 

menunjuk lurus pada target. Telapak tangan seharusnya menghadap ke bawah, 

dan telapak tangan penyeimbang menghadap ke atas. Lihat gambar 4 sebagai 

berikut: 

 

Gambar.4                                                                                      
Fase follow trough Tembakan Bebas Satu Tangan                                                      

(Sumber: Hal Wissel ,2000: 49) 
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Hampir semua pemain menembak dengan tujuh teknik dasar tembakan: one 

hand set shot ( tembakan satu tangan ), free throw (lemparan bebas), jump shot  

(tembakan sambil melompat ), three point shot (tembakan tiga angka), hook shot 

(tembakan mengait), lay up. Semua tembakan tersebut memiliki mekanika dasar, 

termasuk pandangan, keseimbangan, posisi tangan, pengaturan siku, irama 

tembakan, dan pelaksanaanya. Dan mekanika gerak dasar itu terlihat pada fase 

persiapan, fase pelaksanaan, dan fase follow trough pada saat melakukan 

tembakan bebas. 

2.1.5 Hasil Tembakan Bebas (free throw) dalam Permainan Bola Basket 

Hasil Tembakan Bebas adalah nilai atau skor dari bola yang ditembakan ke 

keranjang dan bola itu masuk dengan sah. Artinya pada waktu penembak 

melepaskan bola dari tangan, kakinya tidak menginjak garis batas tembakan bebas 

dalam waktu tidak lebih dari 5 detik. 

Penembak yang hebat sering disebut pure shooter karena kehalusannya, 

tembakan yang meluncur bebas tanpa menyentuh keranjang. Beberapa pemain 

beranggapan pure shooter adalah anugerah alam atau bakat sejak lahir. Padahal 

ini adalah konsep yang salah. Penembak yang handal adalah selain potensi yang 

ada pada diri seseorang tetapi ditunjang oleh  hasil dari latihan menembak bukan 

sekedar dari bakat sejak lahir. 

Dalam melakukan tembakan bebas tidak jarang pemain melakukan 

kesalahan yang menyebabkan bola tidak dapat masuk ke sasaran yaitu keranjang. 

Adapun kesalahannya yaitu: 1) tembakan terlalu pendek, 2) tembakan terlalu jauh, 
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3) tembakan tidak konsisten, 4) tembakan menyentuh sebelah kanan atau kiri ring. 

Kesalahan ini terjadi karena dalam melakukan tembakan bebas ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil tembakan bebas, seperti kebiasaan melakukan 

tembakan  dan melatih teknik tembakan, (semakin sering seorang pemain 

melakukan  tembakan bebas, maka semakin baik tingkat kemampuan pemain 

tersebut dalam melakukan tembakan bebas), tingkat konsentrasi, dan sikap atau 

posisi tubuh pada saat menembak (semakin baik tingkat konsentrasi dan posisi 

tubuh yaitu dengan teknik menembak yang benar, maka semakin baik pula 

kemampuan pemain tersebut dalam melakukan tembakan tembakan bebas) . 

Menurut Danny Kosasih (2008 : 47) ada istilah berkaitan dengan  teknik shooting 

dalam bolabasket yang perlu dikenalkan sejak dini yaitu : 1) Balance yaitu 

gerakan selalu dari lantai, saat menangkap bola tekuklah lutut dan mata kaki serta 

atur agar tubuh dalam posisi seimbang, 2) Eyes yaitu agar shooting menjadi akurat 

pemain harus dengan segera mengambil fokus pada target (pemain dengan cepat 

mampu mengkoordinasikan letak ring), 3) Elbow yaitu pertahankan posisi siku  

agar pergerakan lengan akan tetap vertikal, 4) Follow through yaitu kunci siku 

lalu lepaskan gerakan lengan, jari-jari dan pergelangan tangan mengikuti ke arah 

ring. 

2.1.6 Kekuatan Otot Lengan 

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa, banyak  tujuan manusia melakukan 

kegiatan olahraga sekarang ini. Ada yang bertujuan sekedar rekreasi, 

meningkatkan kesegaran jasmani, sampai dengan tujuan meningkatkan atau 

mencapai prestasi tertentu. Kondisi fisik adalah satu prasyarat yang sangat 
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diperlukan  dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat 

dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat ditunda dan ditawar-tawar 

lagi. 

Menurut M. Sajoto (1995: 8-10) ada sepuluh jenis kondisi fisik yaitu : 1) 

kekuatan (strength), 2) daya tahan (endurance), 3) daya otot (muscullar power), 

4) kecepatan (speed), 5) daya lentur (flexibility), 6) kelincahan (agility), 7) 

koordinasi (coordination), 8) keseimbangan (balance) 9) ketepatan (accuracy), 

10) reaksi (reaction).  

Dalam penelitian ini, komponen kondisi fisik kekuatan yang akan lebih 

dibahas. Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot  untuk menerima beban sewaktu 

bekerja (M. Sajoto, 1995: 8). 

Lengan adalah salah satu bagian penting untuk dimiliki seorang  pemain 

bola basket. Lengan merupakan kunci untuk melakukan suatu tembakan jadi 

seorang pemain basket harus memiliki kondisi fisik kekuatan lengan yang baik. 

Lengan terdiri dari beberapa otot, antara lain : 

1. Otot bahu terdiri dari : 1) M. Deltoid atau otot segitia, 2) M. Subscapularis, 3) 

M. Suprasinatus, 4) M. Infraspinatus, 5) M. Teres mayor, 6) M. Teres minor ( 

H. Syaifudin, 2006 : 90). 

2. Otot pangkal lengan atas terdiri : 1) M. Bisep Brachi, 2) M. Brachialis, 3) M. 

Kurako Brachialis, 4) M. Trisep Brachi (H. Syaifudin, 2006 : 96-97).                             

Otot Lengan bagian bawah  terdiri dari : 1) M. Ekstensor Karpiradialislongus, 
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2) M. Ekstensor Karpiradialis brevis, 3) M. Ekstensor karpiulnaris,fungsinya 

sebagai ekstensi lengan, 4) M. Digitorum karpi radialis, fungsinya ekstensi 

jari tangan kecuali ibu jari ,  5) Otot disebelah telapak tangan, fungsinya 

membengkokkan jari-jari tangan, 6) M. Pronator teres (otot silang hasta 

bulat), fungsinya menggerakkan silang hasta dan membengkokkan lengan 

bawah siku. (Syaifuddin, 2006: 98-99) 

Teknik melakukan tembakan adalah tubuh bagian atas, lengan, pergelangan 

tangan, dan jari-jari harus menampakkan tenaga yang lebih besar (Hal Wissel, 

2000: 54).  

Oleh karena itu agar seorang atlet dapat melakukan tembakan dengan benar 

dan baik, maka selain melatih teknik yang benar juga perlu melatih kekuatan otot-

otot pada bagian lengan. Lihat gambar 5 sebagai berikut:  

 

Ganbar 5.                                                                                      
Struktur Otot-otot Bahu Kanan dan Lengan pandangan posterior                              

(Sumber: Syaifuddin, 2006: 96)  
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Gambar 6                                                                                      
Struktur Otot-otot Bahu Kanan dan Lengan pandangan anterior                              

(Sumber: Syaifuddin, 2006: 97)  

 

2.1.7 Kelentukan Pergelangan Tangan 

Kelentukan adalah  efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas (M. Sajoto, 1995: 9).  

Kegunaan kelentukan dalam olahraga adalah : 1) mempermudah dalam 

penguasaan teknik-teknik tinggi, 2) mengurangi tejadinya cidera atlet, 3) seni 

gerakan tercermin dalam gerakan yang tinggi, 4) meningkatkan kelincahan dan 

kecepatan gerak. 

Di dalam permainan bola basket kelentukan juga mempunyai peranan 

penting. Dengan kelentukan yang baik seseorang pemain basket akan bergerak 

lebih lincah. Dalam menembak khususnya tembakan bebas atau free throw, 



21 
 

 

kelentukan pergelangan tangan membantu dalam gerakan lecutan pergelangan 

tangan dalam melakukan tembakan. 

Pergelangan tangan juga tersusun atas beberapa otot yaitu: 

1) Penggerak utama untuk fleksi pergelangan tangan adalah: M. Fleksor carpi 

radialis, M. Fleksor carpi ulnaris. 

2) Penggerak utama untuk ekstensi pergelangan tangan adalah: M. Ekstensor  

carpi radialis(longus dan brevis), M. Ekstensor carpi ulnaris. 

3) Penggerak utama untuk abduksi (abduksi radialis) adalah: M. Fleksor carpi 

radialis, M. Ekstensor carpi radialis (longus dan brevis). 

4) Penggerak utama untuk adduksi (adduksi ulnaris) adalah M. Fleksor  carpi 

ulnaris, M. Ekstensor carpi ulnaris. 

 

Gambar. 7                                                                                      
Struktur otot pergelangan tangan                                                                     

(Sumber: Syaifuddin, 2006: 98-99) 
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2.1.8 Kerangka Berfikir 

2.1.8.1 Besar Sumbangan Kekuatan Otot Lengan Terhadap  Hasil Tembakan 

Bebas 

Tembakan bebas satu tangan  adalah tembakan yang menggunakan satu 

tangan dimana tangan yang satu menjadi penyeimbang bola saat akan 

ditembakkan ke keranjang. Untuk melakukan tembakan ini memerlukan kekuatan 

otot lengan yang cukup. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang 

tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja (M.Sajoto,1995: 8). Demikian juga dalam permainan bola basket, 

selain teknik  menembak harus baik, kekuatan otot lengan juga memberikan 

sumbangan terhadap berhasil tidaknya sebuah tembakan yang dilakukan oleh 

pemain. Berdasarkan uraian tersebut, maka kekuatan otot lengan memberikan 

sumbangan terhadap hasil tembakan bebas satu tangan pada permainan bola 

basket. 

2.1.8.2 Besar Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Hasil 

Tembakan Bebas 

Kelentukan adalah  efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas (M. Sajoto, 1995: 9).  

Demikian juga dalam permainan bola basket, selain teknik  menembak harus 

baik, kelentukan pergelangan tangan juga memberikan sumbangan terhadap 

berhasil tidaknya sebuah tembakan yang dilakukan oleh pemain. Teknik 

melakukan tembakan adalah tubuh bagian atas, lengan, pergelangan tangan, dan 
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jari-jari harus menampakkan tenaga yang lebih besar (Hal Wissel, 2000: 54). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelentukan pergelangan tangan sangat 

berpengaruh dengan hasil tembakan bebas satu tangan pada permainan bola 

basket. 

2.1.8.3 Besar Sumbangan Kekuatan Otot Lengan dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan Terhadap Hasil Tembakan Bebas 

Tembakan bebas satu tangan  adalah tembakan yang menggunakan satu 

tangan dimana tangan yang satu menjadi penyeimbang bola saat akan 

ditembakkan ke keranjang. Untuk melakukan tembakan ini selain teknik 

menembak harus baik juga diperlukan kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan yang baik. Berdasarkan paparan diatas, jadi kekuatan otot 

lengan dan kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan terhadap hasil 

tembakan bebas satu tangan dan ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan 

yang saling mendukung.    
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.(Suharsimi 

Arikunto, 2006: 222). 

Hampir semua metode mempunyai tujuan untuk memperoleh ukuran tentang 

variabel dan  tujuan yang pokok dari observasi atau penelitian adalah mengadakan 

pengukuran terhadap variabel. Dalam penyusunan dan pengumpulan data 

dilakukan dengan cara  pengukuran terhadap variabel bebas yaitu kekuatan otot 

lengan dan kelentukan pergelangan tangan dan pemberian tes  kepada variabel 

terikat yaitu hasil tembakan bebas satu tangan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey, yaitu mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau 

laboratorium terhadap objek penelitian. Hasilnya dicatat untuk kemudian 

dianalisis. Bentuk data dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan dalam 

kilogram dan kelentukan pergelangan tangan dalam derajat serta hasil tembakan 

bebas satu tangan dalam jumlah 

3.2  Veriabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. (Suharsimi Arikunto, 2006 : 

116). 
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Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 

1) Kekuatan otot lengan 

2) Kelentukan pergelangan tangan 

3.2.2 Veriabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil tembakan bebas (free throw) 

dalam permainan bola basket. 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto,  2006: 

130). Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitian ini disebut penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Penelitian populasi 

dilakukan apabila peneliti ingin melihat liku-liku yang ada di dalam populasi. 

Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya 

tidak terlalu banyak. Oleh karena subjeknya meliputi semua yang terdapat di 

dalam populasi, maka juga disebut sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah 

jumlah peserta UKM bola basket putera UNNES tahun akademik 2008/2009 yang 

berjumlah 23 mahasiswa. 
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3.4  Desaign Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain hubungan (Correllation 

Design). Lihat bagan rancangan penelitian sebagai berikut: 

 

Rancangan penelitian 

 

 

Keterangan: 

1) r x y1  : Hubungan kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan bebas 
satu  tangan  

2) r x y2  : Hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil 
tembakan bebas satu tangan  

3) r x y12  : Hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 
tangan dengan hasil tembakan bebas satu tangan. 

 
 
 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode. 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 149). Instrumen dalam penelitian ini meliputi: 

 

Hasil Tembakan Bebas Satu 
Tangan (y) 

2) r x2 y 

1) r x1 y 3)  r x y12  Kekuatan Otot Lengan 
(x1) 

Kelentukan 
pergelangan tangan 

(x2) 
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1. Pengukuran Kekuatan Otot Lengan 

Peralatan yang digunakan yaitu: a) Pull and Push dynamometer,              

b) blangko pengukuran otot lengan, c) alat tulis. 

2. Pengukuran kelentukan pergelangan tangan. 

Peralatan yang digunakan yaitu: a) Giniometer, b) blangko pengukuran 

kelentukan pergelangan tangan, c) alat tulis 

3. Tes Hasil Tembakan Bebas Satu Tangan 

Untuk pengambilan data hasil tembakan bebas satu tangan, sampel 

melakukan tembakan bebas satu tangan 10 kali, alat yang digunakan yaitu: 

a) lapangan bola basket, b) keranjang atau ring, c) bola basket, d) peluit, e) 

alat tulis. 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Pengukuran Kekuatan Otot Lengan 

a. Tujuan : mengukur kekuatan dorong otot lengan. 

b. Perlengkapan : Pull and Push dynamometer. 

c. Cara melakukan : 1) testee berdir tegak dengan posisi kaki dibuka 

selebar bahu, 2) kedua tangan memegang alat pull and push 

dynamometer didepan dada, 3) posisi lengan dan tangan lurus didepan 

dada dan sejajar bahu, 4) melaksanakan gerakan lengan mendorong 

alat pull and push dynamometer, 5) pada saat mendorong, alat tidak 

boleh menempel pada dada dan pandangan lurus kedepan. 
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d. Penilaian : Skor kekuatan dorong terbaik dari tiga kali kesempatan 

dicatat sebagai skor dalam satuan kg, dengan tingkat  

ketelitian 0,5 kg. Validitas menggunakan validitas logis. Apabila cara 

dan isi tindakan ini sudah betul, dapat dikatakan bahwa peneliti sudah 

boleh berharap memperoleh instrument yang memiliki validitas logis. 

Dikatakan logis karena validitas ini diperoleh dengan suatu usaha hati-

hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan 

dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki. (Suharsimi Arikunto, 

2006: 168-169). Tingkat reliabilitas: 0,96. Lihat gambar 8 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 8.                                                                        
Cara Pegangan Alat Pull And Push Dynamometer                            

( Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, (2000: 72) 
Jakarta: DebdikNas ) 
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3.6.2 Pengukuran Kelentukan Pergelangan Tangan 

a. Tujuan : Untuk mengetahui tingkat kelentukan pergelangan tangan. 

a.  Perlengkapan : Giniometer, alat tulis dan formulir. 

b. Cara melakukan : 1) Pemain berdiri dengan salah satu tangan diluruskan 

ke depan dengan jari-jari tangan rapat, 2) Alat giniometer yang 

statis/diam diletakkan diatas pergelangan tangan, 3) Jarum giniometer 

yang statis/diam diletakkan pada lengan bawah dan jarum yang 

bergerak diletakkan pada persendian pergelangan tangan, 4) Gerakan 

yang dilakukan adalah gerakan fleksi pergelangan tangan semaksimal 

mungkin. 

c.  Penilaian : Setelah pergelangan tangan melakukan gerakan fleksi 

sebanyak tiga kali, maka angka yang tertera pada giniometer 

menunjukkan kelentukan pergelangan tangan tersebut. Dari ketiga data 

yang didapat, diambil hasil terbaik. Validitas menggunakan validitas 

logis. Apabila cara dan isi tindakan ini sudah betul, dapat dikatakan 

bahwa peneliti sudah boleh berharap memperoleh instrument yang 

memiliki validitas logis. Dikatakan logis karena validitas ini diperoleh 

dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga 

menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki. 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 168-169). Lihat gambar 9 sebagai berikut: 
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Gambar.9                                                                            
Pengukuran kelentukan pergelangan tangan                                                  

(Sumber: Barry L. Johnson, 1986: 7) 

3.6.3 Tes Kemampuan Tembakan Bebas Satu Tangan 

a. Tujuan: mengukur kemampuan tembakan bebas satu tangan dalam 

permainan bola basket. 

b. Perlengkapan: lapangan bola basket, ring atau keranjang, bola basket, 

peluit dan alat tulis. 

c. Cara melakukan: 1) testee berdiri didaerah tembakan bebas dengan 

posisi siap menembak, 2) setelah ada aba-aba peluit, maka testee 

melakukan tembakan bebas satu tangan, 3) sebelum bola lepas dari 

tangan testee tidak boleh menginjak atau melewati garis tembakan 

bebas,4) tembakan dilakukan sebanyak 10 kali. Validitas 

menggunakan validitas logis. Apabila cara dan isi tindakan ini sudah 

betul, dapat dikatakan bahwa peneliti sudah boleh berharap 
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memperoleh instrument yang memiliki validitas logis. Dikatakan logis 

karena validitas ini diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui 

cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu 

tingkat validitas yang dikehendaki. (Suharsimi Arikunto, 2006: 168-

169).  

Skor: setiap bola yang masuk diberi nilai satu. ”Skor Tes adalah 

jumlah bola yang masuk dengan syah kedalam ring” (Imam Sodikun, 

1992: 125). 

Testee

Tester

Pencatat

 

Gambar 10.                                                                                     
Lapangan Tes Tembakan Bebas                                                                     

( Sumber: Imam Sodikun, 1992: 125) 

 

3.6 Analisis Data 

Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu sejumlah uji persyaratan 

untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi: 
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3.6.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Uji normalitas data menggunakan uji liliefors atau kolomogorov-

smirnov. Dalam pengujian ini ada beberapa langkah yang digunakan yaitu: 

a. Mengubah setiap data menjadi skor baru dengan rumus: 

Z i =
S

XX i −
 

Untuk semua bilangan ini menggunakan data distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluangnya dan dinyatakan F(Zi) 

b. Selanjutnya dihitung proporsi Z1,Z2,Z3,...........,Zn yang lebih kecil atau 

sama dengan Z1 atau dinyatakan dengan rumus: 

S(Z i ) = 
n

ZZZZZBanyaknya in ≤...,.........,, 321  

c. Hitung selisih F(Zi) dengan S(Zi), kemudian tentukan harga mutlaknya. 

d. Ambil nilai terbesar diantara selisih-selisih tersebut Lo, apabila Lo 

kurang dari L tabel, maka dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh 

berdistribusi normal ( Sudjana, 1992: 466). 

Dengan menggunakan program SPSS, apabila nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 berarti data tersebut normal. 
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3.6.2 Uji Homogenitas Data  

Uji homogenitas data dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperoleh 

mempunyai penyebab yang seragam atau tidak. Pengujian homogenitas data 

dalam penelitian ini menggunakan Uji Levene 

Dengan bantuan program SPSS, apabila diperoleh nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 berarti data tersebut homogen. 

3.6.3 Uji Linieritas dan Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji Linieritas dan Uji Keberartian Model Garis Regresi menggunakan analisis 

varian sebagai berikut: 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Total N ∑ 2
1Y  ∑ 2

1Y  
resS
regS

2

2

Regresi(a) 1 (∑ 1Y ) 2  (∑ 1Y ) 2  

Regresi(b/a) 1 JK reg  = JK )/( ab  S 2
reg  = JK )/( ab   

Residu N-2 JK reg = 2)(∑ − ii YY  
S 2 = 

2
)( 2

−

−∑
n

YY ii  

Tuna Cocok K-2 JK )(TC  S 2
TC  = 

2K
JK  

E

TC

S
S

2

2

 

Kekeliruan N-2 JK )(E  
S )(

2
E  = 

kn
JK E

−
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Keterangan: Dk  : Derajat Kebebasan 

JK  : Jumlah Kuadrat 

KT  : Kuadrat tengah 

F  : Varians 

 

3.6.4 Analisis Regresi Sederhana 

a) Analisis pertama adalah mencari korelasi antara kekuatan otot 

lengan (x1 ) dengan hasil tembakan bebas satu tangan (y), dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

a = 
( )( ) ( )( )

( )∑ ∑
∑∑∑∑

−

−
2

1
2
1

11
2
1

xxn

yxxxy
 

b =  
( )( )
( )

∑ ∑
∑ ∑∑

−

−

n
x

x

yxyx
2

12
1

11

 

dimasukkan teknik korelasi sederhana 

ry’= 
( )( )

( ) ( )( ){ }∑ ∑∑
∑ ∑∑

−−

−
222

1
2
1

11

ynyxxn

yxyxn
 

b) Analisis kedua adalah mencari korelasi antara kelentukan 

pergelangan tangan (x 2 ) dengan hasil tembakan bebas satu tangan 

(y) dengan rumus sebagai berikut: 

a = 
( )( ) ( )( )

( )∑ ∑
∑∑∑∑

−

−
2

2
2
2

22
2
2

xxn

yxxxy
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b =  
( )( )
( )

∑ ∑
∑ ∑∑

−

−

n
x

x

yxyx
2

22
2

22  

(Sudjana,1992: 385) 

3.6.5 Analisis Regresi Ganda 

Analisis ini digunakan mencari koefisien korelasi antara kekuatan otot 

lengan (x1 ), kelentukan pergelangan tangan (x 2 ) dengan hasil tembakan 

bebas satu tangan (y), dengan menggunakan rumus persamaan regresi 

ganda y dengan x1  dan x 2 dengan sistem persamaan : 

∑ yx1  = a 1 ∑ 2
1x + a 2 ∑ 21xx ......................................... (1) 

∑ yx2  = a 2 ∑ 2
2x + a1 ∑ 21xx ......................................... (2) 

 

3.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian. 

3.7.1 Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati setiap peserta UKM bola basket dalam melakukan 

kegiatan penelitian tidaklah sama, sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Untuk 

menghindarinya maka diupayakan agar peserta UKM bola basket bersungguh-

sungguh dalam melakukan tes. Maka dari itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu 

mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim 

peneliti untuk mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.  
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3.7.2 Faktor Peralatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah disediakan 

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Maka sebelum 

pelaksanaan tes semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes harus 

sudah tersedia, kemudian penulis memberikan informasi dan contoh penggunaan 

alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanan penelitian tidak terdapat kesalahan 

dan dapat berjalan dengan lancar. 

3.7.3 Faktor Cuaca 

Karena pelaksanaan tes dilapangan terbuka, maka faktor cuaca sangat 

diperhitungkan, khususnya hujan yang dapat mengganggu jalannya penelitian. 

Bila hal ini terjadi, maka proses penilaian pada hari itu diganti hari lain. 

3.7.4 Faktor Tenaga Penilai 

Karena kegiatan dalam tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang 

tinggi, maka faktor penilai harus diperhatikan. Dengan penelitian ini, tenaga 

pembantu dalam pelaksanan penelitian ini harus dibekali tentang cara-cara proses 

penilaian dan segala peraturan dalam pelaksanan sebelum tes dilaksanakan, 

sehingga dalam pelaksanaan pengambilan tes berjalan dengan benar dan 

kesalahan dapat dikurangi sekecil mungkin. 

3.7.5 Faktor Pemberian Materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar  penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 
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secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskripsi 

Analisis deskripsi dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dari masing-

masing variabel. Data yang diperoleh dideskriptifkan seperti tercantum pada tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian 

No Nama 
Sampel 

Kekuatan 
Otot Lengan 

Kelentukan 
Pergelangan Tangan 

Hasil 
Tembakan 

1 Nisyan 23 80 3 

2 Andi .R 23 79 5 

3 Anggit.W 39 92 7 

4 Aprianda  26 62 4 

5 Minggus  25 96 4 

6 Fajar .H 27 96 5 

7 Gema  59 90 5 

8 Dwi. A 27 74 2 

9 Mirza .H 20 99 7 

10 Rekos .D 25 82 7 

11 Fahmi.A 20 99 3 

12 M.Taufik  25 82 5 

13 Saiful .A 39 98 5 
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14 Julius .P 41 80 6 

15 Andi. K 24 96 7 

16 Hanibal 25 95 4 

17 Aswin 27 98 5 

18 R.Danang 40 95 5 

19 Hendra 25 95 5 

20 Andra 24 90 7 

21 Feri .S 28 90 4 

22 Fardan 27 70 3 

23 Agung S 25 99 5 

Rata-rata 28.87 88.57 4.91 

Maksimum 59 99 7 

Minimum 20 62 2 

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa dari 23 responden yang diukur 

kekuatan otot lengan menggunakan pull and push dynamometer diperoleh rata-

rata sebesar 28,87 kg dengan kekuatan paling kecil 20 kg dan paling besar 59 kg. 

Dari hasil pengukuran kelentukan pergelangan tangan menggunakan giniometer 

diperoleh rata-rata sebesar 88,570 dengan kelentukan terbesar 990 serta kelentukan 

minimum sebesar 620. Hasil tes tembakan bebas dengan pengulangan sebanyak 10 

kali diperoleh rata-rata 4,91 yang berarti bahwa kemampuan melakukan tembakan 

bebas hanya 49,1%. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan pemain 

putra UKM bola basket UNNES masih jauh dari harapan dalam melakukan 

tembakan bebas, di satu sisi tembakan ini merupakan faktor penting dan peluang 

terbesar mencentak angka.  
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Melalui penelitian ini akan diuji faktor apa yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan pemain dalam melakukan tembakan bebas. Oleh karena itu dari data 

yang diperoleh di atas perlu diuji menggunakan analisis regresi dengan syarat 

bahwa data berdistribusi normal, linier dan homogen. 

4.1.2 Uji Persyaratan  

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam kajian penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov -Smirnov dengan ketentuan jika nilai pvalue > 0,05 berarti bahwa 

data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.2 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data 

 

Terlihat dari hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi 0,017 untuk 

variabel kekuatan otot lengan, sebesar 0,266 untuk kelentukan pergelangan tangan 

dan sebesar 0,238 untuk hasil tembakan bebas. Dari hasil pengujian ini 

membuktikan bahwa data berdistribusi normal pada taraf kesalahan 1% namun 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23 23 23
50.0000 50.0000  50.0000

10.00000 10.00000 10.00000
.322 .209 .215
.322 .159 .215
-.170 -.209 -.176
1.543 1.004 1.032
.017 .266 .238

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kekuatan
otot lengan

Kelentukan
pergelangan

tangan

Hasil 
tembakan

bebas

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
Kriteria Normal Normal Normal 
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kurang normal untuk taraf kesalahan 5% terutama variabel kekuatan otot lengan. 

Melihat dari titik-titik pada P-P Plot of Regression Standardized Residual yang 

sudah dekat dan membentuk garis diagonal. Dengan demikian analisis regresi 

ganda tetap dapat dilanjutkan. 

2. Uji Linieritas Data 

Hasil uji linieritas data menggunakan uji F untuk deviation linearity 

dengan bantuan program SPSS. Apabila diperoleh nilai p value > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antar variabel bersifat linier. 

a. Uji Linieritas Hubungan antara Kekuatan Otot Lengan dengan Hasil 

Tembakan Bebas 

Tabel 4.3  Hasil Uji Linieritas Hubungan antara Kekuatan Otot Lengan dengan 
Hasil Tembakan Bebas 

 

 

Hasil uji linieritas diperoleh nilai signifikansi 0,433 > 0,05 yang berarti bahwa 

hubungan antara kekuatan otot lengan dan hasil tembakan bebas bersifat linier. 

ANOVA Table

1011.812 10 101.181 1.02 .479
38.616 1 38.616 .390 .544

973.196 9 108.133 1.09 .433

1188.188 12 99.016 
2200.000 22

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil
tembakan
bebas * 
Kekuatan
otot lengan 

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Kriteria 

          
Linier 

Linier 
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b. Uji Linieritas Hubungan antara Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Hasil 

Tembakan Bebas 

Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas Hubungan antara Kelentukan Pergelangan Tangan 
dengan Hasil Tembakan Bebas 

 

Hasil uji linieritas diperoleh nilai signifikansi 0,692 > 0,05 yang berarti bahwa 

hubungan antara kelentukan otot lengan dan hasil tembakan bebas bersifat linier. 

3. Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas data menggunakan uji Levene dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Model Regresi 

No Variabel Fhitung sign  Kriteria 
1 Kekuatan otot lengan 3,043 0,053 Homogen 
2 Kelentukan pergelangan 

tangan 
1,484 0,270 Homogen 

Nilai signifikansi dari masing-masing variabel melebihi 0,05 yang berarti 

bahwa data hasil tembakan bebas atas pengukuran kekuatan otot lengan maupun 

kelentukan pergelangan tangan bersifat homogen. 

 

ANOVA Table

1023.814 11 93.074 .870  .589
251.541 1 251.541 2.352  .153

772.273 10 77.227 .722  .692

1176.186 11 106.926
2200.000 22

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups 

Within Groups
Total 

Hasil 
tembakan 
bebas * 
Kelentukan
pergelangan 
tangan 

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.  

Linier 

Linier 

Kriteria 
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4.1.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang menyatakan ada kontribusi kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa

27.099 14.695 1.844 .080
.123 .209 .591 .561 .131

.335 .209 1.604 .124 .338

(Constant)
Kekuatan otot lengan
Kelentukan
pergelangan tangan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Hasil tembakan bebasa. 
 

Terlihat dari hasil pengujian secara parsial diperoleh nilai signifikansi 

kekuatan otot lengan sebesar 0,561 dan untuk kelentukan pergelangan tangan 

sebesar 0,124. Kedua nilai signifikansi melebihi 0,05 yang berarti kontribusi 

kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan 

bebas tidak signifikan. 

Dilihat dari besar kontribusinya, sumbangan kekuatan otot lengan hanya 

1,7 %, sedangkan kelentukan pergelangan tangan sebesar 11,4% 

Secara simultan kontribusi kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas diuji kebermaknaannya 

menggunakan uji F sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Simultan 
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Model Summaryb

.360a .130 .042 9.78532 1.488 2 20 .250
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan tangan, Kekuatan otot lengana. 

Dependent Variable: Hasil tembakan bebasb. 
 

Terlihat dari hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung = 1,488 dengan nilai 

signifikansi 0,250 > 0,05 yang berarti secara simultan kontribusi kekuatan otot 

lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas tidak 

signifikan. Besarnya kontribusi kedua variabel relatif kecil yaitu 13%. 

4.2 Pembahasan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan maupun 

kelentukan pergelangan tangan baik secara parsial maupun simultan tidak 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil tembakan bebas pada 

peserta UKM bola basket putera UNNES. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial 

dengan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas 0,561 dan 0,124 yang 

melebihi taraf kesalahan 5%. Dilihat dari besar kontribusinya, sumbangan 

kekuatan otot lengan hanya 1,7 %, sedangkan kelentukan pergelangan tangan 

sebesar 11,4% terhadap hasil tembakan bebas satu tangan. 

Besarnya sumbangan kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan peserta UKM bola basket UNNES putera tahun akademik 2008/2009 

relatif kecil. Akan tetapi sekecil apapun besar sumbangan kekuatan otot lengan 
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dan kelentukan pergelangan tangan, tetap berpengaruh terhadap tembakan bebas 

satu tangan. Dalam melakukan tembakan tidak jarang pemain melakukan 

kesalahan yang menyebabkan bola tidak dapat masuk ke sasaran yaitu ring. 

Adapun kesalahannya yaitu: 1) tembakan terlalu pendek, 2) tembakan terlalu jauh, 

3) tembakan tidak konsisten, 4) tembakan menyentuh sebelah kanan atau kiri 

keranjang. Keadaan ini juga terjadi pada peserta UKM bola basket UNNES yaitu 

rendahnya kemampuan melakukan tembakan bebas satu tangan. Ada beberapa 

penyebab mengapa kemampuan melakukan tembakan atau hasil tembakan bebas 

satu tangan pada peserta UKM bola basket UNNES putera rendah, yaitu  peserta 

UKM bola basket UNNES putera tahun akademik 2008/2009 lebih banyak diikuti 

para mahasiswa semester 1 sampai 4, sehingga lama latihan dalam UKM bola 

basket relatif sebentar atau belum lama, jadi teknik dasar menembak juga kurang 

terlatih dengan baik. Waktu latihan yang digunakan oleh UKM bola basket 

UNNES juga dilakukan pada malam hari yaitu jam 19.00 sampai 21.30 WIB, hal 

ini menyebabkan banyak peserta UKM bola basket tidak teratur dalam mengikuti 

latihan, sehingga ini juga akan mempengaruhi penguasaan teknik dasar 

menembak dengan baik. Melihat dari bentuk latihan  yang diberikan oleh pelatih 

juga sangat jarang melakukan latihan tembakan secara khusus, kalaupun 

melakukan latihan menembak, itu dilakukan tanpa memperhatikan teknik 

menembak yang benar sesuai fase-fase melakukan tembakan bebas. Hal ini 

dilakukan pelatih UKM bola basket UNNES, karena pelatih menganggap para 

peserta UKM bola basket sudah menguasai teknikmenembak dengan baik, karena 

sudah mengenal permainan bola basket sejak dari SMA dulu, padahal ada 
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beberapa juga para peserta UKM bola basket yang ikut hanya ingin mengisi waktu 

kosong, bahkan ada peserta yang disuruh ikut UKM bola basket karena memiliki 

postur tubuh yang menunjang sebagai pemain bola basket, misalnya orang yang 

memiliki tubuh tinggi dan besar. Karena sebab-sebab inilah sumbangan kekuatan 

otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan  terhadap hasil tembakan bebas 

satu tangan relatif kecil yaitu 13 %,  sekalipun gerakan menembak tetap 

membutuhkan kekuatan otot lengan untuk mendorong dan kelentukan 

pergelangan tangan untuk gerakan lecutan saat menembak. Melihat hasil seperti 

itu, berarti 87% sumbangan terhadap hasil tembakan bebas satu tangan berasal 

dari faktor lain selain kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan, 

yaitu teknik menembak yang baik dan benar sesuai fase-fase melakukan tembakan 

bebas dan faktor kebiasaan melakukan tembakan bebas yang dilakukan dengan 

latihan secara teratur.  

 Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kuat lemahnya otot lengan yang 

dimiliki para pemain UKM boal basket putera UNNES tidak memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap hasil tembakan bebas , meskipun kondisi fisik 

adalah satu prasyarat  yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi 

seorang atlet, dan untuk melakukan sebuah tembakan juga membutuhkan tenaga 

atau kekuatan dan kelentukan tetapi karena tembakan bebas merupakan tembakan 

yang dilakukan secara khusus di tempat yang ditetapkan yaitu daerah tembakan 

bebas yang jaraknya dengan ring atau sasaran kurang lebih 4,25 m dan karena 

jaraknya yang tetap maka bukan hanya besar kecilnya kekuatan yang dimiliki, 

tetapi diperlukan teknik menembak yang benar sesuai fase-fase melakukan 
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tembakan bebas dan didukung dengan latihan melakukan tembakan tembakan 

bebas secara rutin dan teratur. Apalagi melihat populasi yang digunakan adalah 

seorang mahasiswa peserta UKM bolabasket tahun akademik 2008/2009 yang 

rata-tara berusia dari 19-23 tahun dan sudah mengenal permainan bola basket 

sewaktu di tingkat SMA dulu, dan dapat dikatakan para mahasiswa mempunyai 

kekuatan dan kelentukan yang cukup untuk melakukan sebuah tembakan berjarak 

4,25 m terhadap sasaran atau keranjang, sehingga besar kecilnya faktor kondisi 

fisik kekuatan dan kelentukan yang dimiliki kurang memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap hasil tembakan bebas. Berbeda jika dibandingkan, apabila 

populasi yang digunakan adalah siswa tingkat SD atau SMP, masih sangat 

dimungkinkan besar kecilnya faktor kondisi fisik kekuatan dan kelentukan yang 

dimiliki akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap hasil 

tembakan bebas. Dengan demikian pemain yang memiliki kekuatan otot lengan 

lebih atau memberi sumbangan yang besar tidak menjamin menghasilkan 

tembakan yang tepat pada sasaran atau keranjang, demikian juga pemain yang 

memiliki kekuatan otot lengan kurang atau sumbangannya yang kecil juga tidak 

menjamin akan menghasilkan tembakan yang tepat. Dalam kondisi ini justru yang 

menentukan adalah faktor penguasaan teknik dasar menembak yang baik dan 

benar dan  faktor kondisi fisik koordinasi yaitu kemampuan seseorang 

mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan 

tunggal secara efektif. Selain itu juga pengaturan kekuatan agar dengan kekuatan 

otot lengan yang dimiliki mampu secara tepat menembakkan bola ke sasaran. 
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Kondisi ini juga sangat diperlukan selain teknik menembak yang  benar juga 

feeling yang diperoleh dari kebiasaan latihan menembak bebas.  

Hasil uji parsial untuk kontribusi kelentukan pergelangan tangan 

menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memberikan kontribusi yang besar  

terhadap hasil tembakan bebas. Data analisis ini menunjukkan bahwa para pemain 

yang semakin lentuk pergelangan tangannya tidak ada jaminan hasil tembakan 

bebas lebih baik, demikian juga dengan pemain yang kurang lentuk atau 

sumbangannya kecil. Saat melakukan lemparan sangat diperlukan penguasaan 

teknik menembak yang baik dan benar serta koordinasi kekuatan lengan dan 

kelentukan, namun setiap pemain memiliki cara yang berbeda-beda dalam  

melakukan tembakan. Dengan jarak tembakan yang tetap, kekuatan otot lengan 

yang dimiliki pemain berbeda-beda memungkinkan pengaturan kelentukan tangan 

yang tepat agar menghasilkan sudut elevasi gerakan bola yang tepat. Hal ini juga 

terkait dengan postur tubuh pemain. Pemain yang memiliki postur tubuh lebih 

tinggi dimungkinkan harus mengatur sudut elevasi yang berbeda dengan postur 

tubuh yang kurang tinggi agar tembakan tepat sasaran. 

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini terlihat jelas bahwa meskipun besar 

sumbangan yang diberikan dari kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangan  relatif kecil atau tidak signifikan, tetapi tetap mempengaruhi hasil 

tembakan bebas satu tangan, justru pengaturan kekuatan dan kelentukan yang 

tepat  lebih  menentukan hasil tembakan bebas secara lebih baik. Kondisi tersebut 

hanya dapat dicapai apabila seorang pemain dapat menguasai teknik dasar 
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menembak dengan baik dan benar yang ditunjang dengan latihan menembak yang 

teratur. 

Penembak yang hebat sering disebut pure shooter karena kehalusannya, 

tembakan yang meluncur bebas tanpa menyentuh keranjang. Beberapa pemain 

beranggapan pure shooter adalah anugerah alam atau bakat sejak lahir. Padahal 

ini adalah konsep yang salah. Penembak yang handal adalah berasal dari potensi 

yang dimiliki oleh seorang pemain dan didukung dari hasil latihan bukan dari  

anugrah alam atau bakat sejak lahir.  

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa untuk menentukan berhasil 

tidaknya seorang pemain basket dalam melakukan tembakan bebas bukan hanya 

mengandalkan besarnya kecilnya sumbangan dari kekuatan otot lengan ataupun 

kelentukan pergelangan tangan yang baik, meskipun sekecil apapun besar 

sumbangan kekuatan lengan dan kelentukan pergelangan tangan itu akan 

berpengaruh terhadap hasil tembakan karena pada dasarnya tanpa adanya 

kekuatan yang didukung kelentukan pergelangan tangan seorang pemain tidak 

dapat melakukan tembakan. Sehingga itu tidak menjamin jika pemain tersebut 

tidak mengusai teknik dasar menembak yang baik dan sering melatih atau 

melakukan tembakan bebas. Oleh karena itu, tidak jarang ada pemain yang pada 

saat menembak, bola yang di tembakan terlalu lemah atau pendek sehingga bola 

tidak sampai ke keranjang atau sasaran dan ada juga bola yang ditembakan terlalu 

jauh yang mengakibatkan bola juga tidak masuk pada tepat sasaran atau masuk 

dalam keranjang. Jadi sangatlah jelas bahwa barhasil tidaknya sebuah tembakan 

bebas lebih dipengaruhi oleh penguasan teknik dasar menembak yang baik dan 
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benar serta kemampuan mengkoordinasikan kekuatan dam kelentukan 

pergelangan tangan yang dimiliki dengan baik saat melakukan tembakan bebas 

yaitu dengan kebiasaan melakukan atau latihan tembakan bebas secara teratur 

yang menjadikan seorang pemain itu mempunyai ketenangan, tingkat konsentrasi 

lebih, sehingga angka pun dapat dicapai dengan maksimal melalui sebuah 

tembakan eksekusi yaitu tembakan bebas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

antara lain: 

5.1.1  Secara parsial besarnya sumbangan kekuatan otot lengan terhadap  hasil 

tembakan bebas satu tangan pada peserta UKM bola basket putera 

UNNES tidak signifikan yaitu sumbangan besarnya 1,7 % 

5.1.2  Secara parsial besarnya sumbangan kelentukan pergelangan tangan 

terhadap hasil tembakan bebas satu  tangan pada peserta UKM bola basket 

putera UNNES tidak signifikan yaitu sumbangan sebesarnya 11,4% 

5.1.3  Secara simultan besarnya sumbangan kekuatan otot lengan dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap hasil tembakan bebas pada 

peserta UKM bola basket putera UNNES yaitu sumbangan sebesarnya     

13 % 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini maka disarankan kepada: 

5.2.1  UKM  Bolabasket UNNES 

• Bagi sampel 

Karena pemain UKM bola basket UNNES belum menguasai teknik 

tembakan dengan baik, sehingga belum efektif dan efesien dalam 
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melakukan tembakan bebas satu tangan, jadi disarankan agar para pemain 

sering  melakukan latihan tembakan bebas dengan teknik yang baik dan 

benar sesuai fase-fase dalam  melakukan tembakan bebas, sehingga 

dengan sering melakukan tembakan bebas dengan teknik menembak yang 

benar maka akan dapat dengan mudah mengkoordinasikan kekuatan dan 

kelentukan yang dimiliki untuk melakukan tembakan bebas meskipun 

besar sumbangan dari kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan 

tangannya kecil. Selain itu, dengan  latihan yang teratur, maka akan 

mempunyai tingkat konsentrasi, ketenangan dan posisi yang benar pada 

saat menembak. 

5.2.2  Pelatih Bolabasket 

Hasil penelitian ini agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memberikan  bentuk latihan khususnya melatih tembakan bebas 

dalam permainan bola basket.Selain melatih teknik menembak dengan 

benar, tetapi juga perlu melatih kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan. Karena pada dasarnya gerakan menembak akan 

membutuhkan sumbangan dari kekuatan otot lengan dan kelentukan 

pergelangan tangan meskipun dalam porsi yang kecil 
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Lampiran 1 

 

Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Uji Linieritas 

 

Uji Linieritas 

Hasil tembakan bebas  * Kekuatan otot lengan 

 

Report

Hasil tembakan bebas 

50.6025 2 19.59747
43.6737 2 9.79873
64.4600 2 .00000
50.6025 6 7.59007
43.6737 1 .
41.9416 4 10.39313
43.6737 1 .
57.5313 2 9.79873
50.6025 1 .
57.5313 1 .
50.6025 1 .
50.0000 23 10.00000

Kekuatan otot lengan
40.11 
43.46 
44.57 
45.69 
46.80 
47.92 
49.03 
61.29 
62.41 
63.52 
83.59 
Total 

Mean N Std. Deviation

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23 23 23
50.0000 50.0000 50.0000

10.00000 10.00000  10.00000
.322 .209  .215
.322 .159  .215

-.170 -.209 -.176
1.543 1.004 1.032
.017 .266  .238

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters  a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kekuatan
otot lengan

Kelentukan 
pergelangan 

tangan

Hasil
tembakan

bebas

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.
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ANOVA Table

1011.812 10 101.181 1.02 .479
38.616 1 38.616 .390 .544

973.196 9 108.133 1.09 .433

1188.188 12 99.016
2200.000 22

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil
tembakan
bebas *
Kekuatan
otot lengan

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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Lampiran 2 

DATA HASIL PENGUKURAN DAN PEMBAKUAN SKOR KEKUATAN OTOT LENGAN (X1),  

KELENTUKAN PERGELANGAN TANGAN(X2),  DAN HASIL TEMBAKAN BEBAS (Y) 

No Nama 

Kekuatan otot lengan 
(x1) 

Kelentukan Pergelangan 
Tangan (x2) 

Hasil Tembakan Bebas (y) 
Skor T 

Tes Terbaik Tes Terbaik Tes Jumlah X1 X2 Y I II III I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Nisyan Adi S 21 20 23 23 74 80 75 80 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 43.46 41.80 36.74 
2 Andi Rifki 22 23 23 23 75 60 79 79 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 43.46 40.84 50.60 
3 Anggit W 24 20 39 39 85 92 90 92 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 61.29 53.29 64.46 
4 Aprianda Imam 26 16 25 26 62 51 55 62 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 46.80 24.56 43.67 
5 Minggus A.W 19 22 25 25 96 90 95 96 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 45.69 57.12 43.67 
6 Fajar .H 27 16 24 27 94 95 96 96 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 47.92 57.12 50.60 
7 Gema Arif 19 59 29 59 90 89 90 90 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 83.59 51.37 50.60 
8 Dwi Agus 24 23 27 27 69 71 74 74 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 47.92 36.05 29.82 
9 Mirza .H 20 20 20 20 96 98 99 99 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 40.11 59.99 64.46 
10 Rekos Dyas 20 25 21 25 72 82 75 82 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 45.69 43.71 64.46 
11 Fahmi A.R 19 20 18 20 95 98 99 99 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 40.11 59.99 36.74 
12 M.Taufik B.S 25 13 21 25 70 82 71 82 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 45.69 43.71 50.60 
13 Saiful Anwar 39 28 23 39 97 95 98 98 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 61.29 59.03 50.60 
14 Julius Prima 41 31 20 41 80 80 80 80 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 63.52 41.80 57.53 
15 Andi K 24 20 17 24 90 96 95 96 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 44.57 57.12 64.46 
16 Hanibal 20 19 25 25 83 89 95 95 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 45.69 56.16 43.67 
17 Aswin 27 21 26 27 96 94 98 98 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 47.92 59.03 50.60 
18 R.Danang 40 39 34 40 90 95 93 95 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 62.41 56.16 50.60 
19 Hendra 25 22 19 25 83 82 95 95 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 45.69 56.16 50.60 
20 Andra 21 24 19 24 80 85 90 90 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 44.57 51.37 64.46 
21 Feri Susanto 19 25 28 28 90 88 90 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 49.03 51.37 43.67 
22 Fardan 14 24 27 27 46 64 70 70 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 47.92 32.22 36.74 
23 Agung S 25 21 22 25 96 98 99 99 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 45.69 59.99 50.60 
 Jumlah       664       2037                     113       
 Rata-rata       28.87       88.57                     4.91       
 Standar deviasi       8.97       10.44                     1.44       
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Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Uji Linieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

23 23 23
50.0000 50.0000 50.0000

10.00000 10.00000  10.00000
.322 .209  .215
.322 .159  .215

-.170 -.209 -.176
1.543 1.004 1.032
.017 .266  .238

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters  a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kekuatan
otot lengan

Kelentukan 
pergelangan 

tangan

Hasil
tembakan

bebas

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.
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Uji Linieritas 

Hasil tembakan bebas  * Kekuatan otot lengan 

ANOVA Table

1011.812 10 101.181 1.02 .479
38.616 1 38.616 .390 .544

973.196 9 108.133 1.09 .433

1188.188 12 99.016
2200.000 22

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil
tembakan
bebas *
Kekuatan
otot lengan

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report

Hasil tembakan bebas 

50.6025 2 19.59747
43.6737 2 9.79873
64.4600 2 .00000
50.6025 6 7.59007
43.6737 1 .
41.9416 4 10.39313
43.6737 1 .
57.5313 2 9.79873
50.6025 1 .
57.5313 1 .
50.6025 1 .
50.0000 23 10.00000

Kekuatan otot lengan
40.11 
43.46 
44.57 
45.69 
46.80 
47.92 
49.03 
61.29 
62.41 
63.52 
83.59 
Total 

Mean N Std. Deviation
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Lampiran 3 

Uji Homogenitas 

 

Test of Homogeneity of Variances

Hasil tembakan bebas

1.484 6 11 .270

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances

Hasil tembakan bebas 

3.043  5  12 .053

Levene 
Statistic  df1  df2 Sig.

Kriteria 

Homogen

Kriteria 

Homogen
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Lampiran 4 

Uji Homogenitas 

 

Test of Homogeneity of Variances

Hasil tembakan bebas

1.484 6 11 .270

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

Uji Homogenitas 

 

Test of Homogeneity of Variances

Hasil tembakan bebas
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Dependent Variable: Hasil tembakan bebas

Histogram
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Dependent Variable: Hasil tembakan bebas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Hasil tembakan bebas

Scatterplot

 

 


