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SARI 
 

Indra Saputra, 2009. Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot 
Punggung, Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Kemampuan Jump Shoot 
pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ada Sumbangan 
Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Jump Shoot ?, 2) Apakah ada 
Sumbangan Kekuatan Otot Punggung Terhadap Kemampuan Jump Shoot ?, 3) 
Apakah ada Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Kemampuan 
Jump Shoot ?, dan 3) Apakah ada Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, 
Kekuatan Otot Punggung, Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Kemampuan 
Jump Shoot ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Sumbangan 
Daya Ledak otot Tungkai dengan Kemampuan Jump Shoot, 2) Sumbangan 
Kekuatan Otot Punggung dengan Kemampuan Jump Shoot, ) 3) Sumbangan 
Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Kemampuan Jump Shoot,  dan   4) 
Sumbangan Daya Ledak otot Tungkai, Kekuatan Otot  Punggung, Kelentukan 
Pergelangan Tangan dengan Kemampuan Jump Shoot. 

Penelitian menggunakan populasi pemain perkumpulan bola basket 
Thrower Kendal tahun 2009 berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu daya 
ledak otot tungkai, kekuatan otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan 
sebagai variabel bebas serta Kemampuan jump shoot sebagai variabel terikat. 
Metode pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran. Analisis data 
menggunakan rumus regresi sederhana dan ganda dengan program bantu SPSS. 

Kemampuan analisis data diperoleh koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0, 682 
> rtabel  = 0,361 dan koefisien determinasi 0,465, berarti ada sumbangan daya ledak 
otot tungkai terhadap Kemampuan jump shoot dalam permainan bola basket. 
Koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0,486 > rtabel  = 0,361 dengan koefisien 
determinasi, berarti ada sumbangan kekuatan otot punggung terhadap 
Kemampuan jump shoot dalam permainan bola basket. Koefisien korelasi (rx3y) 
sebesar 0,567 > rtabel  = 0,361, berarti sumbangan kelentukan pergelangan tangan 
terhadap Kemampuan jump shoot dalam permainan bola basket. Koefisien 
korelasi (rx123y) sebesar 0,729 dengan koefisien determinasi 0,531. Dari 
Kemampuan uji F diperoleh Fhitung = 9,809 > Ftabel = 2,98, berarti ada Ada 
sumbangan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, dan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap ketepatan melakukan jump shoot dalam permainan 
bola basket dengan besarnya sumbangan tersebut adalah 53,1%. Daya ledak otot 
tungkai memberikan sumbangan yang paling besar terhadap kemampuan jump 
shoot adalah 46,5%. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu Kemampuan jump shoot dalam bola 
basket turut ditentukan oleh daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung dan 
kelentukan pergelangan pemain, oleh karena itu penulis dapat mengajukan saran: 
1) Hal utama yang harus dilakukan oleh para pemain bola basket agar memiliki 
Kemampuan jump shoot yang baik adalah dengan meningkatkan daya ledak otot 
tungkai dan kelentukan pergelangan tangannya melalui kegiatan latihan yang 
terprogram dan terencana, dan 2) Selain daya ledak otot tungkai dan kelentukan 
pergelangan tangan, komponen kekuatan otot punggung juga tetap perlu 
diperhatikan, sebab walau kontribusinya kecil akan tetapi keberadaannya cukup 
penting untuk menunjang kestabilan lengan saat melakukan jump shoot. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Permainan bola basket merupakan olahraga yang cukup digemari dan 

mulai memasyarakat di kalangan umum. Dewasa ini olahraga bola basket 

berkembang dengan pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan makin banyak 

berdirinya klub atau kegiatan di lingkungan sekolah dan juga banyak 

diselenggarakannya kejuaraan bola basket yang bersifat daerah, nasional dan 

internasional. Bola basket adalah olahraga untuk semua orang. Walaupun bola 

basket adalah olahraga yang kebanyakan dimainkan oleh anak muda dengan 

pemain terbanyak pria remaja, namun bola basket dimainkan oleh pria maupun 

wanita dari segala usia dan ukuran tubuh bahkan oleh mereka yang cacat. Jenis 

olahraga ini melibatkan banyak orang. Walaupun bola basket ditemukan sebagai 

olahraga dalam ruangan (indoor sport), namun sekarang dimainkan baik di dalam 

maupun luar ruangan. 

Bola basket ditemukan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith, seorang 

anggota pelatihan YMCA (Young Men’s Christan Associaton) di Springfield 

(sekarang dikenal dengan Springfield collage). Naismith merancang bola basket 

sebagai jawaban atas tugas yang diberikan oleh Dr. Luther Gulick, Direktur 

Departemen Pendidikan Fisik, yang menugaskan untuk membentuk suatu 

permainan seperti sepak bola atau lacrosse yang dapat dimainkan dalam ruangan 
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selama musim dingin. Bola basket segera menjadi terkenal dan tersebar dengan 

cepat oleh para lulusan sekolah pelatihan YMCA. 

Menurut Imam Sodikun (1992:8) bahwa bola basket merupakan olahraga 

permainan yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan. Bola boleh 

dioper, dilempar keteman, atau boleh dipantulkan ke lantai ditempat, atau sambil 

berjalan dan tujuannya adalah memasukan bola kekeranjang lawan. Permainan 

dilakukan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) orang pemain, 

setiap regu berusaha memasukan bola ke dalam keranjang lawan atau membuat 

angka (skor) dan menjaga, mencegah keranjangnya sendiri dimasuki bola oleh 

lawan. Dalam permainan bola basket boleh ditepis, dioper, dilempar, 

digelindingkan, dipantulkan, dan didrible kesegala arah sesuai dengan peraturan 

atau ketentuan. (Perbasi, 1998:18). Menurut Imam Sodikun (1992:18) dijelaskan 

bahwa pada permainan bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks yang 

terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang dikordinasikan dengan baik dan 

memerlukan waktu yang lama untuk menguasai teknik dasar dengan baik. Teknik 

dasar tersebut terdiri dari:teknik melempar dan menangkap, menggiring bola, 

menembak (shooting), menahan, gerakan berporos (pivot), lay up shoot, merayah 

atau merebut. Sedang menurut Wissel (1996:2) bahwa teknik dasar mencakup 

footwork atau gerakan kaki, shooting atau menembak, passing atau operan, 

menangkap, dribble, rebound, bergerak dengan bola, bergerak tanpa bola dan 

bertahan. Dan karena tujuan akhir dari permainan bola basket adalah mendapat 

nilai atau skor, hal itu dapat dilakukan dengan cara menembak atau shooting maka 
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shooting adalah unsur dasar yang sangat menentukan untuk mencapai 

kemenangan dalam suatu pertandingan.     

Dari kelima teknik dasar bola basket di atas unsur yang terpenting adalah 

menembak (shooting). Menembak merupakan teknik terpenting yang harus 

dikuasai oleh para pemain bola basket. Tujuan dalam permainan bola basket 

adalah untuk menciptakan tembakan yang tepat dan mendapat angka pada setiap 

kesempatan, karena merupakan syarat regu tersebut dinyatakan pemenang. 

Menurut Machfud Irsyada (2000:14) tujuan utama permainan bola basket itu 

sendiri yaitu memasukan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan dengan cara 

yang sportif sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Hal itu di sebabkan 

karena regu yang dapat mencatat atau mencetak angka (score) paling tinggi adalah 

sebagai pemenang. Dengan demikian ketrampilan gerak dasar menembak 

(shooting) dalam permainan bola basket sangat penting untuk dikuasai secara 

baik, tetapi tidak boleh mengesampingkan ketampilan gerak dasar yang lain. 

Shooting atau menembak adalah suatu keahlian yang sangat penting 

didalam olahraga basket, menembak merupakan sasaran akhir setiap bermain. 

Keberkemampuanan suatu regu dalam permainan selalu ditentukan oleh ketepatan 

dalam menembak. Untuk dapat berkemampuan dalam tembakan perlu dilakukan 

teknik yang benar. Disamping itu tepat tidaknya “mekanika gerakan” dalam 

menembak akan menetapkan pula baik buruknya suatu tembakan. Adapun 

tembakan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1) Tembakan dengan dua tangan dari dada (two handed set shoot)  

2) Tembakan dengan dua tangan dari atas kepala (two handed over head) 
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3) Tembakan denagn satu tangan (one hand set shoot). 

4) Tembakan denagn satu tangan atas kepala (two hand over head shoot) 

5) Tembakan melayang (lay up shoot) 

6) Tembakan loncat dengan satu tangan (jump shoot) 

7) Tembakan loncat dengan dua tangan (jump shoot) 

8) Tembakan kaitan (hook shoot). (Imam Sodikun, 1992:59). 

Tingkat keberhasilan seseorang memasukan bola ke dalam keranjang 

dapat dipengaruhi oleh kebiasaan dan penguasaan teknik menembak yang baik. 

Menurut Dedi Sumiyarsono (2002:32) ada faktor yang berpengaruh terhadap hasil 

menembak yaitu: 

1) Jarak 

2) Mobilitas 

3) Sikap penembak 

4) Ulangan tembakan 

Dari beberapa macam jenis tembakan menurut M. Sajoto (1988:59) bahwa 

jump shoot (tembakan dengan meloncat dengan satu tangan) ialah merupakan 

tembakan yang efektif dimana seorang pemain basket berada pada posisi saat 

menembak jaraknya bisa dimana saja (dekat atau jauh) dari keranjang, maka 

pemain perlunya menguasai teknik jump shoot. 

Selain dengan menguasai teknik dasar dan rangkaian gerakan jump shoot 

dalam permainan bola basket, perlu juga di butuhkan kondisi fisik yang baik 

untuk menunjang penguasaan permainan bola basket secara menyeluruh. Apabila 

seseorang ingin mencapai prestasi optimal harus mempunyai empat kelangkapan. 
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Kelengkapan itu adalah (1) pengembangan fisik (physical build-up) (2) 

pengembangan teknik (technical build-up) (3) pengembangan mental (mental 

build-up) dan (4) kematangan juara. Selanjutnya adapula faktor pendukung dalam 

pencapaian prestasi olahraga yaitu (1) potensi/kemampuan dasar tubuh yang 

meliputi kekuatan, kecepatan, kelincahan dan koordinasi, tenaga, daya tahan otot, 

daya kerja jantung dan paru, kelenturan, keseimbangan, ketepatan dan kesehatan 

untuk olahraga (2) fungsi organ-organ tubuh (3) struktur dan postur tubuh yang 

meliputi: (a) ukuran tinggi dan panjang tubuh (b) ukuran besar, lebar dan berat 

tubuh dan (c) bentuk tubuh (4) gizi (sebagai penunjang aspek biologis).              

(M. Sajoto, 1995:7) 

Apabila dianalisis, untuk dapat melakukan tembakan jump shoot 

diperlukan kondisi fisik yang baik yaitu daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

punggung dan kelentukan pergelangan tangan. Daya ledak otot tungkai sangat 

dibutuhkan untuk dapat melompat setinggi mungkin mendekati keranjang. 

Kekuatan tot punggung berfungsi memberikan keseimbangan pada loncatan saat 

akan melakukan tembakan. Kelentukan pergelangan tangan dapat mengefektifkan 

memasukkan bola kedalam keranjang dengan atau tanpa memantulkan dahulu ke 

papan tanpa harus mengeluarkan banyak kekuatan lengan. Menurut Harsono 

(1988:163) semakin baik kelentukan seseorang maka akan menghemat energi 

(efisien) dalam melakukan gerakan. 

Untuk dapat melakukan tembakan jump shoot yang baik angkat bola lebih 

tinggi dan menembak setelah melompat, dan bukannya menembak bersamaan 

dengan melompat. Karena anda melompat dulu lalu menembak, maka tubuh 
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bagian atas, lengan pergelangan tangan dan jadi-jati harus memompakan tenaga 

yang lebih besar yang perlu diingat saat melompat harus tegak lurus dan agar 

lompatan lebih tinggi pergunakan kedua kaki, karena ketinggian lompatan 

tergantung pada jarak tembakan. Kemudian follow-through atau posisi tangan 

disaat mulai memompa untuk menembak dan keseimbangan sampai melepaskan 

bola dengan merentangkan lengan untuk memudahkan kata BEEF (belence, 

elbow, eyes dan follow-through). 

Peneliti mengambil pemain perkumpulan bola basket Thrower Kendal 

sebagai sampel dikarenakan sampel telah mendapatkan materi bola basket, 

sehingga pengetahuan tentang teknik dasar bola basket telah didapatkan. 

Terutama pengetahuan dan apliklasi mengenai tembakan jump shoot. Berdasarkan 

hasil observasi dilapangan sebelum penelitian, pemain perkumpulan bola basket 

Thrower Kendal telah dinyatakan menguasai teknik tembakan jump shoot. Dari 

ulasan tersebut, sehingga cukup relevan apabila peneliti ingin meneliti tentang 

”Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Punggung, Kelentukan 

Pergelangan Tangan Terhadap Kemampuan Jump Shoot Pada Perkumpulan Bola 

Basket Thrower Kendal Tahun 2009”. 

Bertolak dari uraian diatas bahwa alasan pemilihan judul dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.1.1 Shooting atau menembak adalah suatu keahlian yang sangat penting 

didalam olahraga basket, menembak merupakan sasaran akhir setiap 

bermain. Keberkemampuanan suatu regu dalam permainan selalu 

ditentukan oleh ketepatan dalam menembak. 
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1.1.2 Dari beberapa macam jenis tembakan yang ada dalam permainan bola 

basket, jump shoot (tembakan dengan meloncat dengan satu tangan) 

merupakan tembakan yang efektif dimana seseorang pemain basket berada 

pada posisi saat menembak jaraknya bisa dimana saja (dekat atau jauh). 

1.1.3 Guna mendapat kemampuan jump shoot yang baik dibutuhkan berbagai 

komponen kondisi fisik yang menunjang diantaranya daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot punggung, dan kelentukan pergelangan tangan. 

1.1.4 Dari uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : 

Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Punggung, 

Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Kemampuan Jump Shoot Pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal Tahun 2009. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

jump shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009?. 

1.2.2 Apakah ada sumbangan kekuatan otot punggung terhadap kemampuan 

jump shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009?. 

1.2.3 Apakah ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

kemampuan jump shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal 

tahun 2009?. 
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1.2.4 Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, 

kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan jump shoot pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009?. 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini,untuk mempertegas istilah-istilah yang digunakan, dan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan penafsiran mengenai judul skripsi, serta untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan penelitian, maka perlu ditegaskan 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut 

meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1.3.1 Sumbangan  

Dalam kamus bahasa Indonesia, sumbangan adalah memberikan sesuatu 

sebagai bantuan (KBBI, 1986). Sumbangan yang dimaksud disini adalah adanya 

sumbangan daya ledak otot tungkai, Kekuatan Otot Punggung, Kelentukan 

Pergelangan Tangan terhadap kemampuan jump shoot pada Perkumpulan Bola 

Basket Thrower Kendal Tahun 2009. 

1.3.2 Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Dalam hal 

ini dinyatakan bahwa daya ledak (power) = kekuatan x kecepatan (M. 

Sajoto,1988:8). 
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1.3.3 Kekuatan Otot Punggung 

Kekuatan otot punggung disini mengandung arti hampir sama dengan  

kekuatan otot lengan, yaitu peningkatan latihan kekuatan dengan memfokuskan  

pada struktur otot punggung. Untuk mengetahui kekuatan otot punggung 

digunakan alat Back and leght  Dinamometer yang kemampuannya akan diketahui 

secara langsung dari masing-masing siswa yang satu dengan yang lainnya. 

1.3.4 Kelentukan Pergelangan Tangan 

Kelentukan atau flexibility adalah keefektifan seseorang dalam 

penyesuaian dirinya untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di sekitar persendian (M. 

Sajoto 1988:58). Pergelangan tangan adalah termasuk anggota gerak atas 

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

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

Yang dimaksud dengan kelentukan pergelangan tangan dalam skripsi ini 

adalah keefektifan seseorang untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan 

penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen disekitar 

persendian pergelangan tangan. 

1.3.5 Melakukan Jump Shoot 

Melakukan jump shoot yang di maksud disini adalah kemampuan seorang 

dalam melakukan tembakan dengan teknik jump shoot dan yang diukur adalah 

maksudnya bola kedalam keranjang yang berupa poin. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan kemampuan penelitian yang akan dicapai, maka tujuan  

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.4.1 Sumbangan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan jump shoot pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

1.4.2 Sumbangan kekuatan otot punggung dengan kemampuan jump shoot pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

1.4.3 Sumbangan kelentukan pergelangan tangan dengan kemampuan jump 

shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

1.4.4 Sumbangan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot  Punggung, kelentukan 

pergelangan tangan dengan kemampuan jump shoot pada Perkumpulan 

Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari kemampuan penelitian ini diharapkan : 

1.5.1 Dapat memberikan informasi pelatih pada Perkumpulan Bola Basket 

Thrower Kendal tahun  tentang daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

punggung, dan kelentukan pergelangan tangan pemainnya serta 

sumbangannya  terhadap kemampuan jump shoot. 

1.5.2 Memberi pengetahuan kepada pemain pada Perkumpulan Bola Basket 

Thrower Kendal tentang daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, 
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dan kelentukan pergelangan tangan pemainnya serta sumbangannya  

terhadap kemampuan jump shoot.   

1.5.3 Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi yang berminat untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang berbagai komponen yang 

berhubungan dengan kemampuan jump shoot. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
  

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Kondisi Fisik 

Disamping seorang pemain harus menguasai teknik dasar bermain bola 

basket, maka seorang pemain masih harus mempunyai kondisi fisik yang baik, 

untuk dapat mempertahankan kemampuan fisik dalam latihan maupun 

pertandingan. Kondisi fisik sangat memegang peranan yang sangat penting dalam 

program latihan. Latihan kodisi fisik harus direncanakan secara baik dan 

sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan 

fungsional dan sistem tubuh. sehingga dengan demikian memungkinkan atlet 

untuk mencapai prestasi yang lebih baik (Harsono, 1998:153) 

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pembinaan pemain bola 

basket diperlukan persiapan dengan prioritas urutan adalah persiapan fisik, teknik 

dan persiapan mental. Maka persiapan fisik merupakan sesuatu yang sangat 

penting untuk direncanakan dan dikerjakan mendahului aspek lainnya, karena 

aspek fisik merupakan kelancaran pembinaan. Latihan-latihan kondisi fisik 

diberikan untuk mengawali latihan lainnya. 

Kondisi fisik yang perlu diperhatikan dalam olahraga bola basket, 

terutama pada tembakan Jump Shoot adalah daya ledak, kekuatan otot punggung 

dan kelentukan pergelangan tangan. Ketiga aspek tersebut dibutuhkan untuk 

menunjang hasil tembakan Jump Shoot pada saat fase vertical jump. 
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2.1.2. Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak atau explosive power adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot seseorang untuk dapat mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan 

dalam waktu yang sependek-pendeknya (M.Sajoto, 1995:8). Lebih lanjut 

diungkapkan bahwa power otot tergantung pada dua faktor yang saling berkaitan, 

yaitu antara kekuata otot berkontraksi dan kecepatan. Jadi dapat dirumuskan 

power = kecepatan x kekuatan. Selain itu menurut Harsono (1998:200) power 

adalah kemampuan otot untukmengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang 

sangat singkat.Untuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam waktu 

singkat ini tercermin seperti dalam aktivitas lompat tinggi, tolak peluru serta 

gerakan lain yang bersifat eksplosif, termasuk didalamnya adalah bola basket.  

Daya ledak yang akan diukur dalam penelitian ini adalah daya ledak otot 

tungkai. Tungkai tersusun dari tulang femur, patella, tibia, fibula, tarsal terdiri 

dari (talus, calcaneus, navicular, cuboid, lateral cunciform ,intermediate 

cunciform dan medial cunciform), metatarsal, phalanges (distal, midlle dan 

proximal). Sedangkan otot yang menyusunnya terbagi menjadi dua yaitu 1) otot 

tungkai atas meliputi a) M. abductor femuris (M. abductor maldamus sebelah 

kanan, M. abductor brevis sebelah tengah, M. Abductor longus sebelah luar), b) 

M. rectus femuris, c) M. vastus lateralis eksternal, d) M. vastus medialis internal, 

e) M. vastus intermedial, f) M. biseps femuris berfungsi membengkokkan paha, g) 

M. semi membranous , h) M. semi tendinaseus, i) M. Sartorius 
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Sedangkan otot tungkai bawah terdiri dari a) otot tulang kering depan M. 

tibialis, b) M. eksentor talangus longus, c) gastroknimeus d) tendo Achilles, e) M. 

falangus longus, f) M. tibialis posterior (Soedarminto, 1992:60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 
Otot-Otot Tungkai 

Sumber: Syaifudin (1997:43) 
 

2.1.3. Kekuatan Otot Punggung 

Pada otot-otot batang badan, salah satu yang utama adalah otot punggung, 

dikatakan utama karena otot-otot tersebut berfungsi sebagai penegak batang badan 
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yang mana sangat penting artinya untuk sikap dan gerak-gerik tulang belakang 

dan penggerak tulang punggung.  

1) Otot-otot punggung yang menggerakkan tangan adalah sebagai berikut : 

a. Otot trepezius : Otot ini terdapat di semua ruas tulang punggung, 

berpangkal di tulang kepala disebut juga otot kerudung. Fungsinya 

mengangkat dan menarik sendi bahu. Bagian atas menarik scapula ke 

bagian medial dan bagian  bawah menarik ke bagian lateral.  

b. Musculus latisius dorsi : disebut juga otot punggung lebar, berpangkal 

pada ruas tuang punggung yang kelima dari bawah fasia lumboid, tepi 

tulang punggung dan iga ketiga dari bawah. Gunanya menutup ketiak 

bagian belakang, menengahkan dan memutar tuang pangkal lengan ke 

dalam. 

c. Musculus romboid : Berpangkal dari taju duri, dari tulang leher V ruang  

tulang punggung V dari sini menuju kepinggir tengah tulang belikat, ke 

atas dan ke tengah.  

2) Otot-otot punggung yang menggerakkan tulang iga atau otot pembantu  

pernafasan adalah :  

a. Musculus seratus posterior inferior : atau otot gergaji belakang bawah 

Terletak di bawah otot punggung lebar berpangkal di fascia lumbodorsalis 

dan menuju ke iga V dari bawah. Gunanya menarik tulang iga ke bawah 

pada waktu bernafas.Musculus seratus posterior superior : Terletak di 

bawah otot belah ketupat dan berpangkal di ruas tulang leher keenam dan 

ketujuh dari ruas tulang punggung yang kedua Gunanya menarik tulang 

iga ke atas waktu inspirasi.  
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3) Otot Punggung Sejati terdiri atas :  

a) Musculus inter spinalis traversi dan musculus semi spinalis : terdapat di 

antara kiri-kanan prosesus transverses dan prosesus spina. Fungsinya 

untuk sikap dan pergerakan tulang belakang.  

b) Musculus sakro spinalis (musculus erector spina) : terletak di samping 

ruang tulang belakang kiri dan kanan. Fungsinya menjaga dan memelihara 

kedudukan culomna vertebra dan pergerakan dari ruas tulang belakang. 

c) Musculus quadratus lumborum : terletak di antara crita iliaka dan os 

costa, terdiri atas dua lapisan, fleksi dari vertebra lumbalis dan di samping 

itu juga merupakan dinding bagian belakang rongga perut. (Syaifudin, 

1997:42-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2   
Otot Punggung  

Sumber :  Syaifudin (1997: 42)  
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2.1.4. Kelentukan Pergelangan Tangan 

Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama 

otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (M. Sajoto, 1988:58). Sedangkan 

menurut Harsono (1988:163) mengatakan kelentukan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

dengan kelentukan akan dapat a) mengurangi cedera pada otot dan sendi, b) 

membantu dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi dan kelincahan, c) 

menghemat pengeluaran energi (efisien) pada waktu melakukan gerakan-gerakan, 

d) membantu mengembangkan prestasi dan e) membantu memperbaiki sikap 

tubuh. Dalam permainan bola basket, kelentukan digunakan untuk mengefektifkan 

gerakan saat pemain melepas bola untuk dimasukkan ke keranjang, baik 

dipantulkan ke papan maupun tidak dipantulkan. 

Pergelangan tangan tersusun olah tulang persendian meliputi ulna, radius, 

carpal (schapoid, lunate, triguteral, pisitorm, tarapezium, trapezoid, capitale dan 

lamate) metacarpal, phalanges (distale, midlle dan proxima). Sedangkan otot 

yang menyusunnya terdiri dari 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. ektensor carpi ulanris, 3) penggerak utama untuk abduksi 

adalah : M. fleksor carpi radialis,m. Ekstensor carpi radialis (longus dan brevis), 

4) penggerak utama untuk aduksi adalah : M. fleksor carpi ulnaris, M. ekstensor 

carpi ulnaris (Soedarminto, 1992:56) 
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Gambar 2.3 
Struktur Rangka Pergelangan Tangan 

Sumber : Syaifudin (1997:26) 
 

2.1.5. Permainan Bola Basket 

Menurut Imam Sodikun (1992:8) bola basket merupakan olahraga 

permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan dengan tangan. Bola 

boleh dioper (dilempar ke teman), boleh dipantulkan ke lantai (di tempat maupun 

sambil jalan) dan tujuannya adalah memasukan bola ke basket (keranjang) lawan. 

Permainan dilakukan oleh dua regu, masing-masing regu terdiri dari 5 pemain. 

Setiap regu berusaha memasukan bola ke keranjang lawan dan menjaga 

(mencegah) keranjangnya sendiri kemasukan sedikit mungkin.  

Menurut A. Sarumpet dkk. (1992:223) dalam bukunya yang berjudul 

permainan besar mengatakan bahwa terdapat beberapa teknik dasar bola basket 

yaitu: 
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2.1.5.1 Melempar dan menangkap (passing dan catching) 

Melempar adalah salah satu teknik yang perlu dikuasai oleh pemain bola 

basket. Melempar dapat dilakukan dengan dua tangan maupun dengan satu 

tangan. Terdapat beberapa cara untuk melempar yaitu lemparan dada, lemparan 

atas kepala, lemparan pantulan, lemparan satu tangan dan lemparan sabitan. 

2.1.5.2 Menggiring (dribbling) 

Teknik mengiring merupakan teknik dasar untuk bermain bola basket, 

sebab menggiring selalu digunakan. Menggiring hanya diperbolehkan dengan satu 

tangan.  

2.1.5.3 Menembak (shooting) 

Menembak merupakan unsur dasar yang sangat menentukan untuk 

mencapai kemenangan dalam suatu pertandingan. Melalui hasil tembakan inilah 

ditentukan menang kalahnya suatu regu. Oleh karena itu teknik menembak 

hendaknya dikuasai benar-benar oleh para pemain.  

2.1.5.4 Pivot dan olah kaki 

Dalam permainan bola basket tidak diperkenankan membawa bola tanpa 

menggiring. Bila memegang bola tanpa menggiring, maka ia hanya diperbolehkan 

melangkah satu kali. Ia boleh memutar badan ke segala arah asal tetap dengan 

satu kaki sebagai poros. Keadaan ini akan memberi kesempatan mempertahankan 

bola dari rebutan lawan. 

2.1.5.5 Merayah 

Merayah adalah mengambil atau menangkap bola yang memantul akibat 

dari tembakan yang gagal dilakukan.  
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2.1.6. Teknik Menembak 

Menembak merupakan ketrampilan yang sangat penting dan mendasar 

dalam permainan bola basket. Teknik ini wajib dikuasai dengan baik, karena suatu 

tim akan memenangkan suatu pertandingan apabila mempunyai ketrampilan 

menembak yang baik. Berdasarkan Perbasi (1998:23) Teknik menembak sendiri 

masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu : set shoot, lay up shoot, 

underhand shoot, Jump Shoot, hook shoot, dunking, reverse lay up shoot, tapping 

(tip-in). 

Dari beberapa macam jenis tembakan menurut M. Sajoto (1988:59) bahwa 

Jump Shoot (tembakan dengan meloncat dengan satu tangan) ialah merupakan 

tembakan yang efektif dimana seorang pemain basket berada pada posisi saat 

menembak jaraknya bisa dimana saja (dekat atau jauh) dari keranjang, maka 

pemain perlunya menguasai teknik Jump Shoot. 

 

2.1.7. Pengertian Jump Shoot 

Tembakan Jump Shoot sama dengan menembak satu tangan, hanya ada 

dua penyesuaian dasar. Pada tembakan melompat dilakukan dengan cara angkat 

bola tinggi dan menembak setelah melompat dan bila bola dilepaskan tidak 

bersamaan dengan lompatan.  

Ketinggian lompatan tergantung pada jarak tembakan. Pada tembakan 

dalam (Inside jump) jika dijaga ketat, kaki harus memompakan tenaga yang cukup 

untuk melompat lebih tinggi. Jump Shoot akan terasa apabila melepas bola pada 

saat melompat, dibandingkan pada saat berada di puncak lompatan. Upaya 
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lompatan yang seimbang sehingga bisa menembak tanpa beban. Keseimbangan 

dan kontrol lebih penting dari pada penambahan tingginya lompatan, irama yang 

halus dan follow through juga merupakan komponen penting untuk Jump Shoot. 

Mendarat dengan seimbang pada posisi yang sama saat lompat.  

Jump Shoot dilakukan pada saat lompatan berada pada titik maksimal. 

Adapun teknik gerakan Jump Shoot menurut Wissel adalah sebagai berikut :  

a. Fase Persiapan 

1. Kaki, terentang lebar  

2. Jari-jari kaki lurus  

3. Lutut lentur  

4. Bahu rileks  

5. Tangan yang tidak menembak di bawah bola  

6. Tangan yang menembak di belakang bola  

7. Ibu jari rileks  

8. Siku masuk  

9. Bola pada posisi tinggi di antara tinggi telinga dan bahu  

10. Lihat target  
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Gambar 2.4 
Fase Persiapan 

Sumber : Wissel (1996:56)  
 
 

b. Fase Pelaksanaan  

1. Lompat, lalu tembak  

2. Tinggi lompatan bergantung pada jarak tembakan  

3. Rentangkan kaki, punggung  

4. Rentangkan siku  

5. Lenturkan pinggang dan jari-jari ke depan  

6. Lepaskan melalui jari telunjuk  

7. Laju penyeimbang pada bola sampai terlepas  

8. Irama yang sama  

9. Lihat target  
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Gambar 2.5 
Fase Pelaksanaan 

Sumber : Wissel (1996:56) 
 

c. Fase follow through  

1. Rentangkan lengan  

2. Jari telunjuk menunjuk pada target  

3. Telapak tangan ke bawah saat menembak  

4. Seimbangkan dengan telapak tangan ke atas  

5. Lihat target  

6. Mendarat dengan seimbang (pada posisi yang sama saat melompat).  
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Gambar 2.5  
Follow Through  

Sumber : Wissel (1996:56)  
 

2.1.8. Kerangka Berpikir 

2.1.8.1. Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan Jump Shoot. 

Daya ledak atau explosive power adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot seseorang untuk dapat mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan 

dalam waktu yang sependek-pendeknya (M.Sajoto, 1995:8). Dapat dirumuskan 

power = kecepatan x kekuatan. Selain itu menurut Harsono (1998:200) power 

adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu 

yang sangat singkat. Untuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam waktu 



25 
 

 

singkat ini tercermin seperti dalm aktivitas lompat tinggi, tolak peluru serta 

gerakan lain yang bersifat eksplosif, termasuk didalamnya adalah bola basket. 

Telah dikemukakan diatas, bahwa banyak faktor yang dapat memberikan 

pengaruh untuk kemampuan Jump Shoot. Memberikan pengaruh untuk 

kemampuan Jump Shoot. Dalam bola basket. Salah satu faktor tersebut adalah 

keadaan anatomi tuibuh yang terlibat adalah tungkai. Gerakan Jump Shoot 

merupakan gerakan melompat vertikal keatas, dalam hal ini daya ledak otot 

tungkai sangat berpengaruh dan mempermudah pada saat melakukan tembakan 

Jump Shoot. 

Dari penjelasan tersebut untuk dapat melompat setinggi sangat dibutuhkan 

daya ledak otot tungkai. Dengan semakin besarnya daya ledak seseorang, maka 

dapat melompat pada titik tertinggi. Sehingga dapat diprediksi bahwa ada 

sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap  kemampuan Jump Shoot. 

2.1.8.2. Sumbangan kekuatan otot punggung terhadap  kemampuan Jump Shoot 

Pada otot-otot batang badan, salah satu yang utama adalah otot  

punggung, dikatakan utama karena otot-otot tersebut berfungsi sebagai  

penegak batang badan yang mana sangat penting artinya untuk sikap dan  

gerak-gerik tulang belakang dan penggerak tulang punggung. 

Jadi otot punggung berperan untuk menyeimbangkan pada saat posisi 

vertical jump saat melakukan tembakan Jump Shoot. 
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2.1.8.2. Sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap  kemampuan Jump 

Shoot 

Kelentukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pergelangan tangan dalam melakukan gerakan fleksi. Menurut Harsono 

(1998:163) mengatakan kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

dalam ruang gerak sendi. Saat melakukan tembakn Jump Shoot, bola diletakkan di 

tangan dengan posisi tangan ekstensi dan dilepaskan secara halus oleh jari tangan 

dengan melakukan gerakan ekstensi. Untuk dapat mendorong bola dari tangan, 

diperlukan kelentukan pergelangan tangan yang baik. Menurut Wissel (1996:62) 

kunci sukses melakukan tembakan Jump Shoot adalah dengan melenturkan 

pergelangan tangan dan jari-jari ke depan. Hal ini bertujuan selain untuk 

mengontrol bola agar dapat menghasilkan tembakan follow through. 

Dari uraian tersebut, maka dapat diduga adanya hubungan kelentukan 

pergelangan tangan dengan kemampuan tembakan Jump Shoot. 

 

2.2. Hipotesis 

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

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah hipotesis nol (Ho), karena penelitian ini bersifat penelitian statistik 

yaitu diuji dengan perhitungan statistik, dapat disusun sebagai berikut : 
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2.2.1 Ada Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap  kemampuan Jump 

Shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

2.2.2 Ada sumbangan kekuatan otot punggung terhadap  kemampuan Jump 

Shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

2.2.3 Ada sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap  kemampuan 

Jump Shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

2.2.4 Ada sumbangan relatif dan efektif yang signifikan antara daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan kemampuan Jump 

Shoot pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:136) metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dapat berupa 

angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini digunakan metode tes untuk mengumpulkan data. Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Tes sendiri masih terbagi lagi menjadi tes kepribadian, 

bakat, intelegensi, sikap, proyeksi, minat dan prestasi.  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi dengan 

mencari data daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, kelentukan 

pergelangan tangan dan tes tembakan Jump Shoot  kanan. 

 

3.1. Populasi Penelitian 

Menurut M. Nadzir (1998:327) populasi adalah kumpulan dari ukuran 

unitunit elementer (unit yang memiliki sifat). Populasi adalah berkenaan dengan 

data, bukan dengan orangnya ataupun bendanya. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini populasi yang 

akan digunakan adalah pemain perkumpulan bola basket Thrower Kendal tahun 

2009 berjumlah 30 orang. 
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3.2. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:94) variabel adalah objek penelitian 

yang bervariasi. Variabel dapat dibagi manjadi dua yaitu variabel kuantitatif dan 

kualitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1). Variabel bebas 

a. Daya ledak otot tungkai 

b. Kekuatan otot punggung 

c. Kelentukan pergelangan tangan 

2). Variabel terikat 

Kemampuan tembakan Jump Shoot  

 

3.3. Metode dan Rancangan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti harus mengetahui jenis data 

yang harus dipakai. Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan 

(rx123-y) data adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode survey dengan teknik tes dan pengukuran. Data-data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil dari pengukuran daya ledak otot tungkai, 

pengukuran kekuatan otot punggung, pengukuran kelentukan pergelangan tangan, 

dan hasil tembakan Jump Shoot pada perkumpulan bola basket Thrower Kendal 

tahun 2009. Rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan korelasional, yang 

hendak menyelidiki ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel 



30 
 

 

terikat. Secara grafis rancangan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Rancangan Penelitian 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan dan cara kerjanya 

untuk pengukuran suatu data. Dalam penelitian ini pengumpulan data penelitian 

menggunakan empat instrumen, yaitu: 

1) Vertical Jump 

Tes vertical jump dapat digunakan untuk mengukur daya ledak otot 

tungkai (Eri Praktiknyo Dwikusworo, 2000:40). Adapun prosedur 

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Tangan diolesi kapur, kemudian berdiri di samping papan loncat dan 

tangan diluruskan ke atas, jari tangan ditempelkan pada papan loncat dan 

tangan satunya disilangkan ke belakang. 

b. Angka yang tertera dalam papan loncat yang dijangkau oleh jari dicatat. 

Daya ledak otot 
tungkai (X1) 

Kekuatan otot 
punggung (X2) 

Kelentukan 
pergelangan 
tangan (X3) 

Kemampuan 
tembakan jumpsoot 

(Y) 

(rx1-y) 

(rx3-y) 

(rx123 -y) 

(rx3-y) 
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c. Setelah itu ambil ancang-ancang untuk menolak dengan sedikit jongkok, 

kemudian orang coba menolak ke atas secepat-cepatnya dan setinggi 

mungkin secara vertikal dan ujung jari menempel pada papan loncat. 

d. Tester mencatat tinggi raihan pada waktu berdiri dan raihan pada waktu 

meloncat. Percobaan dilakukan 2 kali.  

e. Penilaian: selisih antara tinggi raihan waktu meloncat dengan tinggi raihan 

pada waktu berdiri, hasil pengukuran ditulis dalam satuan cm. 

2) Back and Leg Dynamometer 

Tes back and leg dynamometer digunakan untuk mengukur kekuatan 

otot pungggung menggunakan (Eri Praktiknyo Dwikusworo, 2000:40). 

Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

a. Peserta tes berdiri di atas tumpuan  dynamometer. Panjang rantai 

dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga  sesuai dengan posisi agak 

membungkuk lebih kurang 30o.  

b. Kedua tangan memegang tongkat pegangan.  

c. Kedua kaki lurus. Tarik tongkat pegangan ke atas  dengan menggunakan 

otot-otot ekstensor batang tubuh, dengan jalan  meluruskan punggung. 

Selama melakukan tarikan, kedua bahu ditarik ke belakang.  

d. Tumit tidak boleh diangkat dan kaki tetap lurus. Pencatat skor membaca 

penunjukkan jarum pada skala saat maksimum tercapai.  

e. Ulangi sebanyak dua kali dengan selang waktu satu menit. Skor dicatat 

dalam satuan Kg  
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3) Goniometer 

Instrumen tes yang berupa goniometer dapat digunakan untuk 

mengukur kelentukan pergelangan tangan yang dikutip oleh Hadi Nugroho, 

2005:40). Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 

pengukuran kelantukan pergelangan tangan dengan geniometer. 

b. Sebelum melakukan tes, teste mencontohkan cara menggunakan alat 

c. Teste duduk pada tempat yang sudah disediakan dan geniometer berada di 

atas meja. 

d. Telapak tangan teste diletakkan di samping menempel pada alat dan 

menghadap ke atas.  

e. Pergelangan tangan melakukan gerakan fleksi dengan mengangkat jarum 

penunjuk menggunakan jari kelingking. 

f. Baca penunjuk jarum pada skala saat maksimum terjadi. 

g. Tes dilakukan dua kali dan diambil yang terbaik 

h. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan derajat (0) 

4) Tes tembakan jump shoot 

Tes tembakan jump shoot dapat digunakan untuk mengukur 

keterampilan tembakan jump shoot (Imam Sodikun, 1992:125). Peralatan yang 

digunakan dalam tes ini adalah lapangan bola basket dan bola. Petunjuk 

pelaksanaan tes ini adalah sebagai berikut: 

a. Teste berada dilapangan basket, Kemudian peserta tes juga melakukan tes 

jump shoot. 

b. Masing-masing teste melakukan tembakan sebanyak sepuluh kali. 
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c. Pemberian skor dilakukan pada tembakan yang sah masuk adalah 

tembakan jump shoot  benar dan bola masuk ke keranjang.  

d. Skor tes adalah dihitung semua bola yang sah masuk. 

 

3.5. Tempat dan Waktu Penelitian 

kegiatan penelitian ini dilakukan di lapangan bola basket Thrower Kendal 

pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian ada dua jenis analisis data yang dapat digunakan 

yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Analisis statistik adalah cara-cara 

ilmiah yang diterapkan untuk menganalisa, mengumpulkan, menyusun dan 

menyajikan data penyelidikan yang berwujud angka-angka untuk menjawab 

hipotesis penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara statistik untuk 

pengujian hipotesis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis dengan teknik regresi untuk menguji tiap variabal bebas terhadap variabel 

terikat. Kemudian untuk menguji semua variabel bebas terhadap variabel terikat 

digunakan analisis regresi ganda. Regresi ganda adalah suatu perluasan dari teknik 

regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi 

terhadap variabel terikat (Suharsimi Arikunto, 2002:204). Sebelum melakukan uji 

analisis dengan rumus regresi, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan 

untuk mengetahui kelayakan data meliputi uji normalitas dengan rumus 



34 
 

 

kolmogorov smirnov, uji homogenitas data dengan rumus chisquare dan uji 

linieritas data dengan rumus varians. Untuk keperluan perhitungan tersebut 

digunakan program bantu statistik SPSS (Statistic Program for Special Science) 

for windows release 12. 

3.6.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak normal. 

3.6.2. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui homogen tidaknya 

variasi sampel yang diambil dari populasi yang sama dalam penelitian. Uji 

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji levens test. Kriteria uji 

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

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3.6.3. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Apabila data linier dapat dilanjutkan pada uji parametric 

dengan teknik regresi tetapi apabila data tidak linier digunakan uji regresi non 

linier. Uji linieritas menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F 

dengan kriteria pengujian yaitu jika signifikansi < 0,05 data dinyatakan linier, 

sebaliknya jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 
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3.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Menurut Suyadi (2006:42) dalam suatu penelitian terdapat faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitaian, faktor tesebut adalah: 

3.7.1. Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk 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. 

3.7.2. Faktor penggunaan alat 

Di dalam pelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah disediakan, 

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum sampel diberi 

perlakukan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh 

penggunaan alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian tidak 

terdapat kesalahan. 

3.7.3. 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, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut. 

3.7.4. Faktor kemampuan sampel 
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Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara 

individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-

benar baik. 

3.7.5. Faktor kegiatan sampel di luar penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel di luar penelitian 

yang bisa menghambat proses pengambilan data, penulis berusaha mengatasi 

dengan memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal kuliah mahasiswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 
 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pengukuran daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, kelentukan 

pergelangan tangan dan  kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket 

pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009 diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Punggung, 
Kelentukan Pergelangan Tangan dan Kemampuan Jump Shoot 

 

Variabel Minimal Maksimal Mean Std. 
Deviasi 

Daya ledak otot tungkai (X1) 29.00 70.00 51.27 9.49 
Kekuatan otot punggung (X2) 33.50 65.00 49.53 9.93 
Kelentukan pergelangan tangan (X3) 63.00 105.00 81.63 8.26 
Kemampuan Jump Shoot (Y) 4.00 7.00 5.07 1.01 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata daya ledak otot tungkai 

permainan bola basket pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 

2009 adalah 51,27 cm dengan nilai maksimal 70,00 cm, nilai minimal 29,00 cm, 

dan standar deviasi 9,49. Rata-rata kekuatan otot punggung 49,53 kg dengan nilai 

maksimal 65,00 kg, nilai minimal 33,50 kg dan standar deviasi 9,93 kg. Rata-rata 

kelentukan pergelangan tangan 49,53 o dengan nilai maksimal 105,00 o, nilai 

minimal 63,00 o dan standar deviasi 8,26 o. Rata-rata kemampuan Jump Shoot 
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sebesar 5,07dengan nilai maksimal 7,00, nilai minimal 4,00 dan standar deviasi 

1,01. 

4.1.2 Uji Prasayarat Analisis  

Syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi yaitu data yang 

diperoleh harus bersistribusi normal, homogen dan linier. Hasil dari ketiga uji 

prasyarat tersebut dapat disajikan sebagai berikut. 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Dalam menguji kenormalan data penelitian ini digunakan rumus 

kolmogorov smirnov. Jika setelah diuji dengan rumus kolmogorov smirnov data 

hasil penelitian ini berdistribusi normal maka dapat digunakan statistik parametrik 

yaitu analisis regresi dan korelasi, akan tetapi jika tidak normal maka digunakan 

statistik non parametrik yaitu rank spearman.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov melalui perhitungan kompuer program SPSS release 12 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Hasil Normalitas Data Penelitian 
 

Variabel Kolmogorov 
Smirnov Signifikansi Kriteria 

Daya ledak otot tungkai (X1) 0,514 0,954 Normal 
Kekuatan otot punggung (X2) 0,781 0,576 Normal 
Kelentukan pergelangan tangan (X3) 0,777 0,583 Normal 
Kemampuan Jump Shoot (Y) 1,205 0,109 Normal 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga kolmogorov smirnov variabel daya 

ledak otot tungkai (X1), kekuatan otot punggung (X2), kelentukan pergelangan tangan 

(X3), dan kemampuan Jump Shoot (Y) memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05, hal 
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ini menunjukkan bahwa data dari keempat variabel dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas data dalam penelitian ini digunakan rumus 

chi square. Berdasarkan perhitungan dengan menggungan komputer program 

SPSS release 12 diperoleh  hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.3. Hasil Uji Homogenitas Data 
Variabel Chi Square Signifikansi Kriteria 

Daya ledak otot tungkai (X1) 8,000 0,979 Homogen 
Kekuatan otot punggung (X2) 3,333 1,000 Homogen 
Kelentukan pergelangan tangan (X3) 17,000 0,256 Homogen 
Kemampuan Jump Shoot (Y) 4,667 0,198 Homogen 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga chi square variabel daya ledak 

otot tungkai (X1), kekuatan otot punggung (X2), kelentukan pergelangan tangan 

(X3),             dan kemampuan Jump Shoot (Y) memiliki harga signifikansi lebih 

besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data dari keempat variabel dalam 

penelitian ini sebarannya homogen. 

4.1.2.3 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi merupakan uji untuk mengetahui linier tidaknya 

bentuk sumbangan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil analisis ini 

dijadikan sebagai pertimbangan bisa tidaknya data penelitian yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis regresi linier. Untuk menguji kelinieran garis 

regresi dengan uji F dan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Hasil Uji Linieritas Data 
Variabel Fhitung Signifikansi Kriteria 

Daya ledak otot tungkai (X1) 0,681 0,515 Linier 
Kekuatan otot punggung (X2) 0,920 0,411 Linier 
Kelentukan pergelangan tangan (X3) 0,184 0,833 Linier
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Tabel di atas menunjukkan bahwa harga Fhitung untuk data variabel daya 

ledak otot tungkai (X1), kekuatan otot punggung (X2), kelentukan pergelangan 

tangan (X3) memiliki harga signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan 

bahwa ketiga  data variabel bebas linier data variabel terikat. 

 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Dalam rangka menguji hipotesis penelitian dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi dan korelasi. Berdasarkan perhitungan menggunakan komputer 

program SPSS release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.3.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Hasil Jump Shoot 

 Hasil analisis antara daya ledak otot tungkai (X1) dengan kemampuan 

Jump Shoot dalam permainan bola basket (Y) menggunakan program bantu SPSS 

for windows release 12 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi untuk Variabel X1 

dengan Y 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0.682 0.465 0.446 7,44095
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi daya ledak otot 

tungkai (X1) dengan kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket (Y) 

sebesar 0,682. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan 

menggunakan uji r. pada � = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361.  Karena 

rhitung  = 0,682 > rtabel  = 0,361, maka dapat diputuskan bahwa koefisien korelasi 

yang diperoleh signifikan. Selain itu dari hasil analisis diperoleh pula koefisien 

determinasi sebesar 0,465, dengan demikian hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi 



41 
 

 

“Ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan Jump Shoot dalam 

permainan bola basket pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 

2009” diterima. Adapun besarnya sumbangan yang diberikan daya ledak otot 

tungkai (X1) terhadap kemampuan Jump Shoot (Y) tersebut adalah 46,5% yang 

termasuk kategori cukup besar. 

Bentuk sumbangan antara daya ledak otot tungkai (X1) dengan  

kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket (Y) dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan program 

bantu SPSS for windows release 12 diperoleh persamaan regresi seperti tersaji 

pada table berikut: 

Tabel 4.6. Koefisien Regresi untuk Variabel X1 dengan Y 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.889 7.041  2.257 0.032
  X1 0.682 0.138 0.682 4.938 0.000

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi antara daya ledak 

otot tungkai (X1) dengan  kemampuan Jump Shoot (Y) adalah  Ŷ = 15,889 + 

0,682X. Dari persamaan regresi ini dapat disejlaskan bahwa sumbangan daya 

ledak otot tungkai dengan kemampuan Jump Shoot adalah sumbangan positif 

dimana apabila daya ledak otot tungkai meningkat sebesar satu unit skor maka 

kemampuan Jump Shootakan meningkat sebesar 0,682 unit skor pada konstanta 

15,889. Dan sebaliknya apabila daya ledak otot tungkai menururn sebesar satu 

unit skor maka kemampuan Jump Shootakan menurun sebesar 0,682 unit skor 

pada konstanta 15,889. 
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4.1.3.2 Sumbangan Kekuatan Otot Punggung dengan Kemampuan Jump Shoot 

 Hasil analisis antara kekuatan otot punggung (X2) dengan kemampuan 

Jump Shootdalam permainan bola basket (Y) menggunakan program bantu SPSS 

for windows release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi untuk Variabel X2 
dengan Y 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0.486 0.236 0.209 8.89684
 

Berdasarkan table di atas diperoleh koefisien korelasi kekuatan otot 

punggung (X2) dengan kemampuan Jump Shoot (Y) sebesar 0,486. Keberartian 

dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r. Pada � = 

5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361.  Karena rhitung  = 0,486 > rtabel  = 0,361, 

maka dapat diputuskan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh signifikan. Dari 

hasil analisis diperoleh pula koefisien determinasi sebesar 0,236. Dengan 

demikian hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada sumbangan kekuatan otot 

punggung terhadap kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009” diterima. Adapun 

besarnya sumbangan kekuatan otot punggung (X2) dengan kemampuan Jump 

Shoot(Y) tersebut adalah 23,6% yang termasuk kategori kecil. 

Bentuk sumbangan kekuatan otot punggung (X2) terhadap kemampuan 

Jump Shoot(Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. Berdasarkan hasil 

analisis menggunakan program bantu SPSS for windows release 12 diperoleh 

persamaan regresi seperti tersaji pada table berikut: 
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Tabel 4.8. Koefisien Regresi untuk Variabel X2 dengan Y 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.719 8.419  3.055 0.005
  X2 0.486 0.165 0.486 2.939 0.007

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi kekuatan otot 

punggung (X2) dengan kemampuan Jump Shoot (Y) adalah Ŷ = 25,719 + 0,486X. 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbangan kekuatan otot 

punggung terhadap kemampuan Jump Shootadalah sumbangan positif yaitu 

apabila kekuatan otot punggung meningkat sebesar satu unit skor maka 

kemampuan Jump Shootakan meningkat sebesar 0,486 unit skor pada konstanta 

25,719. Dan sebaliknya apabila kekuatan otot punggung menururn sebesar satu 

unit skor maka kemampuan Jump Shootakan menurun sebesar 0,486 unit skor 

pada konstanta 25,719. 

4.1.3.3 Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Hasil Jump Shoot 

 Hasil analisis antara kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan 

kemampuan Jump Shootdalam permainan bola basket (Y) menggunakan program 

bantu SPSS for windows release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi untuk Variabel X3 
dengan Y 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0.567 0.321 0.297 8.38643
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Tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh koefisien korelasi antara 

kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan kemampuan Jump Shoot (Y) sebesar 

0,567. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan 

menggunakan uji r. Pada � = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,361.  Karena 

rhitung  = 0,567 > rtabel  = 0,361, maka dapat diputuskan bahwa hubungan yang 

diperoleh tersebut signifikan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh pula koefisien 

determinasi 0,321. Dengan demikian hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada 

sumbangan kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan Jump Shoot 

dalam permainan bola basket pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal 

tahun 2009” diterima. Adapun besarnya sumbangan tersebut adalah 32,1% yang 

termasuk kategori cukup besar. 

Bentuk sumbangan antara kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan  

kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket (Y) dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan program 

bantu SPSS for windows release 12 diperoleh persamaan regresi seperti tersaji 

pada table berikut: 

Tabel 4.10. Koefisien Regresi untuk Variabel X3 dengan Y 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

B Std. Error Beta
1 (Constant) 21.674 7.935  2.731 0.011
  X3 0.567 0.156 0.567 3.638 0.001

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regegresi antara kelentukan 

pergelangan tangan (X3) dengan  kemampuan Jump Shoot (Y)  adalah Ŷ = 21,674 

+ 0,567X. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbangan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan Jump Shoot adalah 
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sumbangan positif yaitu apabila kelentukan pergelangan tangan meningkat 

sebesar satu unit skor maka kemampuan Jump Shoot akan meningkat sebesar 

0,567 unit skor pada konstanta 21,674. Dan sebaliknya apabila kelentukan 

pergelangan tangan menurun sebesar satu unit skor maka kemampuan Jump Shoot 

akan menurun sebesar 0,567 unit skor pada konstanta 21,674. 

4.1.3.4 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Punggung, dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Kemampuan Jump Shoot 

 Hasil analisis antara daya ledak otot tungkai (X1), kekuatan otot punggung 

(X2) dan kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan kemampuan Jump Shoot 

dalam permainan bola basket (Y) menggunakan program bantu SPSS for windows 

release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.11. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi untuk Variabel X2, X2, 
dan X3 dengan Y 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0.729 0.531 0.477 7.23363
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi daya ledak otot 

tungkai (X1), kekuatan otot punggung (X2) dan kelentukan pergelangan tangan 

(X3) dengan kemampuan Jump Shootdalam permainan bola basket (Y) sebesar 

0,729. Keberartian dari koefisien korelasi ganda tersebut diuji dengan 

menggunakan uji analisis varians. Berdasarkan hasil analisis varian menggunakan 

program Bantu SPSS for windows release 12 diperoleh hasil seperti tersaji pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.12. Hasil Analisis Varians Untuk Variabel X2, X2, dan X3 dengan 
Y 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1539.709 3 513.236 9.809 0.000
  Residual 1360.460 26 52.325    
  Total 2900.169 29     

 
 

Berdasarkan hasil analisis varians pada tabel di tas diperoleh F hitung = 

9,809 > Ftabel = 2,98 untuk � = 5% dengan dk (3:26),  dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh tersebut signifikansi. Selain 

itu dari hasil analisis juga memperoleh koefisien determinasi 0,531. Dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis kerja (Ha) yang berbumyi “Ada 

sumbangan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, dan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap ketepatan melakukan jump shoot dalam permainan 

bola basket pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009” 

diterima. Adapun besarnya sumbangan tersebut yaitu 53,1% yang termasuk 

kategori besar. 

Selanjutnya bentuk sumbangan antara daya ledak otot tungkai (X1), 

kekuatan otot punggung (X2) dan kelentukan pergelangan tangan (X3) dengan 

kemampuan Jump Shoot(Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi ganda. 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda menggunakan program Bantu SPSS for 

windows release 12 diperoleh koefisien regresi ganda sebagai berikut. 

Tabel 4.13. Koefisien Regresi untuk Variabel X1, X2 dan X3 dengan Y 

Model 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T 

  
Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.385 8.519  .749 .460
  X1 .444 .184 .444 2.415 .023
 X2 .181 .156 .181 1.155 .258
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 X3 .248 .166 .248 1.491 .148
 

TAbel di atas menunjukkan bahwa persamaan  regresi ganda antara daya 

ledak otot tungkai (X1), kekuatan otot punggung (X2) dan kelentukan pergelangan 

tangan (X3) dengan kemampuan Jump Shoot (Y) yaitu Ŷ = 6,385 + 0,444X1 + 

0,181X2 + 0,248X3. Dengan dapat dijelaskan bahwa bentuk sumbangan daya 

ledak otot tungkai (X1), kekuatan otot punggung (X2) dan kelentukan pergelangan 

tangan (X3) dengan kemampuan Jump Shoot(Y) adalah sumbangan positif, 

dimana jika daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung dan kelentukan 

pergelanan tangan meningkat secara bersama-sama sebesar satu unit skor maka 

kemampuan Jump Shootakan meningkat sebesar (0,444 + 0,181 + 0,248) unit skor 

pada konstanta 6,385. Dan sebaliknya jika daya ledak otot tungkai, kekuatan otot 

punggung dan kelentukan pergelangan tangan menurun secara bersama-sama 

sebesar satu unit skor maka kemampuan Jump Shoot akan menurun pula sebesar 

(0,444 + 0,181 + 0,248) unit skor pada konstanta 6,385.  

 

4.2  Pembahasan 

Menembak merupakan sasaran akhir setiap bermain. Penguasaan terhadap 

teknik ini mempunyai peranan. yang penting dalam permainan bola basket, sebab 

tembakan merupakan kunci utama dan sasaran akhir yang dapat menentukan 

keberhasilan dalam permainan bola basket. Keberhasilan suatu regu dalam 

permainan ini selalu ditentukan oleh keberhasilannya dalam menembak. Untuk 

dapat berhasil dalam tembakan perlu dilakukan teknik-teknik yang benar. 
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Selain teknik, kondisi fisik juga menentukan keberhasilan dalam 

melakukan jump shoot. Hal ini terbukti dari hasil penelitian ini, dimana terdapat 

sumbangan yang signifikan daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung dan 

kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan Jump Shoot dalam 

permainan bola basket. Terkait dengantemuan dari kegiatan penelitian ini, maka 

dapat dibahas hal-hal sebagai berikut: 

4.2.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Jump 

Shoot 

Daya ledak otot tungkai yang merupakan kemampuan otot atau 

sekelompok otot pada tungkai untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam 

waktu yang sangat singkat.Untuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam 

waktu singkat oleh tungkai ini tercermin seperti dalam aktivitas lompat tinggi, 

lonpat jauh, serta gerakan lain yang bersifat eksplosif yang dapat dilakukan oleh 

tungkai. 

Dalam pelaksanaan jump shoot sangat membutuhkan kemampuan untuk 

meloncat yang tinggi agar sudut bola dengan ring basket semakin kecil. 

Kemampuan untuk meloncat saat melakukan jump shoot ini memerlukan 

dukungan daya ledak otot tungkai yang besar, hal ini dibuktikan melalui 

penelitian ini, dimana daya ledak otot tungkai memberikan sumbangan yang 

cukup besar terhadap kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009.  

Adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan Jump 

Shootdikarenakan dalam melakukan  jump shoot diperlukan tolakan tungkai yang 
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besar agar mampu meloncat setinggi-tingginya saat mengarahkan bola ke ring 

basket, hal tersebut sejalan dengan pendapat Brittenham Greg 1996:1) yang 

menyatakan bahwa komponen kondisi fisik bagi pemain bola basket salah satunya 

adalah daya ledak otot tungkai untuk dapat menghasilkan lompatan yang 

maksimum.  

Lebih lanjut M, Sajoto (1995:176) menyatakan bahwa daya ledak otot 

tungkai merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang hampir semua cabang 

olahraga membutuhkan. Daya ledak merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan tenaga maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya otot sama dengan 

kekuatan (force) x kecepatan (velocity) seperti dalam melompat, tolak peluru serta 

gerak lain yang bersifat eksplosif sangat memerlukan komponen daya ledak.  

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

kemampuan Jump Shootdalam permainan bola basket, komponen kondisi fisik 

yang terpenting untuk diperhatikan adalah daya ledak otot tungkai karena dengan 

daya ledak otot tungkai yang besar seorang pemain saat melakukan jump shoot 

akan dapat menjangkau memperkecil sudut tembakan dengan ring basket sehingga 

memudahkannya untuk dapat memasukan bola ke dalam ring basket. 

4.2.3 Sumbangan Kekuatan Otot Punggung Dengan Kemampuan Jump shoot 

Unsur kekuatan yang terdapat pada diri manusia telah ada semenjak 

manusia itu dilahirkan. Hanya pada saat anak-anak sifatnya masih murni, belum 

mendapat pengaruh dari lingkungannya. Perkembangan unsur kekuatan itu sejalan 

dengan bertambahnya usia menusia. Sehingga kekuatan yang dihasilkan oleh 
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kontraksi otot menjadi dasar untuk melakukan aktivitas, dalam kehidupan 

manusia. Aktivitas yang dimaksud disini adalah aktivitas olahraga khususnya 

olahraga bola basket. 

Pada pelaksanaan jump shoot selain membutuhkan daya ledak otot tungkai 

yang besar juga memerlukan dukungan dari kekuatan otot punggung.  Kedudukan 

otot punggung sebagai penegak batang tubuh dalam pelaksanaan jump shoot 

berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak lengan saat melakukan jump shoot. 

Dengan otot punggung yang kuat memungkinkan pemain di dalam melakukan 

jump shoot menjadi lebih stabil sehingga tingkat akhurasinya menjadi semakin 

tinggi. Kondisi tersebut terbukti melalui penelitian ini, dimana walaupun relatif 

kecil tetapi sumbangan kekuatan otot punggung terhadap kemampuan Jump Shoot 

dalam permainan bola basket pada Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal 

tahun 2009 masih signifikan. 

Hal tersebut didukung pendapat (Syaifudin, 1997 : 42-43), yang 

menyatakan otot-otot batang badan, salah satu yang utama adalah otot  

punggung, dikatakan utama karena otot-otot tersebut berfungsi sebagai  

penegak batang badan yang mana sangat penting artinya untuk sikap dan  

gerak-gerik tulang belakang dan penggerak tulang punggung yang perupakan 

pangkal lengan. Dengan kedudukan otot punggung kuat, maka gerak lengan saat 

melakukan jump shoot yang berpangkal pada punggung akan semakin stabil 

sehingga jalannya bola ke dalam ring basket menjadi semakin mulus. 
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4.2.4 Sumbangan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Kemampuan 

Jump Shoot 

Kelentukan merupakan kemampuan gerak pada sendi sampai pada batas 

geraknya. Kelentukan atau fleksibility sering disebut juga keefektifan seseorang 

dalam menguasai dirinya, untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan 

pengukuran seluas-luasnya terutama otot-otot, ligamen-ligamen disekitar 

persendian tubuh. Kelentukan dapat mengurangi ketegangan otot sehingga otot 

akan menjadi lentuk, memperbesar dan memperluas daerah gerak sehingga 

persendian tidak kaku, mempermudah gerak dan mengurangi cidera. Kelentukan 

sangat diperlukan dalam melakukan tembakan. Peranannya terlihat pada 

tercapainya pelepasan bola yang cermat karena terbentuknya sudut antara 

pergelangan tangan dari jari tangan serta konsistensi gerak pada kaki, pinggang, 

bahu, siku tembak, pergelangan tangan dan jari tangan. 

Hal tersebut dibuktikan dari penelitian ini yang memperoleh temuan 

bahwa kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket. Kelentukan 

ditentukan oleh elastis tidaknya otot-otot, tendon dan ligamen. Dengan 

pergelangan tangan yang lentuk, maka akan sangat memungkinkan seseorang 

untuk melakukan gerakan menembak secara luas dalam sendi-sendinya. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Harsono (1998:163) yang 

menyatakan bahwa kelentukan otot yang tinggi akan memungkinkan seseorang 

untuk mempu melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi yang luas atau tidak 

terbatas.  
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4.2.5 Sumbangan Daya ledak otot tungkai, Kekuatan otot punggung dan 

Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Kemampuan Jump shoot 

Secara simultan atau bersama-sama berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung kelentukan 

pergelangan tangan memberikan sumbangan yang besar terhadap kemampuan 

Jump Shootdalam permainan bola basket. 

Oleh karena itu bagi setiap pemain perlu berusahan untuk dapat 

mengkoordinasikan unsur-unsur daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung 

dan kelentukan pergelangan tangannya agar membentuk suatu gerakan yang 

sinkron mengarah pada satu bidang sasaran yang diinginkan, sebab menurut 

Brittenham Greg (1996:47), teknik menembak merupakan sinkronisasi antara 

kaki, pinggang, bahu, pergelangan tangan dan jari tangan sedangkan apabila 

dalam proses pelaksanaan jump shoot menggunakan lecutan maka diperlukan 

unsur kekuatan otot punggung untuk melentukan batang tubuh kemuka agar 

menjadi semakin kuat lecutan yang dihasilkan.  

Ketepatan jump shoot dalam permainan bola basket juga dipengaruhi 

faktor-faktor lain seperti: sudut tembakan dan teknik tembakan, tetapi daya ledak 

otot tungkai, kekuatan otot punggung dan kelentukan perglangan tangan 

merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam usaha menuju 

keberhasilan dalam melakukan jump shoot dalam permainan bola basket. Hal ini 

sejelan dengan pendapat M Sajoto (1995:33), yang menyatakan unsur-unsur 

kondisi fisik harus ditingkatkan seoptimal mungkin bagi setiap atlet dan perlu 

mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan program latihan agar penguasaan 

berbagai teknik dasar olahraga yang sedang dibelajarkan dapat berhasil secara 

optimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Simpulan 

Dari hasil Penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Daya ledak otot tungkai memberikan sumbangan yang cukup besar 

ketepatan kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009.   

5.1.2 Kekuatan otot punggung memberikan sumbangan yang kecil ketepatan 

kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket pada Perkumpulan 

Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

5.1.3 Kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 

5.1.4 Secara bersama-sama daya ledak otot tungkai, kekuatan otot punggung, 

dan kelentukan pergelangan tangan memberikan sumbangan yang besar 

terhadap kemampuan Jump Shoot dalam permainan bola basket pada 

Perkumpulan Bola Basket Thrower Kendal tahun 2009. 
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5.2   Saran – Saran 

Mengingat shooting sangat dibutuhkan dalam permainan bola basket, 

maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

5.2.1 Pemain bola basket agar memiliki kemampuan Jump Shoot yang baik 

adalah dengan meningkatkan daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pergelangan tangannya melalui kegiatan latihan yang terpogram dan 

terencana. 

5.2.2 Selain daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan, 

komponen kekuatan otot punggung juga tetap perlu diperhatikan, sebab 

walau kontribusinya kecil akan tetapi keberadaannya cukup penting untuk 

menunjang kestabilan lengan saat melakukan jump shoot. 
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