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SARI 
 
 

Nur Ridwan Kurniawan. 2008. “Korelasi Kapasitas Vital Paru, 
Kelincahan Terhadap Ketrampilan Teknik Dasar bermain Bola Basket Pada 
Pemain Bola Basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009“ 

 
Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada hubungan antara 

kapasitas vital paru dengan kemampuan bermain bola basket pada pemain bola 
basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009, 2) Apakah ada hubungan 
antara kelincahan dengan kemampuan bermain bola basket pada pemain bola 
basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009, 3) apakah ada hubungan 
antara kapasitas vital paru, kelincahan dengan kemampuan bermain bola basket 
pada pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 
Populasi penelitian ini yaitu pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun 
Pelajaran 2008/2009 berjumlah 25 pemain. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling, berjumlah 25 
orang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik 
survei tes. Analisis data yang digunakan yaitu regresi korelasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan antar kapasitas vital paru 
terhadap ketrampilan bermain bola basket, ada hubungan kelincahan terhadap 
ketrampilan bermain bola basket, dan ada hubungan kapasitas vital paru, 
kelincahan terhadap ketrampila bermain bola basket. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan antara 
kapasitas vital paru dengan kemampuan bermain bola basket dengan r = 0,662, 
ada hubungan antara kelincahan dengan kemampuan bermain bola basket dengan 
r = 0,601 dengan arah hubungan negatif, dan ada hubungan antara kapasitas vital 
paru, kelincahan dengan kemampuan bermain bola basket dengan r = 0,633. 
Saran, pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 dan 
pelatih harus lebih memperhatikan kondisi kapasitas vital paru dan kelincahan 
karena memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan bermain bola 
basket. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Bola basket adalah salah satu olahraga paling populer di dunia. 

Penggemarnya yang berasal dari segala usia merasakan bahwa bola basket adalah 

olahraga yang menyenangkan, kompetitif, menghibur, dan menyehatkan. Dalam 

melakukan olahraga bola basket, beberapa keterampilan teknik dasar dalam 

bermain bola basket antara lain menggiring bola, mengoper bola, dan 

memasukkan bola (menembak). 

Dalam melakukan aktivitas olahraga, salah satu organ yang paling penting 

adalah organ paru, dimana paru adalah organ yang berfungsi sebagai tempat 

pertukaran gas oksigen(O2) dari atmosfer dengan gas karbondioksida(CO2) dari 

dalam tubuh yang terjadi pada proses pernapasan untuk menjaga homeotasis 

tubuh. 

Melakukan aktifitas olahraga yang berat memaksa tubuh bekerja keras, 

yang berarti memerlukan pembakaran yang besar untuk memperoleh tenaga. 

Tenaga ini berupa ATP(Adenosin Tri Posphat). Energi berupa ATP tersebut 

dibentuk dari proses metabolisme dengan reaksi sebagai berikut: 

C6H12O6 + 6O2  6O2 + H2O + Energi 

Untuk dapat membentuk energi tersebut, peran serta O2 sangat diperlukan. 

Dalam melakukan kerja berat ini, keperluan O2 harus diperoleh dari luar, untuk itu 

pernapasan yang kuat atau dengan kapasitas vital paru yang besar dapat 

1 



 2

memperoleh jumlah O2 yang besar untuk diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses 

metabolisme dan menghasilkan energi yang besar pula. 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. 

Orang yang memiliki kondisi fisik yang baik memiliki kesempatan berprestasi 

yang lebih dibandingkan dengan orang yang memiliki kondisi fisik yang kurang 

baik. 

Manfaat seseorang memiliki kondisi fisik yang baik antara lain adanya 

peningkatan sirkulasi dan kerja jantung, peningkatan kelentukan, kecepatan, 

stamina, dan kecepatan, adanya pemulihan yang lebih cepat ketika melakukan 

recovery, dan adanya gerak yang lebih baik pada waktu latihan. 

Komponen kondisi fisik, antara lain kekuatan, daya tahan, daya ledak, 

kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan 

reaksi. 

Kelincahan merupakan kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Kelincahan dapat 

ditingkatkan dengan latihan-latihan seperti lari zig-zag, lari bolak-balik, dodging 

run, hexagonal run dan variasi-variasi latihan yang lain yang dapat meningkatkan 

kemampuan kelincahan. 

Pada tim bola basket SMA Negeri 2 Tegal, penurunan prestasi pada 

cabang olahraga bola basket telah terjadi semenjak tahun 2005. Kondisi fisik 
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pemain menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan prestasi bola basket di 

SMA Negeri 2 Tegal. 

Kendala yang dihadapi tim bola basket SMA Negeri 2 Tegal antara lain; 

kondisi fisik pemain yang kurang baik, minimnya anggaran dana, minimnya 

sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya sarana dan prasarana yang 

memadai, serta minimnya penelitian baik penelitian tentang teknik maupun 

tentang kondisi pemain itu sendiri. 

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu 

penelitian tentang kondisi fisik pemain khususnya tentang hubungan kapasitas 

vital paru, kelincahan terhadap kemampuan bermain bola basket. Untuk itu 

penulis mengambil judul “Korelasi Kapasitas vital paru, Kelincahan Terhadap 

Ketrampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket Pada Pemain Bola Basket SMA 

Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan judul di atas, permasalahan yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1  Apakah ada hubungan antara kapasitas vital paru terhadap ketrampilan 

teknik dasar bermain bola basket pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun 

Pelajaran 2008/2009? 
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1.2.2   Apakah ada hubungan antara kelincahan terhadap ketrampilan teknik dasar 

bermain bola basket pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 

2008/2009? 

1.2.3  Apakah ada hubungan antara kapasitas vital paru dan kelincahan terhadap 

ketrampilan teknik dasar bermain bola basket pemain bola basket SMA Negeri 2 

Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1  Untuk mengetahui hubungan antara kapasitas vital paru terhadap 

ketrampilan teknik dasar bermain bola basket pemain bola basket SMA Negeri 2 

Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

1.3.2  Untuk mengetahui hubungan antara kelincahan terhadap ketrampilan 

teknik dasar bermain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

1.3.3  Untuk mengetahui hubungan antara kapasitas vital paru, kelincahan 

terhadap ketrampilan teknik dasar bermain bola basket SMA Negeri 2 Tegal 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1  Korelasi 

Korelasi adalah hubungan timbal balik (sebab akibat) (KBBI, 2002  :526). 

Korelasi yang dimaksud dalam penelitian adalah untuk mencari hubungan timbal 
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balik antara kapasitas vital paru, kelincahan dengan kemampuan bermain bola 

basket. 

1.4.2  Kapasitas vital paru 

Kapasitas vital paru Merupakan volume maksimum udara yang 

dikeluarkan selama satu kali bernapas setelah inspirasi maksimum. Subyek mula-

mula melakukan inspirasi maksimum, kemudian melakukan ekspirasi maksimum. 

(Lauralee Sherwood.2001: 432). 

Kapasitas vital paru yaitu volume udara yang dapat dicapai masuk dan 

keluar paru-paru pada penarikan napas dan pengeluaran napas paling kuat. 

(Evelyn C. Pearce. 2006 : 221). 

Kapasitas vital paru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

udara yang dikeluarkan dari paru secara maksimal setelah mengirup udara secara 

maksimal yang di ukur dengan spirometer portable dengan satuan mililiter (ml). 

1.4.3  Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat pada waktu  sedang bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. (Harsono. 1988: 172). 

Menurut M. Sajoto (1988: 17), kelincahan adalah kemampuan seseorang 

untuk merubah posisi di arena tertentu. Seseorang mampu merubah satu posisi 

yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti 

kelincahannya cukup baik. 
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Kelincahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk 

merubah arah dengan cepat dan tepat ketika sedang bergerak tanpa mengurangi 

keseimbangan pada saat bergerak dan dalam keadaan sadar akan posisi tubuhnya 

dan diukur dengan menggunakan tes dodging run. 

1.4.4  Ketrampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket 

Ketrampilan teknik dasar bermain bola basket yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pemain mampu melakukan teknik dasar bermain bola basket, 

yang diukur dengan menggunakan tes keterampilan bermain bola basket. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1  Dari segi olahraga adalah dapat membuktikan dan mengembangkan teori 

yang sudah ada untuk diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam 

permainan bola basket dengan cara meningkatkan kapasitas vital paru supaya 

dapat bertahan lebih lama di lapangan ketika bermain bola basket, meningkatkan 

kelincahan supaya mobilitas pemain menjadi meningkat. 

1.5.2  Dari segi pengetahuan adalah sebagai informasi yang dapat menambah 

wawasan pengetahuan olahraga bagi para peneliti, pemain bola basket, dan para 

pelatih tentang pentingnya kapasitas vital paru dan kelincahan terhadap 

kemampuan bermain bola basket sehingga pelatih-pelatih bola basket dapat 

membuat program latihan yang latihannya berisi tentang latihan untuk 
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meningkatkan kapasitas vital paru dan kelincahan selain latihan teknik dan 

latihan-latihan kondisi fisik lainnya. 

1.5.3  Dari segi kesehatan adalah mendorong para pemain bola basket untuk 

menjaga kesehatan tubuh secara umum sehingga kondisi tubuh tetap terjaga serta 

mendorong para pemain untuk menjaga organ paru dan hal-hal yang dapat 

merusaknya dengan cara menjaga tubuh dari asap rokok sehingga kerja paru 

menjadi tidak terganggu, banyak latihan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas vital paru, yaitu dengan latihan yang bersifat aerobik, 

misalnya olahraga renang, selain untuk meningkatkan kapasitas vital paru, akan 

meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah, serta akan mempengaruhi 

otot bertambah kuat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Landasan Teori 

Dalam penelitian ini ada 3 masalah pokok yang akan dibahas, yaitu 

kapasitas vital paru, kelincahan dan ketrampilan teknik dasar bermain bola basket. 

2.1.1  Sistem Respirasi 

Pada setiap manusia yang hidup, kebutuhan tubuh akan udara sangatlah 

berarti bagi kelangsungan proses metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan ini 

akan mencukupi manakala organ-organ yang berperan dalam keadaan normal dan 

dapat bekerja dengan baik. Kumpulan organ-organ(paru, mulut, farinx, larinx , 

trachea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus) bekerjasama dalam tujuan yang 

sama yaitu proses pernapasan. 

Sistem respirasi yang berhubungan dengan proses pernapasan meliputi 

saluran pernapasan, organ paru, dan otot-otot pernapasan. 

2.1.1.1 Saluran Pernapasan 

Saluran pernapasan adalah saluran yang mengangkut udara antara 

atmosfer dan alveolus, tempat terakhir yang merupakan satu-satunya tempat 

pertukaran gas-gas antara udara dan darah dapat berlangsung. (Lauralee 

Sherwood: 2001: 412). 

Saluran pernapasan berawal di saluran hidung, saluran hidung berjalan ke 

farinx. Terdapat dua saluran yang berjalan dari farinx menuju trachea, tempat 

lewatnya makanan ke lambung. Udara dalam keadaan normal masuk ke farinx 
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melalui hidung, tetapi udara juga dapat masuk melalui mulut jika hidung 

tersumbat. Karena farinx merupakan saluran bersama untuk makanan dan udara, 

terdapat mekanisme-mekanisme refleks untuk menutup trachea selama proses 

menelan, sehingga makanan masuk ke esophagus dan tidak ke saluran napas 

(Lauralee Sherwood. 2001: 412). 

Larynx terletak di pintu masuk trachea, memiliki penonjolan di bagian 

anterior yang membentuk jakun. Pita suara merupakan dua pita jaringan elastik 

yang terentang dibukaan larynx, dapat diregangkan dan diposisikan dalam 

berbagai bentuk oleh otot-otot larynx (Lauralee Sherwood. 2001: 412). 

Setelah larynx, trachea terbagi menjadi dua cabang utama, bronchus 

kanan dan kiri, yang masing-masing masuk ke dalam paru-paru kanan dan kiri. Di 

dalam setiap paru, bronchus terus bercabang-cabang menjadi saluran napas yang 

semakin sempit, pendek, dan banyak, seperti percabangan pohon. Cabang terkecil 

dinamakan bronchiolus. Di ujung-ujung bronchiolus terkumpul alveolus, kantung 

udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas-gas antara udara dan darah. Alveolus 

adalah kantung udara berdinding tipis, dapat mengembang, dan berbentuk seperti 

anggur yang terdapat di ujung percabangan saluran pernapasan (Lauralee 

Sherwood. 2001: 413). 
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Gambar 1. Saluran Pernapasan Atas 

(Evelyn C. Pearce. 2006: 212) 
 

 
Gambar 2. Larinx, trachea, dan bronchi  beserta cabang-cabangnya 

(Evelyn C. Pearce. 2006: 213) 
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2.1.1.2 Organ Paru 

Paru-paru ada dua, merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru mengisi 

rongga dada, terletak disebelah kanan dan kiri dan di tengah dipisahkan oleh 

jantung beserta pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak di 

dalam mediastinum. Paru adalah organ yang berbentuk kerucut dengan apex 

(puncak) di atas dan muncul sedikit lebih tinggi dari clavicula di dalam dasar 

leher. Pangkal paru duduk di atas landai rongga torax, di atas diafragma. Paru 

mempunyai permukaaan luar yang menyentuh iga-iga, permukaan dalam yang 

memuat tampuk paru-paru, sisi belakang yang menyentuh tulang belakang dan 

sisi depan yang menutupi sebagian sisi depan jantung (Evelyn C. Pearce. 2006: 

215). 

 

Gambar 3. Kedudukan Paru dalam Torax 
(Evelyn C. Pearce. 2006: 216) 
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Paru dibagi menjadi beberapa belahan atau lobus oleh fisura. Paru kanan 

mempunyai tiga lobus dan paru kiri dua lobus. Setiap lobus tersusun atas lobula. 

Sebuah pipa bronchial kecil masuk ke dalam setiap lobula dan semakin 

bercabang, semakin menjadi tipis dan akhirnya berakhir menjadi kantong kecil, 

yang merupakan kantong udara paru-paru (Evelyn C. Pearce. 2006: 216). 

 
Gambar 4. Diagram batas lobus paru 

(Evelyn C. Pearce. 2006: 217) 
 

2.1.1.3 Fungsi Paru 

Fungsi paru ialah pertukaran gas oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2). 

(Evelyn C.Pearce. 2006 : 219). Menurut Lauralee Sherwood, (2001: 413) paru 

memiliki struktur ideal untuk melaksanakan fungsinya melakukan pertukaran gas. 

Jadi, fungsi paru secara umum yaitu sebagai tempat pertukaran gas antara O2 dan 

CO2. 
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2.1.1.4 Volume Paru 

Pada orang dewasa sehat, rata-rata, jumlah maksimum udara yang dapat 

dikandung oleh kedua paru adalah sekitar 5,7 liter pada pria (4,2 liter pada 

wanita). Bentuk anatomis, usia, distensibilitas paru, dan ada tidaknya penyakit 

pernafasan mempengaruhi kapasitas paru total. Secara normal paru tidak pernah 

mengalami pengembangan maksimum atau penciutan yang mendekati volume 

minimumnya (Lauralee Sherwood.2001: 430). 

Volume paru dan kapasitas paru dapat ditentukan sebagai berikut: 

a) Tidal volume (TV) 

Tidal volume ialah volume udara yang masuk atau keluar paru selama satu 

kali bernapas. Nilai rata-rata pada keadaan istirahat = 500 ml. 

b) Volume cadangan inspirasi (inspiratory reserve volume, VCI) 

Volume tambahan yang dapat secara maksimal dihirup melebihi tidal 

volume istirahat. VCI dihasilkan oleh kontraksi maksimum diafragma, otot antar 

iga eksternal, dan otot inspirasi tambahan. Nilai rata-ratanya = 3.000ml. 

c) Kapasitas Inspirasi (KI) 

Volume maksimum udara yang dapat dihirup pada akhir ekspirasi normal 

tenang (KI = VCI + TV). Nilai rata-ratanya = 3.500ml. 

d) Volume cadangan ekspirasi (expiratory reserve volume, VCE) 

Volume udara tambahan yang dapat secara aktif dikeluarkan oleh 

kontraksi maksimum melebihi udara yang dikeluarkan secara pasif pada akhir 

tidal volume biasa. Nilai rata-ratanya = 1.000ml. 
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e) Volume residual (VR) 

Volume udara minimum yang tersisa di paru bahkan setelah ekspirasi 

maksimum. Nilai rata-ratanya = 1.200 ml (Lauralee Sherwood. 2001: 431). 

2.1.2  Pernapasan 

2.1.2.1 Pengertian Pernapasan 

Pernapasan ialah proses ganda, yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam 

jaringan atau “pernafasan dalam” dan terjadi di dalam paru-paru bernama 

“pernapasan luar” (Evelyn C. Pearce. 2006 : 211).  

Pernapasan luar atau pernapasan externa, O2 dipungut melalui hidung dan 

mulut, pada waktu bernapas; O2 masuk melalui trachea dan pipa bronchial ke 

alveolus, dan dapat erat hubungan dengan darah di dalam kapiler pulmonaris 

(Evelyn C. Pearce. 2006 : 219). 

Empat proses yang berhubungan dengan pernapasan pulmoner atau 

pernapasan externa : 

a) Ventilasi pulmoner, atau gerak pernapasan yang menukar udara dalam 

alveoli dengan udara luar 

b) Arus darah melalui paru-paru 

c) Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian sehingga jumlah tepat dari 

setiapnya dapat mencapai semua bagian tubuh 

d) Difusi gas yang menembusi membran pemisah alveoli dan kapiler CO2 

lebih mudah berdifusi daripada O2 (Evelyn C. Pearce. 2006 : 219). 

Pernapasan interna, darah yang telah menjenuhkan hemoglobinnya dengan 

O2 (oxihemoglobin), mengitari seluruh tubuh dan akhirnya mencapai kapiler, di 
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mana darah bergerak sangat lambat. Sel jaringan memungut O2 dari hemoglobin 

untuk memungkinkan O2 berlangsung, dan darah menerima. Sebagai gantinya, 

hasil buangan oksidasi, yaitu CO2 (Evelyn C.Pearce. 2006: 220). 

Pernapasan melibatkan keseluruhan proses yang menyebabkan pergerakan 

pasif O2 dari atmosfer ke jaringan untuk menunjang metabolisme sel, serta 

pergerakan pasif CO2 selanjutnya merupakan produk sisa metabolisme dari 

jaringan ke atmosfer. Sistem pernapasan berperan bagi homeostasis dengan 

memperoleh O2 dari dan mengeluarkan CO2 ke lingkungan eksternal (Lauralee 

Sherwood,2001 : 410). 

Jadi, pernapasan pada umumnya proses pertukaran antara O2 dan CO2 di 

paru tepatnya pada alveoli yang berperan bagi homeostasis dengan memperoleh 

O2 dan mengeluarkan CO2 ke lingkungan eksternal. 

 Fungsi utama pernapasan adalah untuk memperoleh O2 agar dapat 

digunakan oleh sel-sel tubuh dan mengeliminasi CO2 yang dihasilkan oleh sel 

(Lauralee Sherwood. 2001 : 411). 

2.1.2.2 Otot-Otot Pernapasan 

Pada satu melakukan pernapasan terjadi dua gerakan, yaitu gerakan 

inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau menarik napas adalah proses aktif yang 

diselenggarakan oleh kerja otot (Evelyn C. Pearce.2006 :222).  

Berikut otot-otot pada saat inspirasi: 

a) Diafragma 

Hasil kontraksinya dengan bergerak turun, meningkatkan dimensi vertikal 

rongga torax. 
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b) Otot-otot antar iga eksternal 

Hasil kontraksinya dengan mengangkat iga ke arah depan dan ke arah luar, 

memperbesar rongga torax dalam dimensi depan ke belakang dan sisi ke sisi. 

c) Otot-otot leher 

Mengangkat sternum dan dua iga pertama, memperbesar bagian atas 

rongga torax (Lauralee Sherwood. 2001: 420). 

Adapun otot-otot pada saat melakukan ekspirasi: 

a) Otot-otot abdomen 

Hasil kontraksinya dengan meningkatkan tekanan intra abdomen, yang 

menimbulkan gaya ke atas pada diafragma untuk mengurangi dimensi vertikal 

rongga torax. 

b) Otot-otot antar iga internal 

Mendatarkan torax dengan menarik iga-iga ke bawah dan ke dalam, 

menurunkan ukuran depan belakang dan samping rongga torax (Lauralee 

Sherwood. 2001:420). 

2.1.2.3 Mekanika Pernapasan 

Hubungan timbal-balik antara tekanan atmosfer, tekanan intra-alveolus, 

dan tekanan intrapleura penting dalam mekanika pernapasan. Udara bergerak dari 

daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Udara mengalir masuk dan 

keluar paru-paru selama proses bernapas dengan mengikuti penurunan gradien 

tekanan yang berubah berselang-seling antara alveolus dan atmosfer akibat 

aktifitas siklik otot-otot pernapasan (Lauralee Sherwood. 2001: 415). 

Terdapat tiga tekanan yang berbeda pada mekanika pernapasan (ventilasi): 
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a) Tekanan atmosfer (barometrik) 

Tekanan yang ditimbulkan oleh berat udara di atmosfer terhadap benda-

benda di permukaan bumi. Di ketinggian permukaan laut, tekanan ini sama 

dengan 760 mmHg. 

b) Tekanan intra-alveolus 

Tekanan intra-alveolus dikenal juga sebagai tekanan intrapulmonaris, 

adalah tekanan di dalam alveolus. Karena alveolus berhubungan dengan atmosfer 

melalui saluran pernapasan, udara dengan cepat mengalir mengikuti penurunan 

gradien tekanan setiap kali terjadi perbedaan antara tekanan intra-alveolus dan 

tekanan atmosfer; udara terus mengalir sampai tekanan keduanya seimbang. 

c) Tekanan intrapleura 

Tekanan intrapleura adalah tekanan di dalam kantung pleura. Tekanan ini 

juga dikenal sebagai tekanan intra torax, yaitu tekanan yang terjadi di luar paru di 

dalam rongga torax. Tekanan intra pleura biasanya lebih kecil daripada tekanan 

atmosfer, rata-rata 756 mmHg pada saat istirahat. (Lauralee Sherwood. 2001: 

415). 

2.1.2.4 Komposisi Udara Pernapasan 

Proses pernapasan meliputi inspirasi (menghirup) dan ekspirasi 

(mengeluarkan). Menurut Evelyn C. Pearce (2006: 220), perubahan-perubahan 

komposisi udara yang terjadi dalam alveoli yang diakibatkan oleh pernapasan 

interna dan pernapasan jaringan yaitu: 
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Komposisi udara yang dihirup, yaitu Nitrogen (N) sebesar 79%, O2 

sebesar 20%, dan CO2 sebesar 0-0,4% dan komposisi udara yang dihembuskan, 

yaitu N sebesar 79%, O2 sebesar 16% dan CO2 sebesar 4-0,4%. 

2.1.3  Kapasitas vital paru 

2.1.3.1 Pengertian Kapasitas vital paru 

Kapasitas vital paru (VC) merupakan volume maksimum udara yang 

dikeluarkan selama satu kali bernapas setelah inspirasi maksimum (Lauralee 

Sherwood.2001: 432). 

Kapasitas vital paru  yaitu volume udara yang  dapat dicapai masuk dan 

keluar paru-paru  pada  penarikan  napas dan  pengeluaran napas paling kuat.  

Pada seorang laki, normal 4-5 liter dan pada seorang perempuan, 3-4 liter.  

Kapasitas ini berkurang jika seseorang memiliki penyakit paru-paru, pada 

penyakit  jantung dan pada kelemahan otot  pernapasan (Evelyn C. Pearce. 2006 : 

221). 

2.1.3.2 Volume Kapasitas vital paru 

Volume  kapasitas vital paru (KV = VCI + TV + VCE) atau sama dengan 

(KV = 3.000 ml + 500 ml + 1.000 ml) sehingga besar  kapasitas vital paru 4.500 

ml. KV mencerminkan  perubahan  volume maksimum yang dapat terjadi di 

dalam  paru-paru (Lauralee Sherwood.2001:432). 

Besarnya  kapasitas paru dipengaruhi bentuk anatomis, usia, distensibilitas 

paru, dan ada atau tidaknya penyakit  pernapasan (Lauralee Sherwood. 2001: 

430). 
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Untuk dapat meningkatkan kapasitas vital paru, latihan circuit training, 

endurance training, powerlifting dapat meningkatkan kapasitas vital paru 

(sportindo.com.2009). 

Program latihan sirkuit adalah program latihan yang mengkombinasikan 

antara latihan kekuatan dan latihan kardiovaskular (olahraga aerobik). Latihan 

sirkuit dilakukan dengan banyak repetisi dan istirahat yang singkat diantara 

setnya. Selama 8-20 minggu menjalankan latihan sirkuit, menunjukkan 

peningkatan kapasitas paru-paru sebesar 4-8%. Contoh latihan sirkuit 

menggunakan beban yang ringan seperti push up, squat, sit up yang kemudian 

dikombinasikan dengan olahraga aerobik seperti lari dan bersepeda. 

(sportindo.com.2009). 

Endurance training atau latihan ketahanan merupakan latihan untuk 

meningkatkan stamina dan ketahanan. Latihan ketahanan dilakukan dalam jangka 

waktu yang lama. Latihan ini dapat meningkatkan jumlah sel darah merah, 

menurunkan kekentalan darah dan meningkatkan kemampuan jantung. Aliran 

darah akan meningkat saat latihan ketahanan ini sehingga penyaluran O2 menjadi 

sempurna. Contoh olahraga yang melatih ketahanan adalah marathon, triathlon, 

bersepeda ratusan kilometer(sportindo.com.2009). 

Powerlifting termasuk jenis latihan anaerobik (menghasilkan energi tanpa 

pembakaran O2. Powerlifting meningkatkan kapasitas paru-paru lebih kecil 

dibandingkan dengan jenis program latihan lainnya. Powerlifting membutuhkan 

latihan yang intens untuk peningkatan power dan kekuatan otot secara bertahap 
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selain itu dibutuhkan nutrisi untuk menunjang meningkatnya perkembangan otot. 

Powerlifting telah diadaptasikan menjadi bermacam-macam cabang olahraga 

seperti binaraga, angkat besi, dan sebagainya. Contoh powerlifting yaitu dengan 

melakukan latihan sit up, bench press, dan deadlift (sporindo.com.2009). 

Selain latihan tersebut di atas, obesitas(kegemukan) dapat menyebabkan 

penurunan kapasitas paru, karena obesitas dapat menyebabkan beberapa jenis 

gangguan pernapasan, antara lain mekanika pernapasan, tahanan aliran udara, pola 

pernapasan, pertukaran gas dan pengaturn pernapasan, yang akhirnya dapat 

mengakibatkan tidak normalnya fungsi paru (majalah-farmacia.2007). 

Olahraga renang jug adapt meningkatkan kapasitas vital paru selain dapat 

meningkatkan kualitas janting dan peredaran darah, dan dapat mempengaruhi otot 

untuk menjadi besar dan kuat (http://blog.smpn4depok.com/olahraga/). 

Paru berfungsi untuk mengambil O2 yang sangat diperlukan dalm proses 

oksidasi(pembakaran). Renang akan melatih kerja paru dan meningkatkan 

kemampuan paru untuk mengambil O2 yang banyak. Dengan terpenuhinya O2 

maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancer sehingga energi yang 

diperlukan dapat terpenuhi(http://blog.smpn4depok.com/olahraga/). 

2.1.3.3 Pengukuran Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas vital paru dapat diukur dengan cara melakukan pengukuran 

dengan menggunakan alat yang dinamakan spirometer (Evelyn C. Pearce. 2006: 

221). Spirometer yang digunakan peneliti dalam pengukuran kapasitas vital paru 

ini dengan menggunakan spirometer portable. 
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2.1.3.4 Klasifikasi Kapasitas Vital Paru 

Tabel 1 
Klasifikasi Kapasitas Vital Paru 

Klasifikasi Pria Wanita 

Baik Sekali 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Kurang Sekali 

> 5500 

4700-5400 

3900-4600 

3100-3800 

< 3000 

> 4000 

3600 – 3900 

2800 – 3500 

2000 – 2700 

< 2000 

(Sumber : http://trioenterprises.net/Vital_Capacity_Classification.htm). 

Dikatakan kapasitas vital paru seseorang baik jika memiliki ciri-ciri antara 

lain tidak dimilikinya penyakit pernapasan, dada lebar, tidak cepat lelah, tidak 

merokok, pola makan yang teratur, dan olahraga secara teratur. 

2.1.4  Kondisi Fisik 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya 

(M. Sajoto, 1995: 16). 

2.1.4.1 Manfaat Kondisi Fisik 

Adapun manfaat jika memiliki kondisi fisik baik, antara lain: 

a) Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja 

jantung, 

b) Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, 

dan lain-lain komponen kondisi fisik, 

c) Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan, 

d) Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan, 
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e) Akan ada respons yang lebih cepat dari organisme tubuh kita apabila 

sewaktu-waktu respons demikian diperlukan. (Harsono. 1988 : 153). 

2.1.4.2 Komponen Kondisi Fisik 

Komponen kondisi fisik yang dimiliki seorang atlet, yaitu kekuatan 

(strength), daya tahan (Endurance), kecepatan (speed), daya ledak (power), 

kelincahan (agility), kelentukan (flexibility), keseimbangan (balance), koordinasi 

(coordinationi), kecepatan reaksi (reaction time), dan ketepatan (accuracy). 

a) Kekuatan  

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja (M. Sajoto, 1995: 16).e 

Kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha 

maksimal (Ismaryati. 2002: 96). 

b) Daya tahan  

Kemampuan untuk menggunakan gerak badannya dalam periode waktu 

yang lama (wikipedia.2008). 

c) Kecepatan  

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya 

(M. Sajoto, 1995: 17). 

Kecepatan adalah jarak yang telah ditempuh per satu satuan waktu 

(wikipedia.2008). 

d) Daya Ledak  
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Menurut M. Sajoto (1995:17), power adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. 

e) Kelincahan  

Menurut M. Sajoto (1995 : 17), kelincahan adalah kemampuan seseorang 

untuk merubah posisi di arena tertentu, mampu merubah posisi yang berbeda 

dengan kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik. 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah posisi tubuh dan 

membutuhkan kombinasi dari keseimbangan, koordinasi, kecepatan, kecepatan 

reaksi, kekuatan, dan daya tahan. Kelincahan biasanya dicapai ketika seseorang 

menggunakan sistem ATP PC atau sistem asam laktat (wikipedia.2008). 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah tubuh dengan cara 

efesien dan efektif (brianmac.2008). 

f) Kelentukan  

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas (M. Sajoto, 1995: 17). 

g) Keseimbangan  

Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi 

tubuh dalam keadaan diam. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk 

mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak (Ismaryati. 2002: 47). 

h) Koordinasi  
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Koordinasi adalah kemampuan mengintegrasikan bermacam-macam 

gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif (M. Sajoto, 

1995: 17). 

Koordinasi didefinisikan sebagai hubungan yang harmonis dari hubungan 

saling pengaruh di antara kelompok-kelompok otot selama melakukan kerja, yang 

ditunjukkan dengan berbagai tingkat ketrampilan (Ismaryati.2002:52). 

i) Kecepatan reaksi  

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf atau feeling 

lainnya (M. Sajoto, 1995: 18). 

Kecepaan reaksi adalah periode antara diterimanya rangsang dengan 

permulaan munculnya respon (Ismaryati. 2002: 67). 

j) Ketepatan  

Ketepatan adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas 

terhadap suatu sasaran (M. Sajoto, 1995: 18). 

2.1.5  Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah posisi tubuh dan 

membutuhkan kombinasi dari keseimbangan, koordinasi, kecepatan, kecepatan 

reaksi, kekuatan, dan daya tahan. Kelincahan biasanya dicapai ketika seseorang 

menggunakan sistem ATP PC atau sistem asam laktat (wikipedia.2008). 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah tubuh dengan cara 

efesien dan efektif (brianmac.2008). 
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Menurut M. Sajoto (1995 : 17), kelincahan adalah kemampuan seseorang 

untuk merubah posisi di arena tertentu, mampu merubah posisi yang berbeda 

dengan kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik. 

Jadi yang dimaksud dengan kelincahan adalah kemampuan seseorang 

untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan efesien dan efektif yang dicapai 

dengan menggunakan sistem ATP PC atau sistem asam laktat tanpa mengurangi 

keseimbangan orang tersebut. 

2.1.5.1 Klasifikasi Kelincahan (Dodging Run) 

Tabel 2 
Klasifikasi Kelincahan (Dodging Run) 

Klasifikasi Pria 

Baik Sekali 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Kurang Sekali 

16,0 – 18,0 

18,1 – 20,1 

20,2 – 22,1 

22,2 – 24,1 

24,3 – 26,1 

(Sumber : Depdikbud. 1977: 9) 

2.1.6  Bola Basket 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga) (2002:111), bola 

basket merupakan permainan bola yang dilakukan oleh dua regu, masing-masing 

terdiri atas lima orang, yang berusaha mengumpulkan angka dengan memasukkan 

bola ke dalam basket; 2 lingkaran berjaring yang dipasang pada papan sabagai 

tempat memasukkan bola pada permainan bola basket. 

2.1.6.1 Aturan-Aturan Dasar Bermain Bola Basket 

Dalam permainan bola basket pada umumnya, setiap tim memiliki lima 

pemain di lapangan. Tiga angka diberikan untuk setiap bola yang dicetak dari luar 
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garis tiga angka, dua angka diberikan oleh setiap bola masuk yang dicetak dari 

dalam garis tiga angka, dan satu angka diberikan untuk setiap tembakan bebas 

(Oliver, Jon. 2007: viii). 

Setiap pertandingan dibagi menjadi 4 quarter yang masing-masing 

berlangsung selama 8 hingga 12 menit atau dibagi menjadi 2 babak yang masing-

masing berlangsung selama 20 menit. Setiap pemain diizinkan untuk melakukan 

sebanyak-banyaknya 5 kesalahan. Jika seorang pemain dilanggar pada saat 

melakukan tembakan, dia diberi dua tembakan bebas (atau tiga angka jika saat itu 

sedang melakukan tembakan tiga angka) (Oliver, Jon. 2007: viii). 

Bola bisa dibawa maju ke keranjang lawan dengan cara mendribel atau 

mengumpan. Jika seorang pemain berhenti mendribel dan kemudian mendribel 

lagi (double dribble), atau telah berhenti mendribel dan berjalan lebih dari satu 

langkah sebelum mengumpan atau menembak (traveling), dia melakukan 

pelanggaran, dan bola diberikan kepada tim lawan. Penyerang memiliki batas 

waktu tertentu untuk membawa bola setelah melewati garis tengah lapangan. Para 

pemain yang melakukan serangan tidak boleh berada dalam daerah terlarang lebih 

dari tiga detik dalam sekali waktu (pelanggaran tiga detik) (Oliver, Jon. 2007: 

viii). 

Setiap tim dapat meminta time out selama pertandingan. Time out 

digunakan untuk mengatur permainan, beristirahat, menghambat bertambahnya 

skor oleh lawan dengan menghentikan momentum mereka (Oliver, Jon. 2007: 

viii). 
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Seluruh peserta – pemain, pelatih, dan penonton harus mematuhi 

peraturan-peraturan permainan dan aturan-aturan sikap yang ditetapkan oleh liga 

atau asosiasi bola basket yang bersangkutan (Oliver, Jon. 2007: viii). 

2.1.6.2 Perlengkapan dan Ukuran Lapangan 

Para pemain harus mengenakan sepatu yang mendukung dan dilengkapi 

bantalan yang sesuai untuk gerakan-gerakan dinamis yang dibutuhkan dalam 

permainan bola basket. Pemain harus mengenakan pakaian olahraga yang tidak 

membatasi gerak yang telah diatur oleh liga atau asosiasi pendukung ( celana 

pendek dan kaos seragam, pelindung, kaos kaki, dan aksesoris harus terbuat dari 

karet dan bukan terbuat dari logam) (Oliver, Jon. 2007: ix). 

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

sesuai untuk permukaan lapangan, misal bola karet/sintetis untuk lapangan dalam 

ruangan atau bola kulit untuk lapangan luar ruangan. Lapangan berupa bidang 

khusus sepanjang sekitar 27,5 meter dan lebar sekitar 15,2 meter. Ring basket 

harus setinggi 3,05 meter. Garis tiga angka yang sesuai untuk liga dan asosiasi 

(6,02 meter untuk SMA dan perguruan tinggi, 6,70 meter hingga 7,24 meter untuk 

pertandingan NBA) harus ditandai dengan jelas. Garis tembakan bebas berjarak 

4,57 meter dari ring basket. Jalur tiga detik selebar 3,66 meter (Oliver, Jon. 2007: 

ix). 

2.1.6.3 Tujuan Bola Basket 

Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan dari permainannya. Tujuan 

olahraga permainan bola basket adalah pemain berusaha agar dapat memenangkan 
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permainan dengan memperoleh skor yang lebih tinggi dari quarter pertama 

hingga quarter ke empat. 

2.1.6.4 Dasar-Dasar Bermain Bola Basket 

a) Teknik Menggiring Bola (dribble) 

Seorang pendribel yang terampil adalah pendribel yang mampu melakukan 

dribel dengan tangan kanan maupun tangan kiri.dengan kecepatan, dan pandangan 

ke depan. (Oliver, Jon. 2007: 50). 

     
Gambar 5. Dribble 

(Oliver, Jon. 2007: 50) 
 

Dribble dilakukan dengan menggunakan telapak tangan. Bola harus 

bersentuhan dengan menggunakan telapak tangan setiap kali memantul. Menjaga 

bola agar tetap berada di telapak tangan akan memberikan control yang lebih 

besar dan memperkecil melakukan pelanggaran. Dribble-lah bola kira-kira 

setinggi pinggang untuk mempertahankan control dan meminimalkan 
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kemungkinan seorang pemain bertahan bisa menjangkau dan merebut bola saat 

memantul. Lindungilah bola dengan tangan yang tidak sedang melakukan dribble. 

Pandangan ketika melakukan dribble tetap ke depan (Oliver, Jon. 2007: 51). 

b) Teknik Mengoper (Passing) 

Passing yang tepat adalah salah satu kunci keberhasilan serangan sebuah 

tim dan sebuah unsur penentu tembakan-tembakan yang berpeluang besar 

mencetak angka (Oliver, Jon. 2007: 35). 

     
Gambar 6. Operan Dada 
(Oliver, Jon. 2007:36) 

 
Passing Umpan yang sering digunakan adalah umpan dada dan umpan 

pantul. Untuk melakukan umpan dada, posisikan badan kira-kira 3 meter dari 

sasaran. Untuk melemparkan umpan, julurkanlah lengan ke arah sasaran. Saat 

lengan terjulur, bola dilecutkan sedikit demi sedikit hingga lepas dari telapak jari. 

Diakhir gerakan passing ini jari-jari menunjuk ke arah sasaran dan ibu jari 
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menunjuk ke arah bawah. Gerakan jari ini menyebabkan bola akan sedikit melintir 

saat melayang ke arah sasaran (Oliver, Jon. 2007: 36). 

 
Gambar 7. Operan Pantulan 

(Oliver, Jon. 2007:37) 
Umpan pantul efektif digunakan jika akan mengumpankan bola rendah ke 

seorang pemain melewati seorang pemain bertahan. Untuk melakukan umpan 

pantul, gunakanlah teknik mengumpan seperti pada teknik mengumpan dada. 

Tetapi sebelum mengumpankan bola, terlebih dahulu dipantulkan ke lantai sekitar 

dua per tiga jarak antar pemain. Gerak lanjut dari lemparan pantul ini dengan cara 

mengarahkan lengan ke arah sasaran di lapangan setelah melepaskan bola (Oliver, 

Jon. 2007: 37). 

c)   Menembak (Shooting) 

Shooting /menembak bola adalah suatu usaha untuk memasukan bola ke 

dalam ring untuk memperoleh point. lay-up, under the basket shoot (tembakan 

dari bawah ring basket), Hook shoot (tembakan Hook), Jump Hook, jump shoot, 
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free throw adalah merupakan contoh tembakan-tembakan yang dilakukan dalam 

permainan bola basket. 

 
Gambar 8. Under Basket Shoot 

(Oliver Jon. 2007: 18) 
 

2.1.7  Ketrampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket 

Kemampuan bermain bola basket yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kemampuan pemain dalam melakukan ketrampilan dasar-dasar 

bermain bola basket. 

Menurut Depdikbud, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang, 

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, mengatakan ada 3(tiga) jenis tes 

yang diperuntukan bagi siswa Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) untuk 

olahraga bola basket, yaitu : 1) tes memantulkan bola ke dinding tembok, 2) 
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menggiring bola selama 1 menit, 3) menembak selama 1 menit (under basket 

shoot). 

2.1.7.1 Klasifikasi Ketrampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket 

Tabel 3 
Klasifikasi Ketrampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket 

Klasifikasi Jumlah T-score 
Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Sedang 

Kurang 

Kurang Sekali 

Jelek 

222 dan lebih 

193 – 221 

165 – 192 

136 – 164 

107 – 135 

79 – 106 

76 dan kurang 

(Sumber : Depdikbud. 1977: 5). 

Berikut penilitan-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

yang penulis kerjakan, antara lain: 

1) Menurut Imam Sugeng Widodo (2007:50) dalam skripsinya yang berjudul 

Hubungan Kecepatan Lari dan Kelincahan Gerak Dengan Ketrampilan Bermain 

Bola Basket Pada Peserta Ekstrakurikuler Bola Basket SMU Masehi 1 PSAK 

Semarang Tahun 2007, mengatakan ada hubungan antara kelincahan dengan 

ketrampilan bermain bola basket pada peserta ekstrakurikuler bola basket SMU 

Masehi 1 PSAK Semarang Tahun 2007 dan besarnya sumbangan kelincahan yang 

diberikan sebesar 27,76% (sumbangan efektif) dan 72,06% (sumbangan relatif). 

2) Menurut Dwi Prastyawan (2005:54) dalam skripsinya yang berjudul 

Korelasi Kapasitas Vital Paru Dengan Lari Cepat 40 M Pada Pemain Bulutangkis 
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PB. Tunas Batang Tahun 2005, mengatakan bahwa ada hubungan antara kapasitas 

vital paru dengan kemampuan lari cepat 40 meter. 

3) Menurut Inda Yulianingtyas (2002:41) dalam skripsinya yang berjudul 

Hubungan Antara Kapasitas Vital Paru Dengan Daya Tahan Aerobik Pada Siswa 

Putera Kelas 1 Dan Kelas 2 SMU Kesatrian 2 Semarang, mengatakan ada 

hubungan antara kapasitas vital paru dengan daya tahan aerobik, karena besarnya 

daya tampung O2 dalam paru sangat diperlukan untuk aktivitas atau latihan yang 

bersifat ketahanan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, dibuktikan dengan 

adanya hubungan antara kelincahan terhadap kemampuan bermain bola basket, 

ada hubungan  antara kapasitas vital paru dengan kemampuan lari 40 meter 

(anaerobik), dan ada hubungan antara kapasitas vital paru dengan daya tahan 

aerobik, sehingga kelincahan dan kapasitas vital paru berhubungan dengan 

kemampuan bermain bola basket. 

 

2.2    Kerangka Berfikir 

Dalam melakukan aktivitas olahraga, salah satu organ yang penting adalah 

paru. Dimana ketika jantung berdetak dengan cepat frekwensi pernapasan menjadi 

meningkat. Dalam melakukan aktivitas tubuh yang berat akan memaksa tubuh 

untuk bekerja keras, hal ini berarti memerlukan pembakaran yang besar untuk 

memperoleh tenaga. Tenaga ini diperoleh dari hasil oksidasi dan untuk oksidasi 

memerlukan O2, dan diperoleh dari proses pernapasan. 
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Pernapasan yang kuat atau kapasitas vital paru yang besar diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhan O2 untuk pembakaran. karena sel-sel dalam tubuh manusia 

membutuhkan O2 untuk proses metabolisme atau pembakaran zat-zat makanan 

agar dapat menghasilkan energi. Sehingga dapat diharapkan jika semakin besar 

kapasitas vital paru akan semakin besar energi yang diperoleh sehingga dapat 

meningkatkan daya tahan pada saat bermain bola basket dan stamina juga akan 

meningkat sehingga  menunjang kemampuan dalam bermain bola basket. 

Kelincahan diperlukan dalam banyak cabang olahraga, terutama dalam 

cabang-cabang olahraga permainan seperti voli, basket, sepak bola, hoki, dan 

sebagainya (Harsono, 1988: 172).  

Dalam permainan bola basket dibutuhkan kemampuan mobilitas yang 

tinggi untuk melaksanakan pertandingan yang berlangsung selama 2 x 20 menit. 

Di lapangan rata-rata pemain bola basket adalah tinggi maka seseorang harus 

mampu bergerak selincah mungkin agar dapat melewati lawan yang menghadang. 

Untuk itu kelincahan gerak sangat seseorang sangat diperlukan dalam permainan 

ini. 

Sehingga kapasitas vital paru dan kelincahan yang baik diharapkan dapat 

mempengaruhi kemampuan bermain bola basket pemain bola basket SMA Negeri 

2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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2.3   Hipotesis  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 64), hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan 

yang sifatnya masih sementara (M. Iqbal Hasan. 2005: 140). 

Sehingga pada penjelasan landasan teori di atas, maka hipotesis yang 

penulis ajukan sebagai berikut: 

2.3.1 Ada hubungan antara kapasitas vital paru terhadap kemampuan bermain 

bola basket pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

2.3.2 Ada hubungan antara kelincahan terhadap kemampuan bermain bola 

basket pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

2.3.3 Ada hubungan antara kapasitas vital paru dengan kelincahan pemain bola 

basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

 
Kapasitas vital paru 

 
Kelincahan 

 
Ketrampilan Teknik Dasar Bermain 

Bola Basket 

Dribbling zig-zag 

Memantulkan Bola 
ke Tembok 15 Detik 

Memasukkan Bola 
Selama 1 menit 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2002. 

108). Populasi tersebut mengandung maksud bahwa populasi merupakan seluruh 

individu yang akan dijadikan subyek penelitian dan individu tersebut memiliki 

satu sifat yang sama. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas lengkap yang akan diteliti (M. Iqbal 

Hasan. 2005: 84). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain pria bola basket SMA Negeri 

2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 25 pemain pria. 

 

3.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 109). Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui 

cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap 

yang dianggap bias mewakili populasi (M. Iqbal Hasan. 2005: 84). 

Sampel dalam penelitian ini adalah pemain pria bola basket SMA Negeri 2 

Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 berjumlah 25 pemain. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik total sampling.  

36 
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Teknik total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono.2005:61). 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 96). Variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.3.1  Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain 

(Jonathan Sarwono, 2006: 54). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kapasitas vital paru (x1) dan kelincahan (x2). 

3.3.2  Variabel tergantung (dependent variable) 

Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi jika dihubungkan 

dengan variabel bebas (Jonathan Sarwono, 2006: 54). Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah kemampuan bermain bola basket (Y). 

 

3.4.    Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan teknik survei tes. Survei merupakan cara mengumpulan data dari 

sejumlah unit atau individu dalam waktu (jangka waktu) bersamaan       

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 88). 
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3.5  Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei tes. Survei tes adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada 

umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 86). Langkah awal penelitian ini adalah mempersiapkan berkas 

dan alat yang akan digunakan dalam mengambil data, kemudian survei yang 

dilakukan adalah dengan mengumpulkan data hasil tes dan pengukuran kapasitas 

vital paru dengan tes spirometer dan kelincahan dengan tes dodging run, 

kemudian dihubungkan dengan kemampuan bermain bola basket. Sebelum 

pengambilan data terkumpul dan dilaksanakan, maka perlu proses untuk 

pengarahan untuk arah coba yaitu pemain (sampel) diberikan pengarahan atas 

penjelasan oleh peneliti tentang metode penggunaan alat dan pelaksanaan tes serta 

kegunaannya. 

 

3.6  Prosedur Penelitian 

Beberapa tahap persiapan sebelum pengambilan data adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1  Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto. 2002: 136). 
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Tes yang digunakan untuk mengukur kapasitas vital paru adalah tes 

spirometer (Evelyn C. Pearce. 2006: 221), sedangkan untuk mengukur kelincahan 

menggunakan tes dodging run (Depdikbud. 1977:7). Tes kemampuan bermain 

bola basket menggunakan tes ketangkasan bermain bola basket (Depdikbud. 

1977:1). 

Alat yang digunakan untuk tes antara lain untuk kapasitas vital paru 

menggunakan spirometer portable, untuk tes dodging run menggunakan stop 

watch, coon, lintasan. Dan untuk tes ketangkasan bermain bola basket 

menggunakan bola basket, coon, stopwatch. 

3.6.2  Reliabilitas dan Validitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen mengandung pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto. 2002: 154). 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian harus reliabel, artinya alat 

mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya (Suharsimi Arikunto. 2002: 

154). 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto. 2002: 144). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Suharsimi Arikunto. 2002: 145). 

3.6.3  Prosedur Pelaksanaan Tes 

3.6.3.1 Tes Kapasitas vital paru 

a)  Petunjuk Pelaksanaan 
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Periksalah alat tersebut sebelum digunakan, pasang corong dengan 

kencang di spirometer portable tersebut kemudian luruskan jarum penunjuk skala 

ke angka 0 (nol). Bersihkan corong dengan kapas alkohol setiap pergantian 

pemain. Spirometer portable siap digunakan. 

 
Gambar 9. Spirometer Portable 

 
b)  Cara Pengukurannya 

Bersihkan corong hembusan dengan kapas alkohol, hal ini dilakukan 

setiap berganti pemain. Pemain berdiri dengan badan tegak dan kaki selebar  

bahu. Setelah itu sampel coba mengambil nafas sedalam-dalamnya (melakukan 

inspirasi maksimum) melalui hidung, kemudian hembuskan nafas melalui mulut 

ke dalam corong hembusan sampai tidak kuat lagi mengeluarkan udara dari paru. 

Dengan  hembusan yang kuat jarum skala akan  menunjukan angka dimana  akan 

menunjukan besar kapasitas vital paru yang dimiliki pemain. Bacalah hasil 

pengukuran tersebut pada skala yang tertera pada spirometer portable. Tes 

dilakukan sebanyak tiga kali dan di ambil nilai tertingginya. 
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c)  Penilaian 

Hasil kapasitas vital paru dicatat dengan bilangan ml bulat. 

3.6.2  Tes Kelincahan 

Tes dodging run digunakan untuk mengukur kelincahan dan ketangkasan 

merubah tubuh/arah. Pemain coba berdiri dibelakang garis start. Setelah aba-aba 

“siap-ya” lari secepat mungkin mengikuti lintasan. 

Setelah satu putaran lakukan yang kedua kalinya persis seperti yang 

pertama sampai melampaui garis finish. Sebelum melakukan diperkenankan 

melakukan sekali percobaan terlebih dahulu. Catat waktu yang ditempuh sampai 

0,1 detik (Depdikbud. 1977: 7). 

 
Gambar 10. Lintasan Dodging Run 

(Depdikbud. 1977: 7) 
 

3.6.3  Tes Kemampuan Bermain Bola Basket 

Tes kemampuan bola basket yang digunakan adalah tes ketrampilan 

bermain bola basket untuk siswa SLTA putra. Bentuk tes ketrampilan bermain 

bola basket ini dapat diukur kecakapan dan ketrampilannya dengan menggunakan 

3 macam tes, yaitu : tes memantulkan bola ke dinding/tembok, tes menggiring 

bola dengan arah zig-zag, dan tes memasukan bola (under basket shoot) selama 1 

menit (Depdikbud.1977 : 1).. 
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3.6.3.1 Memantulkan Bola ke Dinding/Tembok 

Tujuan dari tes memantulkan bola ke tembok adalah untuk mengukur 

kecakapan menolak/melemparkan dan menangkap bola. Alat-alat yang digunakan 

antara lain bola basket, sasaran pada tembok, stopwach, blangko dan alat tulis. 

 
Gambar 11. Sasaran Tes Passing ke Tembok 

(Depdikbud. 1977: 2) 
 

Pada aba-aba “siap” pemain berdiri  dibelakang garis batas, menghadap ke 

arah sasaran atau tembok, bola pada kedua tangan. Pada aba-aba “ya” 

pantulkanlah bola ke arah sasaran sebanyak-banyaknya selama 15 detik. Bola 

tidak boleh di volley. Pantulan adalah syah apabila bola memantul pada garis atau 

dalam daerah sasaran dan dilakukan pada atau dari belakang garis batas. Dalam 

memantulkan bola boleh dengan satu atau dua tangan. Apabila bola tidak 

terkuasai dan berada jauh dari garis batas, bola segera diambil dan dengan cepat 

kembali siap di belakang garis batas untuk memulai pantulan berikutnya. 
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Pelaksanaan berhenti setelah ada aba-aba “stop”. Hitung jumlah pantulan yang 

syah selama 15 detik. 

3.6.3.2 Menggiring Bola dengan Arah Zig-zag 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kecepatan dan kecakapan 

menggiring bola maupun kelincahan merubah arah (agility). Alat-alat yang 

digunakan antara lain; bola, stop watch, coon lima buah, blangko dan alat tulis. 

 
 

Gambar 12. Lintasan Tes Dribble Zig-zag 
(Depdikbud. 1977: 2) 

 
Pada aba-aba “siap” pemain berdiri dibelakang garis start. Setelah aba-aba 

“ya”, pemain segera mengambil bola dan menggiringnya sesuai dengan arah atau 

lintasan yang ditentukan dalam gambar, sampai kembali dan melewati garis 

finish. Menggiring bola boleh berganti tangan, asalkan sesuai dengan peraturan 

permainan bola basket. Tiap coon harus dilampaui dengan menggiring bola. Pada 

saat melampaui garis finish, bola harus tetap digiring. Garis start juga merupakan 

garis finish. Apabila pada saat menggiring bola mental jauh, ulangilah tes tersebut 

dengan segera. Apabila saat menggiring bola tidak mantul atau tidak terkuasai, 

bola boleh dipegang dan segera digiring lagi. 

Penilaian diperoleh dengan mencatat kecepatan menggiring pada saat aba-

aba “ya” sampai melampaui garis finish (Depdikbud. 1977: 2). 

3.6.3.3 Memasukkan Bola Selama 1 Menit (under basket shoot) 
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Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur ketepatan dan ketelitian 

menembak ke dalam basket. Alat-alat yang digunakan antara lain; bola basket, 

stopwatch ring, blangko dan alat tulis. 

Pada aba-aba “siap” pemain berdiri bebas di dekat dan menghadap basket 

dengan bola di tangan. Setelah aba-aba “ya” segera menembak bola ke dalam ring 

sebanyak mungkin selama satu menit. Apabila bola mental jauh, bola segera 

diambil dan dengan lari atau berjalan kembali secepat-cepatnya ke arah ring dan 

melakukan tembakan lagi. 

Penilaian dilakukan engan menghitung jumlah bola yang masuk ke dalam 

ring selama satu menit (Depdikbud. 1977: 3). 

 

3.7  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Penelitian bagi seorang ilmuwan tidak terlepas dari kekurangan dan 

hambatan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melaksanakan pengambila data, maka di bawah 

ini dikemukakan adanya variabel yang dikendalikan, meliputi beberapa faktor dan 

usaha untuk menghindarinya.  

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 

3.7.1  Faktor Kesungguhan Hati 

Faktor ini berupa kesungguhan hati para pemain untuk melaksanakan tes, 

sehingga sangat membantu terlaksananya pengumpulan data penelitian. Hal ini 

tidak terlepas dari motivasi dan strategi yang diberikan peneliti terhadap para 

pemain. 
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Sebelum dilaksanakan pengambila data, peneliti menjelaskan kepada 

pemain tentang maksud dan tujuan diadakannya penelitian serta berusaha 

memberikan laporan tentang hasil penelitian sehingga pemain tidak ragu dan 

percaya terhadap penelitian ini. 

3.7.2  Faktor Alat Kelengkapan 

Faktor alat dan kelengkapan dalam penelitian ini telah peneliti persiapkan 

sebelum kegiatan penelitian dimulai seperti persiapan alat, transportasi, 

administrasi perijinan penelitian, alat-alat tulis, dan alat dokumentasi. 

3.7.3  Faktor Keterbatasan Kemampuan Peneliti 

Kemampuan manusia ada batasnya, demikian juga dengan kemampuan 

peneliti untuk mengkaji pokok bahasan yang menjadi objek penelitian. 

 

3.8  Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi korelasi. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan kegiatan pendahuluan dari 

data yang telah didapat, meliputi : 

a) Pembuatan Tabel Kerja 

Tabel kerja merupakan proses yang dilakukan setelah semua data yang 

didapat kemudian dijumlah sesuai dengan variabel-variabel yang ada. 

b) Memasukan Data ke Tabel Kerja 

Data dimasukan ke dalam tabel kerja untuk memudahkan penghitungan 

data nantinya. 

c) Mencari Persamaan Regresi 
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Persamaan regresi dengan dua prediktor untuk menyatakan hubungan 

antara x1,x2 dengan Y menggunakan persamaan regresi untuk dua prediktor, yaitu 

Y= a + b1x1 + b2x2. untuk mendapatkan koefisien variabel dapat menggunakan 

persamaan di bawah ini: 

∑Y  = a.n  + b1 ∑x1  + b2 ∑ x2 (1) 

∑ x1 Y  = a ∑ x1  +  b1 ∑x1
2  + b2 ∑ x1 x2 (2) 

∑ x2 Y  = a ∑ x2  + b1 ∑ x1 X2  + b2 ∑ x2
2  (3) (Sugiyono. 2005: 252). 

Untuk mendapatkan koefisien variabel (a,b1,b2), ketiga persamaan tersebut 

diatas dieliminasikan. Pertama, persamaan (1) dengan persamaan (2) yang 

menghasilkan persamaan (4). Kemudian persamaan (1) dengan persamaan (3) 

menghasilkan persamaan (5). Kemudian persamaan (4) dengan persamaan (5). 

Hasil koefisien dapat diketahui (Sugiyono. 2005: 253). 

Persamaan regresi untuk menyatakan hubungan antara x1 dengan Y , x2 

dengan Y yaitu menggunakan persamaan Y= a + bx. Untuk mendapatkan 

koefisien variabel dapat menggunakan persamaan di bawah ini: 

∑Y = n . a + b.∑x 

∑xY = a ∑x + b ∑x2 

Keterangan : 

Y, x  = variabel 

a,b  = bilangan konstan (konstanta) 

d) Menghitung Regresi 

Menghitung regresi korelasi berganda untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara variabel terikat dengan semua variabel bebas (M. Iqbal Hasan. 
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2005: 272). Dalam penelitian ini untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

x1,x2 dengan Y, keeratan x1 dengan Y, dan keeratan x2 dengan Y. 

Untuk mendapatkan nilai R γ.12 menggunakan rumus: 

R γ.12  = 2
2211b

Y
YxbYx

∑
∑+∑

 

Keterangan :  

R γ.12  = Koefisien Korelasi Berganda 

∑ x1 Y = Jumlah hasil kali x1 dengan Y 

∑ x2 Y = Jumlah hasil kali x2 dengan Y (M.Iqbal Hasan.2005:272). 

Sedangkan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel (x1 

dengan Y, x2 dengan Y,) menggunakan rumus sebagai berikut: 

RxiY = 
))()()(( 2222 YYnxxn

yxYxn ii

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 (M. Iqbal Hasan. 2005: 234). 

e) Menghitung uji signifikansi koefisien korelasi 

Uji signifikansi korelasi ganda dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

. uji signifikansi menggunakan taraf kesalahan 5%. Untuk korelasi ganda 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Fhitung =  
)R-(1 m

 1)-m-(N R
2

2

 

Keterangan : 

Freg  : Harga F garis regresi 

N  : Jumlah Subyek 

m  : Jumlah Prediktor 

R γ.12   : Koefisien korelasi berganda 
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Sedangkan untuk korelasi dengan satu prediktor menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

t0 = 
21

2

r

nr

−

− (M.Iqbal Hasan.2005:241) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Diskripsi Data 

Setelah melaksanakan pengukuran guna pengambilan data sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pengumpulan 

dan pengolahan data penelitian. Hasil pengukuran pada penelitian ini meliputi; 

kapasitas vital paru, kelincahan (dodging run) dan kemampuan/kecakapan 

bermain bola basket pada pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun 

Pelajaran 2008/2009. Rekapitulasi hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4 
Deskripsi Data Hasil Pengukuran Kapasitas vital paru, Kelincahan, dan 

Kemampuan Bermain Bola Basket 
Variabel Mean ± SD n 

Kapasitas vital paru   2644   ±  436,921 25 
Kelincahan 22,4    ±  1,5513 25 
Memantulkan bola ke tembok 19,88  ±  2,8624 25 
Dribel Zig-zag 10,4    ±  0,9965 25 
Under Basket Shoot 18,84  ±  2,3573 25 
Ketrampilan Teknik Dasar Bola Basket 163,96 ± 11,334 25 

P<0,05 
(Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2008) 

Tabel deskripsi di atas menjelaskan bahwa rata-rata kondisi kapasitas vital 

paru pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 sebesar 

2.644 ml dengan standar deviasi sebesar 436,921, rata-rata kondisi kelincahan 

pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 sebesar 22,4 

detik dengan standar deviasi sebesar 1,5513, rata-rata kemampuan memantulkan 

bola ke tembok pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 
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2008/2009 sebesar 19,88 kali dengan standar deviasi sebesar 2,8624, rata-rata 

kemampuan dribel zig-zag pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun 

Pelajaran 2008/2009 sebesar 10,4 detik dengan standar deviasi 0,9965, dan rata-

rata kemampuan under basket shoot pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal 

Tahun Pelajaran 2008/2009 sebesar 18,84 dengan standar deviasi 2,3573. 

80%

20%

Jelek Sekali
Jelek

 
Grafik 1. Kapasitas vital paru Pemain Bola Basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun 

Pelajaran 2008/2009 
 

Berdasarkan grafik di atas, secara deskriptif dapat disampaikan tentang 

kondisi kapasitas vital paru pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun 

Pelajaran 2008/2009, yaitu 80% (20 pemain) termasuk dalam klasifikasi jelek 

sekali dan 20% (5 pemain) termasuk dalam kategori jelek. 

Secara deskriptif dapat disampaikan dari grafik 2 tentang kondisi 

kelincahan pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009, 

yaitu 16% (4 pemain) termasuk dalam klasifikasi baik, 24% (6 pemain) termasuk 
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dalam klasifikasi sedang, 44% (11 pemain) termasuk klasifikasi jelek, dan 16% (4 

pemain) termasuk dalam klasifikasi jelek sekali. 

16%

24%

44%

16%
Baik

Sedang

Jelek

Jelek
Sekali

 
Grafik 2. Kelincahan Pemain Bola Basket SMA Negeri 2 Tegal  

Tahun Pelajaran 2008/2009 
 

56%
44% Cukup

Sedang

 
Grafik3. Ketrampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket SMA Negeri 2 Tegal  

Tahun Pelajaran 2008/2009 
 

Secara deskriptif dapat disampaikan dari grafik 3 tentang kemampuan 

bermain bola basket SMA Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 termasuk 
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dalam klasifikasi sedang, yaitu 56% (14 pemain) termasuk klasifikasi cukup, dan 

44% (11 pemain) termasuk dalam klasifikasi sedang. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Persamaan Regresi 

a) Hubungan antara kapasitas vital paru dengan kemampuan bermain bola 

basket dapat dilihat dari persamaan berikut ini: 

Y= 118,517 + 0.017 x.  

Arti dari persamaan tersebut adalah peningkatan nilai Y dipengaruhi jika 

nilai x meningkat atau semakin besar nilai x akan semakin besar pula peningkatan 

nilai Y. 

b) Hubungan antara kelincahan dengan kemampuan bermain bola basket 

dapat dilihat dari persamaan berikut ini: 

Y = 153,88 – 0,45 x. 

Arti dari persamaan di atas adalah peningkatan nilai Y dipengaruhi jika 

nilai x turun atau semakin kecil nilai x akan semakin meningkat nilai Y. 

c) Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara kapasitas vital paru (x1), 

kelincahan (x2) dengan kemampuan bermain bola basket (Y) dapat dilihat dari 

persamaan berikut ini: 

Y = 107,972 + 0,023x1 – 0,215 x2  

Arti dari persamaan di atas adalah semakin besarnya nilai x1 dan semakin 

kecilnya nilai x2 akan meningkatkan nilai Y. 

4.2.2 Perhitungan Korelasi (R γ.12, R x1.y, R x2y) 
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a) Keeratan hubungan antara x1 dengan Y (R x1.y) sebesar 0,662. t hitung yang 

diperoleh sebesar 4,238 dan t tabel untuk α 5% dengan derajat bebas (db) = 23 

diperoleh 2,069. Karena t hitung > t tabel = 4,238 > 2,069 berarti ada hubungan antara 

x1 dengan Y secara signifikan. 

b) Keeratan hubungan antara x2 dengan Y (R x2.y) sebesar -0,601. t hitung yang 

diperoleh sebesar -3,609 dan t tabel untuk α 5% dengan derajat bebas (db) = 23 

diperoleh 2,069. Karena t hitung > t tabel = -3,609 > 2,069 berarti ada hubungan 

antara x2 dengan Y secara signifikan. 

c) Keeratan hubungan antara x1, x2 dengan Y (R γ.12) sebesar 0,633. F hitung 

yang diperoleh sebesar 7,353 dan F tabel untuk dk pembilang =2 dan dk penyebut 

22, maka didapat untuk α 5% diperoleh 3,44. Karena F hitung > F tabel = 7,353 > 

3,44 berarti ada hubungan antara x1, x2 dengan Y secara signifikan. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kapasitas vital paru Pemain Bola Basket SMA Negeri 2 Tegal 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, pemain bola basket SMA 

Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan jumlah 25 pemain, 

mempunyai kapasitas vital paru sangat jelek. Dari analisis deskriptif diperoleh 

80% (20 pemain) memiliki kapasitas vital paru  jelek sekali dan 20% (5 pemain) 

memiliki kapasitas vital paru jelek. Kondisi semacam ini menggambarkan secara 

keseluruhan bahwa rata-rata kapasitas vital paru pemain bola basket SMA Negeri 

2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 sangat memprihatinkan dan perlu 

mendapatkan perhatian yang serius oleh pemain maupun pelatih. 
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Kapasitas vital paru yang kurang, dapat diperkirakan ketahanan pemain 

dalam bermain bola basket tidak dapat bertahan lama. Ketahanan pemain dapat 

dilaksanakan apabila sumber energi dan O2 yang diperlukan oleh tubuh dapat 

tercukupi. Tercukupinya O2 oleh tubuh berarti tercukupinya proses metabolisme 

dalam tubuh yang pada akhirnya dapat mencukupi kebutuhan energi saat bermain 

bola basket. Dengan kondisi kapasitas vital paru yang kurang sekali, pemain bola 

basket SMA Negeri 2 Tegal hendaknya terus berlatih sesuai dengan program yang 

direncanakan oleh pelatih basket, baik latihan fisik maupun teknik. Latihan yang 

teratur, terencana dan terprogram serta sesuai dengan kemampuan yang 

berlangsung lama, akan meningkatkan kapasitas vital paru. 

4.3.2 Kelincahan Pemain Bola Basket SMA Negeri 2 Tegal 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, pemain bola basket SMA 

Negeri 2 Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan jumlah pemain 25 pemain, 

mempunyai kelincahan yang kurang dengan rata-rata kelincahan sebesar 22,4 

detik.. Dari analisis diperoleh 16% (4 pemain) memiliki kelincahan baik,24% (6 

pemain) memiliki kelincahan sedang, 44% (11 pemain) memiliki kelincahan  

jelek, dan 16% (4 pemain) memiliki kelincahan jelek sekali. 

Kelincahan yang baik diprediksikan  mampu meningkatkan kemampuan 

bermain bola basket di lapangan. Hal ini dikarenakan kelincahan sangat berguna 

ketika melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan, pemain dapat mengoceh 

lawan dan ketika diserang pemain mampu bergerak dengan cepat dari satu sisi ke 

sisi lain tanpa memerlukan waktu yang lama. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang selanjutnya telah dianalisis dengan 

regresi korelasi berganda, hubungan antara kapasitas vital paru (x1), kelincahan 

(x2) terhadap kemampuan bermain bola basket (Y) ditunjukkan dengan persamaan 

107,972 + 0,023x1 – 0,215 x2,  persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap 

terjadi peningkatan kapasitas vital paru, semakin cepatnya kelincahan pemain, 

maka kemampuan bermain bola basket akan meningkat pula. 

Keeratan hubungan antar variabel (R γ.12) sebesar 0,633 dengan F hitung 

yang diperoleh sebesar 7,353 dan F tabel untuk dk pembilang =2 dan dk penyebut 

22, maka didapat untuk α 5% diperoleh 3,44. Karena F hitung > F tabel = 7,353 > 

3,44 berarti ada hubungan antara x1, x2 dengan Y secara signifikan. 

Hubungan kapasitas vital paru (x1) dengan kemampuan bermain bola 

basket (Y) ditunjukkan dengan persamaan Y= 118,517 + 0.017 x, persamaaan 

tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan kapasitas vital paru akan 

meningkatkan kemampuan bermain bola basket. Keeratan hubungan antara x1 

dengan Y (R x1.y) sebesar 0,662. t hitung yang diperoleh sebesar 4,238 dan t tabel 

untuk α 5% dengan derajat bebas (db) = 23 diperoleh 2,069. Karena t hitung > t tabel 

= 4,238 > 2,069 berarti ada hubungan antara x1 dengan Y secara signifikan. 

Hubungan kelincahan (x2) dengan kemampuan bermain bola basket (Y) 

ditunjukkan dengan persamaan Y = 153,88 – 0,45 x, persamaaan tersebut 

menunjukkan bahwa semakin cepat kelincahan suatu pemain maka diprediksikan 

akan meningkatkan kemampuan bermain bola basketnya. Keeratan hubungan 

antara x2 dengan Y (R x2.y) sebesar -0,601 dengan t hitung yang diperoleh sebesar -

3,609 dan t tabel untuk α 5% dengan derajat bebas (db) = 23 diperoleh 2,069. 
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Karena t hitung > t tabel = -3,609 > 2,069 berarti ada hubungan antara x2 dengan Y 

secara signifikan. 

Dengan kapasitas vital paru yang besar, kelincahan yang baik, secara 

bersama-sama dalam permainan bola basket, pemain akan lebih mudah mengikuti 

latihan-latihan teknik, latihan-latihan peningkatan kondisi fisik yang diberikan 

pelatih. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah menjaga kondisi paru-paru 

dengan cara menjaga kesehatan secara keseluruhan dan menjaga diri dari 

gangguan-gangguan yang dapat merusak organ paru, karena dengan paru yang 

sehat, besar, O2 yang dihirup dari atmosfer semakin besar pula, yang artinya 

semakin banyak oksigen yang dihirup semakin banyak pula oksigen yang 

diedarkan keseluruh tubuh sehingga semakin lama pula pemain berada di 

lapangan ketika bermain bola basket. 

Kemudian kondisi fisik berupa kelincahan juga perlu dijaga, karena dalam 

permainan bola basket kelincahan sangat diperlukan. Latihan yang dilakukan 

antara lain; shutle run, lari zig-zag, lari boomerang, dan variasi-variasi latihan 

yang mampu meningkatkan kemampuan kelincahan pemain. Kemudian latihan-

latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot, baik otot tungkai maupun otot 

lengan. 

Dalam penelitian ini, tentunya bagi peneliti yang masih dalam taraf 

belajar, tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Hambatan dalam penelitian ini misalnya pada 

sampel penelitian. Rata-rata sampel menggunakan sepatu yang dipakai dalam 

keseharian pada saat bersekolah. Menurut peneliti, sepatu yang digunakan sampel 
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dapat mengurangi kelincahan, karena rata-rata sampel terpeleset saat merubah 

arah. Hambatan lain yang muncul adalah kurang seriusnya sampel saat 

pengambilan data. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pengalaman 

sampel mengenai bentuk-bentuk tes kesehatan fisik dan organ tubuh manusia, 

sehingga sampel yang baru pertama mengikuti tes tidak dapat maksimal 

melaksanakan tes. Untuk mengantisipasi kendala semacam ini, peneliti 

memberikan penjelasan yang cukup kepada sampel tentang maksud dan tujuan tes 

diadakan. Penjelasan tentang tes yang disampaikan sebelum diadakan 

pengambilan data. Hambatan selanjutnya adalah dari tim peneliti yang mengambil 

data, yaitu  kurang akuratnya hasil kelincahan sampel. Kurangnya kemampuan 

dalam penggunaan stop watch dimungkinkan dapat mempengaruhi waktu tempuh 

kelincahan sampel, misalnya kurang tepatnya  menekan tombol saat start atau 

memasuki garis finish. Langkah antisipasi peneliti dalam menghadapi kendala ini 

yaitu memberikan penjelasan kepada pengambil data, sehingga dapat 

meminimalkan kesalahan-kesalahan pada saat pengambilan data. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Simpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu: 

1. Ada hubungan antara kapasitas vital paru dengan ketrampilan teknik dasar 

bermain bola basket dengan keeratan hubungan sebesar 0,662 secara signifikan. 

2. Ada hubungan antara kelincahan dengan ketrampilan teknik dasar bermain 

bola basket dengan keeratan hubungan sebesar -0,601 secara signifikan. 

3. Ada hubungan antara kapasitas vital paru, kelincahan dengan ketrampilan 

teknik dasar bermain bola basket sebesar 0,633 secara signifikan. 

 

5.2  Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Hendaknya pemain dan pelatih secara bersama-sama memperhatikan dan 

selalu menjaga kondisi organ paru secara keseluruhan dari gangguan-gangguan 

yang dapat merusaknya, misalnya hindari dari polusi udara, pola makan yang 

teratur, sering melakukan latihan yang bersifat aerobik. 

2. Hendaknya pemain memperhatikan paru sebagai organ yang mensuplai 

kebutuhan oksigen karena terbukti secara nyata ada hubungan yang signifikan 

antara kapasitas vital paru dengan ketrampilan teknik dasar bermain bola basket. 

Dengan kapasitas vital paru yang besar dan ditunjang dengan kelincahan yang 

cepat, maka ketrampilan teknik dasar bermain bola basketpun akan semakin baik. 
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3. Hendaknya pemain banyak berlatih untuk meningkatkan ketrampilan 

teknik dasar kelincahan, baik kelincahan ketika menggiring bola basket maupun 

kelincahan tanpa menggiring bola. 

4. Selain kelincahan, pemain juga perlu meningkatkan kondisi fisik yang 

lain, seperti kekuatan, daya tahan, power, kecepatan, kelentukan, koordinasi, 

keseimbangan, ketepatan, reaksi, dan stamina. 

5. Untuk pelatih bola basket SMA Negeri 2 Tegal pada khususnya, dalam 

program latihan hendaknya ditambahkan latihan-latihan yang dapat meningkatkan 

kapasitas vital paru dan kelincahan, misalnya latihan ketahanan, kekuatan, lari 

zigzag, lari bolak-balik dan latihan yang lainnya. 

6. Hendaknya sering dilakukan penelitian baik penelitian fisik maupun 

kesehatan terhadap pemain bola basket SMA Negeri 2 Tegal. 
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Lampiran 1. Data Penelitian 

 

Keterampilan Teknik Dasar Bermain Bola Basket 

No Nama 
Kapasitas 
Vital Paru 

(ml) 

Kelincahan
(detik) 

Memantulkan 
bola ke Tembok 

(kali) 

Menggiring 
Bola Zig-zag 

(detik) 
Memasukkan Bola Ke Ba

1 Tio Praditya 2400 22,4 22 10,8 17 

2 Setyawan Nugroho 2500 22,7 20 9,6 19 

3 Moh. Ramadhan 2300 23,7 17 10,6 20 

4 Arif Wicaksono 2300 23,6 17 10,7 17 

5 Jaya 2500 22,8 19 9,7 15 

6 Faizal 2500 19,9 15 11,1 19 

7 Yudistira 2200 23,5 20 11,7 15 

8 Dewa Putu 2800 21,3 22 9,5 21 

9 Tio (Ooh) 2300 24,6 16 11,4 18 

10 Ipul 3300 21,9 21 10,9 17 

11 Hafid 2700 22,3 19 9,6 20 

12 M. Arief 3500 19,6 22 9,7 21 

13 Diar 2400 24,4 21 11,6 17 

14 Haryo 3800 21,5 25 9,9 21 

15 Bayu 2300 22,6 14 9,7 19 

16 Dani 2800 23,6 22 10,4 16 

17 Levi 2200 24,4 16 9,5 20 

18 Hari 2500 24,9 20 9,8 20 

19 Faqih 2300 23,6 21 10,4 18 

20 Aziz 2900 21,5 21 12,1 19 

21 Indra 3100 20,1 23 9,8 23 

22 Husen 3200 20 24 9,3 24 

23 Irul 2400 20,8 18 12,5 20 

24 Reza 2200 23 19 9,4 15 

25 Tri 2700 22,2 23 12,4 20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 
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Data Penelitian Kapasitas Vital Paru, Kelincahan, dan  

Kemampuan Bermain Bola Basket 
 
 

No Nama 
Kapasitas 
Vital Paru 

(ml) 

Kelincahan 
(detik) 

Keterampilan Teknik 
Dasar Bermain Bola 

Basket (Poin) 

1 Tio Praditya 2400 22,4 151 

2 Setyawan Nugroho 2500 22,7 167 
3 Moh. Ramadhan 2300 23,7 159 
4 Arif Wicaksono 2300 23,6 152 
5 Jaya 2500 22,8 157 
6 Faizal 2500 19,9 164 
7 Yudistira 2200 23,5 149 
8 Dewa Putu 2800 21,3 176 
9 Tio (Ooh) 2300 24,6 148 
10 Ipul 3300 21,9 159 
11 Hafid 2700 22,3 167 
12 M. Arief 3500 19,6 180 
13 Diar 2400 24,4 165 
14 Haryo 3800 21,5 171 
15 Bayu 2300 22,6 154 
16 Dani 2800 23,6 165 
17 Levi 2200 24,4 157 
18 Hari 2500 24,9 170 
19 Faqih 2300 23,6 166 
20 Aziz 2900 21,5 165 
21 Indra 3100 20,1 183 
22 Husen 3200 20 188 
23 Irul 2400 20,8 167 
24 Reza 2200 23 143 
25 Tri 2700 22,2 176 

 
 
 
 
 

Tabel Kerja X1, X2, dan Y 
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No x1 x2 Y x1Y x2Y x1
2 x2

2 Y2
2 x1x2 

1 2400 22,4 151 362400 3382,4 5760000 501,76 22801 53760 

2 2500 22,7 167 417500 3790,9 6250000 515,29 27889 56750 

3 2300 23,7 159 365700 3768,3 5290000 561,69 25281 54510 

4 2300 23,6 152 349600 3587,2 5290000 556,96 23104 54280 

5 2500 22,8 157 392500 3579,6 6250000 519,84 24649 57000 

6 2500 19,9 164 410000 3263,6 6250000 396,01 26896 49750 

7 2200 23,5 149 327800 3501,5 4840000 552,25 22201 51700 

8 2800 21,3 176 492800 3748,8 7840000 453,69 30976 59640 

9 2300 24,6 148 340400 3640,8 5290000 605,16 21904 56580 

10 3300 21,9 159 524700 3482,1 10890000 479,61 25281 72270 

11 2700 22,3 167 450900 3724,1 7290000 497,29 27889 60210 

12 3500 19,6 180 630000 3528 12250000 384,16 32400 68600 

13 2400 24,4 165 396000 4026 5760000 595,36 27225 58560 

14 3800 21,5 171 649800 3676,5 14440000 462,25 29241 81700 

15 2300 22,6 154 354200 3480,4 5290000 510,76 23716 51980 

16 2800 23,6 165 462000 3894 7840000 556,96 27225 66080 

17 2200 24,4 157 345400 3830,8 4840000 595,36 24649 53680 

18 2500 24,9 170 425000 4233 6250000 620,01 28900 62250 

19 2300 23,6 166 381800 3917,6 5290000 556,96 27556 54280 

20 2900 21,5 165 478500 3547,5 8410000 462,25 27225 62350 

21 3100 20,1 183 567300 3678,3 9610000 404,01 33489 62310 

22 3200 20 188 601600 3760 10240000 400 35344 64000 

23 2400 20,8 167 400800 3473,6 5760000 432,64 27889 49920 

24 2200 23 143 314600 3289 4840000 529 20449 50600 

25 2700 22,2 176 475200 3907,2 7290000 492,84 30976 59940 

Jumlah 66100 560,9 4099 10916500 91711,2 179350000 12642,1 675155 1472700 
Rata-
rata 2644 22,4 164 436660 3668,4 7174000 505,7 27006,2 58908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 
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1) Peritungan Persamaan Regresi 

Diketahui: 

x1 = Kapasitas vital paru 

x2 = Kelincahan 

Y = Ketrampilan teknik dasar bermain bola basket  

∑ x1  = 66100 

∑ x2  = 560,9 

∑ Y  = 4099 

∑ x1 Y  = 10916500 

∑ x2 Y  = 91711,2 

∑ x1.x2  = 1472700 

∑ x1
2

  = 179350000 

∑ x2
2

  = 12642,11 

∑ Y2
  = 675155 

a) Persamaan regresi antara x1 dengan Y 

Diketahui: 

∑Y = n . a + b.∑x............... (1) 

∑x1Y = a ∑x1 + b ∑x1
2........... (2) 

4099 = 25 . a + b . 66100 (x 2644) 

10916500 = 66100 .a + b. 179350000 (x 1) - 

10837756 = 174768400 b 

10916500 = 179350000 b – 

-78744 = - 4581600 b 

b = 0,017 

konstanta b dimasukkan ke dalam persamaan (1) 

4099 = 25.a + 66100 (0,017) 

a = 118,517 

Jadi, persamaan regresi untuk hubungan kapasitas vital paru terhadap 

ketrampilan teknik dasar bermain bola basket adalah 
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Y = 118,517 + 0,017 x 

b) Persamaan regresi antara x2 dengan Y 

∑Y = n . a + b.∑x............... (1) 

∑x2Y = a ∑x2 + b ∑x2
2........... (2) 

4099 = 25 . a + b . 560,9 (560,9) 

91711,2 = 560,9 .a + b. 12642,11 - (25) 

2299129,1 = 314608,81 b 

2299780 = 316052,75 b - 

650,9 = -1443,94 b 

b = - 0,45 

Konstanta b dimasukkan ke dalam persamaan (1) 

4099 = 25 . a + (-0,45) . 560,9 

4099 = 25.a + 252 

a = 153,88 

Jadi, persamaan regresi untuk hubungan kelincahan terhadap ketrampilan 

teknik dasar bermain bola basket adalah 

Y = 153,88 – 0,45x 

c) Persamaan regresi antara x1 dan x2 dengan Y 

Diketahui:  

∑Y  = a.n  + b1 ∑x1  + b2 ∑ x2 (1) 

∑ x1 Y  = a ∑ x1  +  b1 ∑x1
2  + b2 ∑ x1 x2 (2) 

∑ x2 Y  = a ∑ x2  + b1 ∑ x1 X2  + b2 ∑ x2
2  (3) 

Kemudian di eliminasikan antara (1) dengan (2), 

∑Y  = a.n  + b1 ∑x1  + b2 ∑ x2 (1) 

∑ x1 Y  = a ∑ x1  +  b1 ∑x1
2  + b2 ∑ x1 x2 (2) 

4099  = 25 a  + b1 .66100  + b2. 560,9 (x 2644) 

10916500  = 66100  + b2. 179350000 + 1472700 b2 (x 1) - 

 

10837756 = b1. 174768400 + b2. 1340243,6  (1) 
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10916500 = b1. 179350000 + b2.1472700  - (2) 

-78744 = - 4581600 b1 – 132456,4 b2 ............... (4) 

Eliminasi persamaan (1) dengan (3) 

∑Y  = a.n  + b1 ∑x1  + b2 ∑ x2 (1) 

∑ x2 Y  = a ∑ x2  + b1 ∑ x1 X2  + b2 ∑ x2
2  (3) 

4099  = 25 a  + b1 .66100  + b2. 560,9 ( x 22,436) 

91711,2 = 560,9 a + b1. 1472700 + b2. 12642,11 (x 1)

 - 

91965,164 = 148019,6 b1 + 12584,3524 b2 

91711,2 = 1472700 b1 + 12642,11 b2 - 

253,964 = 10319,6 b1 -57,7576 b2.............. (5) 

Eliminasi persamaan (4) dengan (5) 

-78744  = - 4581600 b1 – 132456,4 b2   ( x 10319,6) 

253,964 = 10319,6 b1 -57,7576 b2 ( x 4581600) 

812606582,4 = 1366897065,44 b2 

1163561462,4 = 1631519285,16 b2 - 

b2 = - 0,215 

konstanta b2 dimasukkan ke pers (5): 

253,964 = 10319,6 b1 – 57,7576 b2 

253,964 = 10319,6 b1 + 12,417884 

b1 = 0,023 

b1 dan b2 dimasukkan ke persamaan (1) 

∑Y  = a.n  + b1 ∑x1  + b2 ∑ x2 (1) 

4099  = 25 a  + b1 .66100  + b2. 560,9 

4099 = 25.a + 0,023 . 66100 + -0,215 . 560,9 

4099 = 25 a + 1520,3 – 120,5935 

25 a = 2699,2935 

a = 107,972 
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Jadi, persamaan regresi untuk hubungan kapasitas vital paru, kelincahan 

terhadap ketrampilan teknik dasar bermain bola basket Y = a + b1.x1 + b2.x2 

adalah  

Y = 107,972 + 0,023 x1 – 0,215 x2 

2) Perhitungan Keeratan Hubungan (Regresi) 

RxiY = 
))()()(( 2222 YYnxxn

yxYxn ii

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
untuk hubungan x1/x2 dengan 

Y 

R γ.12  = 2
2211b

Y
YxbYx

∑
∑+∑

untuk hubungan x1,2 dengan Y 

a) Keeratan hubungan antara x1 dengan Y 

Diketahui: 

Rx1Y = 
))4099(675155.25)()66100(179350000.25

4099.6610010916500.25
22 −−

−  

 = 
4628,2971204

1968600  = 0,662 

Jadi, keeratan hubungan antara kapasitas vital paru dengan ketrampilan 

teknik dasar bermain bola basket sebesar R = 0,662. 

b) Keeratan hubungan antara x2 dengan Y 

Rx2Y = 
))4099(675155.25)()9,560(11,12642.25

4099.9,5602,91711.25
22 −−

−  

 = 
56,111290231

1,6349−  = - 0,601 

Jadi, keeratan hubungan antara kapasitas vital paru dengan ketrampilan 

teknik dasar bermain bola basket sebesar R = - 0,601. 
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c) Keeratan hubungan antara x1, x2 dengan Y 

Diketahui: 

a = 107,972 

b1 = 0,023 

b2 = 0,215 

R γ.12  = 
675155

2,91711.215,010916500.023,0 +  

  = 4009,0 = 0,633 

Jadi, keeratan hubungan kapasitas vital paru, kelincahan tdengan 

ketrampilan bermain bola basket sebesar R = 0,633. 

3) Perhitungan Signifikansi 

a) Signifikansi hubungan antara x1 dengan Y 

t0 = 
21

2

r

nr

−

−  

  = 
2)662,0(1
225662,0

−
− = 

749,0
1748,3 = 4,238 

t tabel dengan derajat bebas (db)= 23 didapat t tabel = 2,069. Karena t0 > t tabel 

= 4,238 > 2,069 sehingga keeratan hubungan antara kapasitas vital paru dengan 

ketrampilan bola basket adalah signifikan dengan R= 0,662 secara signifikan 

dengan α 5%. 

b) Signifikansi hubungan antara x2 dengan Y 

t0 = 
2)601,0(1

225601,0

−

−− = 
7986,0
8822,2− = -3,609 

t tabel dengan derajat bebas (db)= 23 didapat t tabel = 2,069. Karena t0 > t tabel 

= 3,609 > 2,069 sehingga keeratan hubungan antara kapasitas vital paru dengan 
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ketrampilan bola basket adalah signifikan dengan R= 0,601 secara signifikan 

dengan α 5%. 

c) Signifikansi hubungan antara x1, x2 dengan Y 

Fhitung = 
)R-(1 m

 1)-m-(N R
2

2

 

   = 
))633,0(1(2

)1225()633,0(
2

2

−
−−  

   = 
1988,1

815158,8 = 7,353 

F tabel diperoleh dari dk pembilang =2 dan dk penyebut=22, dengan α 5% 

diperoleh 3,44 sehingga Fhitung > F tabel = 7,353 >3,44 sehingga keeratan hubungan 

antara kapasitas vital paru, kelincahan terhadap ketrampilan teknik dasar bermain 

bola basket sebesar R=0,633 secara signifikan dengan α 5%. 
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Lampiran 

Tes Kapasitas Vital Paru 
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Tes Dodging Run 

 

 

Tes Menggiring Bola Zig-zag 
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Tes Passing ke Tembok 15 Detik 
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Tes Under Basket Shoot 
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