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Nur Iswahyudi 2006. Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok, 
Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tembakan Hukuman Bola Basket Pada Siswa 
Peserta Ekstra Kurikuler Bola Basket SMAN 1 Ambarawa Tahun 2005. Skripsi 
Jurusan IKOR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
 Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui besarnya sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif kekuatan otot lengan terhadap hasil tembakan hukuman 
bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket sman 1 ambarawa tahun 
2005. 2). Untuk mengetahui besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif 
kekuatan otot togok terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta 
ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 3). Untuk mengetahui 
besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif kekuatan otot tungkai terhadap 
hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket 
SMAN 1 ambarawa tahun 2005. 4). Untuk mengetahui besarnya sumbangan kekuatan 
otot lengan kekuatan otot togok, kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan 
hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 
Ambarawa tahun 2005. 
 Populasi penelitian ini adalah siswa peserta ekstra kurikuler bola basket 
SMAN 1 ambarawa tahun 2005 sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan sampel 
dengan teknik total sampling. Sampel pada penelitian ini adalah siswa peserta ekstra 
kurikuler bola basket SMAN 1 ambarawa tahun 2005 sebanyak 20 orang. Metode 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode survey yaitu meneliti objek 
secara langsung di lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi korelasi baik ganda maupun tunggal. 
 Hasil penelitian didapat besarnya sumbangan relatif ( SR ) kekuatan otot 
lengan ( X1 ) sebesar 89,3%, kekuatan otot togok ( X2 ) sebesar 0,1%, kekuatan otot 
tungkai ( X3 ) sebesar 10,6%. Sementara sumbangan efektif ( SE ) kekuatan otot 
lengan ( X1 ) sebesar 40,%, kekuatan otot togok ( X2 ) sebesar 0,1%, kekuatan otot 
tungkai ( X3 ) sebesar 4,8%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, 
kekuatan otot tungkai mempunyai peranan yang sedang bagi pemain bola basket 
dalam melakukan tembakan hukuman. Mengacu dari hasil tersebut, penulis dapat 
mengajukan saran yaitu untuk mendapatkan hasil tembakan hukuman yang optimal, 
maka perlu memperhatikan kekuatan otot lengan, Kekuatan Otot Togok, Kekuatan 
Otot Tungkai dengan jalan memberikan latihan kekuatan secara terprogram dan 
terencana serta melakukan latihan koordinasi dari ketiga unsur kekuatan tersebut 
untuk memperoleh hasil tembakan yang terarah dan tepat sasaran. 

 



 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto 

Al Qur’an Surat “ Alam Nasyrah “ ayat 6-8 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai ( dari sesuatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan yang 

lain ), dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap “ 

 
 
 
 
 
 

Persembahan 
 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Bapak dan Ibu tercinta yang 

telah berjuang dan berdo’a demi 

keberhasilanku. 

2. Kakak-kakakku tercinta yang 

telah memberikan semangat 

dalam penulisan skripsi ini. 

3. Kekasih tercinta yang telah setia 

memberikan motivasi. 

4. Teman-teman IKOR angkatan 

2000. 

5. Almamater UNNES. 

 
 
 



 

KATA PENGANTAR 
 
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ Sumbangan kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, 

kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa 

peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005 ”. 

 Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi inibukan 

hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, namun juga berkat bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada yang terhormat : 

1. Drs. Sutardji, MS, Dekan FIK UNNES yang telah memberikan kemudahan dan 

ijin penelitian. 

2. Drs. Djanu Ismanto, MS, Ketua Jurusan IKOR FIK UNNES yang telah 

memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Drs. Musyafari Waluyo, M. Kes, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

4. Drs. Taufiq Hidayah, M. Kes, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

5. Drs. M. Tohari, Kepala Sekolah SMAN 1 Ambarawa yang telah memberikan ijin 

penelitian, sehingga penelitian ini dapat berlangsung dengan lancar. 

6. Seluruh peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005, yang 

bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas kebaikan yang 
telah mereka berikan selam ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
semua. 

Semarang, 2 Maret 2006 

Penulis 



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Pembinaan 

pengembangan olahraga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia 

Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh 

masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat mengembangkan rasa 

kebanggaan nasional. Salah satunya adalah dalam cabang olahraga bola basket. 

  Permainan bola basket adalah cabang olahraga permainan yang sangat 

digemari oleh banyak kalangan dewasa ini. Dari anak-anak, remaja, pelajar dan 

mahasiswa, sampai orang dewasa gemar akan olahraga ini. Hal ini ditandai dengan 

semakin merebaknya perkumpulan-perkumpulan bola basket di berbagai daerah, dan 

sering pula diselenggarakan pertandingan-pertandingan bola basket antar wilayah 

atau daerah baik yang bersifat umum maupun pelajar atau mahasiswa.  

 Melalui olahraga ini dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain adalah : 

Persendian menjadi baik, otot-otot menjadi kuat, peredaran darah menjadi lancar, 

pernafasan tidak terhambat dan pemikiran dilatih untuk dapat memecahkan masalah 

dengan cepat dan tepat. 

 Seperti apa yang dikemukakan Imam Sodikun, (1992 : 2), bahwa “Permainan 

bola basket adalah cabang olahraga yang mempunyai nilai-nilai paedagogis, 

fisiologis, dan sosiologis”. Paedagogis artinya siswa dalam bermain bola basket 



 

mentaati peraturan permainan sehingga ia mendapatkan pendidikan berupa jiwa 

sportivitas, patuh pada peraturan dan wasit. Fisiologis artinya dalam bermain bola 

basket dapat meningkatkan fungsi fisiologisnya berupa daya tahan tubuh atau 

kemampuan kardiovaskulernya. Sosilogis artinya dalam bermain bola basket dapat 

bekerjasama dalam tim sehingga memupuk rasa sosial antara regu atau teman. 

 Pencapaian prestasi dalam olahraga sangat ditentukan oleh faktor-faktor kondisi 

fisik dan kesegaran jasmani olahragawan, keterampilan dan teknik yang dimiliki dan 

masalah-masalah yang mendukung faktor-faktor lainnya. 

 Bola basket termasuk permainan yang komplek gerakannya yaitu terdiri dari 

gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi dengan rapi sehingga memerlukan 

waktu cukup lama untuk menguasai teknik dasar permainan bola basket dengan 

benar. Dengan penguasaan teknik dasar yang benar maka akan menunjang 

keterampilan selanjutnya. Untuk mendapatkan gerakan efektif dan efisien, perlu 

penekanan pada penguasaan teknik dasar yang baik. 

 Adapun teknik dasar menurut Imam Sodikun dapat dibedakan menjadi :        “ 

teknik melempar dan menangkap, teknik menggiring bola, teknik menembak atau 

shooting, teknik berporos atau pivot dan teknik lay up shot “, (1994 : 18). 

 Seorang pemain bola basket harus menguasai teknik-teknik dasar tersebut, jika 

ingin menjadi pemain yang baik disamping kualitas fisik yang prima serta 

kematangan juara. Dari kelima teknik dasar tersebut jelas bahwa satu teknik dengan 

teknik lainnya saling berkait dan tidak dapat terpisahkan. Melihat kemajuan 

permainan bola basket yang menggunakan teknik–teknik tinggi baik peraturan 



 

maupun teknik–teknik bermain sudah sewajarnya mengetahui bagaimana cara 

mengembangkan teknik–teknik tersebut. 

 Salah satu teknik dasar permainan bola basket adalah menembak atau shooting. 

Menembak adalah sasaran akhir setiap bermain, keberhasilan setiap regu dalam 

permainan selalu ditentukan oleh keberhasilannya dalam menembak. 

 Tembakan terbagi menjadi dua macam yaitu tembakan lapangan dan tembakan 

hukuman. Adapun tembakan lapangan adalah suatu percobaan memasukkan bola 

kekeranjang lawan selama dalam waktu permainan/pertandingan, sedangkan 

tembakan hukuman adalah hadiah yang diberikan kepada seorang pemain untuk 

mencetak satu angka. 

 Bola basket adalah olahraga yang body contact atau bersinggungan langsung 

antara pemain dengan lawan, sehingga tidak menutup kemungkinan sering terjadinya 

pelanggaran dalam pergerakan yang tidak sedikit yang mengakibatkan wasit 

memberikan hadiah tembakan hukuman kepada regu atau tim yang dikenai 

pelanggaran. 

 Kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak 

dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. 

 Permainan bola basket mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan olahraga 

permainan lainnya, antara lain : 

1) Di dalam olahraga permainan bola basket terdapat beberapa unsur komponen 

kondisi fisik. 



 

2) Dalam olahraga permainan bola basket terdapat beberapa nilai-nilai yaitu, 

paedagogis, fisiologis, dan sosiologis. 

3) Olahraga bola basket membutuhkan pemikiran yang cepat dan tepat dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

4) Di dalam olahraga ini disamping faktor kondisi fisik, masih terdapat beberapa 

faktor lain yang mempengaruhi antara lain : teknik, keterampilan. 

 Dengan dasar pemikiran diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Sumbangan kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, kekuatan otot tungkai, 

terhadap hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket”. 

 Adapun yang mendasari peneliti untuk mengambil tema dan judul tersebut 

adalah: 

1) Kekuatan otot lengan memiliki peranan yang sangat besar untuk menunjang 

kemampuan menembak hukuman. 

2) Kekuatan otot togok penting untuk menunjang kemampuan menembak 

hukuman.  

3) Kekuatan otot tungkai penting untuk menunjang kemampuan menembak 

hukuman. 

 

1.2   Permasalahan 

1) Berapa besar sumbangan relatif dan sumbangan efektif kekuatan otot lengan 

terhadap hasil tembakan hukuman pada siswa peserta ekstra kurikuler bola 

basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 



 

2) Berapa besar sumbangan relatif dan sumbangan efektif kekuatan otot togok 

terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra 

kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

3) Berapa besar sumbangan relatif dan sumbangan efektif kekuatan otot 

tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta 

ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

4) Berapa besar sumbangan kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, 

kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada 

siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif 

kekuatan otot lengan terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada 

siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

2) Untuk mengetahui besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif 

kekuatan otot togok terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada 

siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

3) Untuk mengetahui besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif 

kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada 

siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

4) Untuk mengetahui besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif 

kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, kekuatan otot tungkai terhadap 



 

hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler 

bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya pada disiplin ilmu yang dijadikan dalam objek penelitian. 

Sedangkan pentingnya penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Dengan diketahuinya hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan bagi para pelatih bola basket khususnya Penambahan wawasan 

keilmuan tentang pembinaan olahraga bola basket  

2) Sebagai masukan dalam pengembangan pembinaan olahraga bola basket di 

SMA Negeri 1 Ambarawa. 

3) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembanding bagi peminat yang 

ingin mengadakan penelitian. 

 

1.5  Penegasan istilah 

 Sehubungan dengan judul skripsi “ Sumbangan kekuatan otot tungkai, 

kekuatan otot togok dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan bebas bola 

basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN I Ambarawa tahun 

2005 “, maka untuk menghindari salah penafsiran istilah yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini berikut akan dijelaskan istilah yang digunakan dalam judul 

skripsi, yaitu :  



 

1) Sumbangan 

Menurut W.J.S. Poerwadarminta ( 1984 : 974 ), Sumbangan adalah pemberian 

sebagai bantuan. 

2) Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja ( M. Sajoto, 

1995 : 8 ). Kekuatan otot lengan adalah kemampuan otot lengan menerima beban 

sewaktu bekerja. Dalam penelitian ini yang dilihat hanyalah kekuatan mendorong 

otot lengan untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

3) Kekuatan Otot Tungkai 

Kekuatan otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai dalam menerima beban 

sewaktu bekerja. Tungkai memberikan keseimbangan pada tubuh saat akan 

melaksanakan tembakan, juga memberikan dorongan yang kuat pada saat 

melakukan tembakan hukuman. 

4) Kekuatan Otot Togok 

Kekuatan otot togok adalah kemampuan otot togok untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. 

5) Tembakan Hukuman ( free throw ) 

Tembakan hukuman adalah tembakan yang diberikan kepada pemain untuk 

mencetak angka dari posisi belakang garis tembakan hukuman di dalam setengah 

lingkaran ( Perbasi, 2000 : 73 ). 

 



 

6) Permainan Bolabasket 

  Permainan bolabasket adalah permainan yang menggunakan bola 

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

dipantulkan ke lantai ( di tempat atau sambil berjalan ), dan tujuannya adalah 

memasukkan bola ke basket ( keranjang ) lawan. Permainan dilakukan oleh dua 

regu, masing-masing terdiri dari 5 pemain, setiap regu berusaha memasukkan 

bola kekeranjang lawan dan menjaga ( mencegah ) Keranjangnya sendiri 

kemasukan sedikit mungkin ( Imam Sodikun, 1992 : 8 ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Hakekat Permainan Bola Basket 

Bola basket merupakan olahraga pemainan yang menggunakan bola besar, 

dimainkan dengan tangan, boleh dioper, boleh dipantulkan ke lantai (ditempat atau 

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

Permainan dilakukan oleh dua regu masing-masing 5 orang, setiap regu berusaha 

memasukan bola ke keranjang lawan dengan menjaga (mencegah) keranjangnya 

sendiri agar kemasukan sedikit mungkin. Lapangan terdiri dari tanah, lantai semen 

atau lantai papan, dibatasi oleh garis yang berbentuk empat persegi panjang 

berukuran 28 x 15 m (Imam Sodikun, 1992 : 8). 

Tujuan permainan ini adalah membuat kemenangan dengan memasukan bola ke 

keranjang lebih banyak. Untuk mencapai tujuan ini syarat utamanya harus terampil. 

Keterampilan dapat dicapai sampai tingkat tinggi apabila gerakan dasar baik. Oleh 

karena itu gerak ( teknik ) dasar perlu dilakukan dengan cara-cara yang benar, agar 

keterampilannya bisa ditingkatkan. 

 Selain teknik juga terdapat faktor lainnya, yaitu faktor kondisi fisik. Kondisi 

Fisik Adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat 

dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di 

dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen harus dikembangkan 

( M. Sajoto, 8 : 1995 ). Macam-macam kondisi fisik antara lain : 

1) Kekuatan ( Strength ), adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan mempergunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu bekerja. 



 

2) Daya tahan ( endurance ), dikenal dua macam daya tahan, yaitu : 

a) Daya tahan umum ( general endurance ), adalah kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan 

peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja 

secara terus menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot 

dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. 

b) Daya tahan otot ( local endurance ), adalah kemampuan seseorang 

dalm mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus 

menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 

3) Daya otot ( muscular power ) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa daya otot = 

Kekuatan ( force ) X kecepatan ( velocity ). 

4) Kecepatan ( speed ), adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya. 

5) Daya lentur ( flexibility ), adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri 

untuk segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat 

mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh. 

6) Kelincahan ( agility ), adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area 

tertentu. Seseorang yang mampu mengubah satu posisi berbeda dalam 



 

kecepatan yang tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya 

cukup baik. 

7) Koordinasi ( coordination ), adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal 

secara efektif. 

8) Keseimbangan ( balance ), adalah kemampuan seseorang mengendalikan 

organ-organ saraf otot. 

9) Ketepatan ( accuracy ), kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-

gerak bebas terhadap suatu sasaran. 

10) Reaksi ( reaction ), adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera 

saraf atau feeling lainnya. 

Dalam olahraga bola basket  

  

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Bola Basket 

Bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks gerakannya. Artinya 

gerakannya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi rapi sehingga 

dapat bermain dengan baik. Sebelum melempar bola, ia harus memegang bola dengan 

baik. Jika cara memegang bola saja salah tentu ia tidak dapat melemparkannya 

dengan baik.  

Untuk dapat menerobos lawan dengan baik, ia harus dapat menggiring bola 

dengan baik pula. Untuk dapat bekerjasama dengan baik, tentu harus menguasai 



 

teknik melempar, menangkap dan menggiring bola dengan baik. Dengan demikian 

agar seseorang atau regu dapat bermain dengan baik, maka mereka dituntut dapat 

melakukan setiap unsur gerakan dengan benar. Jika setiap unsur gerak ini mampu 

dikuasai, dalam meningkatkan keterampilan gerak dan mengkombinasikan gerakan 

tidak akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu penguasaan terhadap teknik dasar 

dalam pemainan bola basket harus didahulukan. Penguasaan teknik dasar yang benar 

akan menunjang keterampilan bermain selanjutnya. 

Suatu permainan olahraga dapat berlangsung dengan baik bila semua pemain 

telah menguasai teknik dasarnya. Teknik merupakan dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap pemain agar tercapai prestasi yang maksimal. Teknik adalah suatu proses 

gerakan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan 

tugas yang pasti dalam cabang olahraga. Teknik dasar adalah suatu teknik dimana 

proses gerakannya merupakan dasar, dan gerakan itu dalam kondisi sederhana dan 

mudah. Imam Sodikun ( 1992 : 47 ) mengemukakan untuk mendapatkan gerakan 

efektif dan efesien ini perlu didasarkan pada penguasaan teknik dasar yang baik. 

Teknik dasar tersebut dapat dibagi sebagai berikut : 

 

2.1.2.1  Teknik Melempar dan Menangkap 

Istilah melempar mengandung istilah mengoper bola dan menangkap berarti 

menerima bola. Operan dalam permainan ini mendapatkan perhatian khusus, pada 

umumnya operan ini dilakukan dengan cepat, keras tetapi tidak liar, sehingga dapat 



 

dikuasai oleh kawan yang akan menerimanya. Operan juga dapat dilakukan secara 

lunak, tetapi akan tergantung pada situasi keseluruhan, yaitu kedudukan situasi lawan, 

kawan, timing dan taktik yang digunakan. Operan juga bisa dilakukan dengan gerak 

tipu terlebih dahulu. Gerakan-gerakan tersebut perlu dilakukan agar ada kemungkinan 

melakukan terobosan terhadap pertahanan lawan. 

Memberikan operan tidaklah semudah orang menduga, karena kerasnya 

lemparan, terlalu mudah atau terlalu tinggi operan akan menyulitkan penerima bola. 

Arah bola ke sasaran harus terhindar dari serobotan lawan. Untuk mengoper bola 

harus tepat timingnya, baik dalam posisi berhenti bergerak maupun dalam posisi 

melayang. Harus ada kesatuan rasa antara pelempar ( pengoper ) dengan penerima 

bola. untuk dapat melempar dengan baik terdapat beberapa teknik melempar yang 

harus dikuasai dengan baik pula. 

 

2.1.2.1.1  Lemparan dada ( chest pass ) 

  Melempar atau mengoper bola yang sering dilakukan dalam permainan adalah 

dengan dua tangan. Melempar dengan dua tangan ini baik dipakai dalam lemparan-

lemparan jarak pendek. Dari sikap memegang bola kemudian diubah menjadi 

lemparan dada tidak mengalami banyak perubahan. Posisi telapak tangan dan jari-jari 

yang tadinya saling berhadapan, untuk melakukan lemparan dada ini tinggal merubah 

posisi menjadi tidak berhadapan, tetapi sedikit menghadap ke depan. Bola ditarik ke 

depan dada dan bola didorong dengan meluruskan kedua tangan ke depan secara 



 

bersama. Bola terlepas dari tangan disaat jari melepaskannya dengan lecutan. Sasaran 

lemparan adalah kearah dada penerima bola, sehingga mudah diterima ( ditangkap ). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Lemparan Dada dengan Dua Tangan 
Sumber : Hal Wissel ( 1996 : 74 ) 

 

2.1.2.1.2  Lemparan atas kepala (over head pass) 

Sikap berdiri untuk melempar ini sama dengan lemparan dada, posisi berdiri 

berubah pada saat lemparan akan dilakukan. Angkat bola keatas dengan meluruskan 

kedua tangan, jika perlu boleh mengangkat tumit sedikit. Pada saat posisi bola 

tertinggi lakukan lecutan bola dengan pergelangan dan jari tangan. Jenis lemparan ini 

biasanya dilakukan oleh pemain yang tinggi perawakannya. Jenis lemparan ini hanya 

tepat digunakan pada jarak pendek sebab kecepatan bola hanya tergantung pada 

kekuatan gerak pols (pegelangan tangan) dan lecutan ujung jari tangan. Dalam 

pertandingan bola basket operan ini dilakukan pada saat dijaga ketat dan harus 



 

melewati lawan, biasanya operan ini digunakan untuk mengoper bola kepada teman 

yang berada di low post, dimulai dari memegang bola diatas kepala dengan siku 

menghadap ke depan membentuk 90 derajat. Jangan bawa bola ke belakang kepala, 

karena akan sulit untuk melakukan operan yang cepat dan tidak mudah diserobot 

lawan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2 

Lemparan Bola di Atas Kepala 
Sumber : Hal Wissel ( 1996 : 77 ) 

 

2.1.2.1.3  Lemparan pantulan (bounce pass) 

Posisi berdiri untuk lemparan ini sama dengan lemparan dada. Arah sasaran 

saja yang berbeda, yaitu menuju ke bawah dipantulkan dulu ke lantai, pantulan dari 

lantai inilah hendaknya tepat ke perut (pinggang) penerima. Jadi penerima menerima 

bola yang menuju ke atas lantai. 



 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3 

Lemparan Pantulan 
Sumber : Hal Wissel (1996 : 74 ) 

 

2.1.2.1.4  Lemparan satu tangan ( side pass )  

Pada dasarnya lemparan dibedakan atas lemparan satu tangan dan dua tangan 

saja. Walaupun lemparannya dengan satu tangan pada saat lepasnya bola dari tangan, 

namun pemegangan bola tetap dengan dua tangan. Lemparan ini sangat cocok untuk 

lemparan jarak menengah dan jarak jauh, sedangkan lemparan dengan dua tangan 

cocok untuk lemparan jarak pendek dan menengah. 

 

2.1.2.2  Teknik Menggiring Bola 

Teknik menggiring bola merupakan dasar untuk bermain bola basket, sebab 

menggiring selalu digunakan. Menggiring bola hanya diperbolehkan dengan satu  

tangan, kanan saja, atau kiri saja, atau bergantian kanan dan  kiri.  

  



 

 

 

     Gambar 4 

Menggiring Bola  
Sumber : Sumber : Hal Wissel ( 1996 : 97 ) 

 

2.1.2.3  Teknik Menembak ( Shooting ) 

Menembak atau shooting dalam permainan bola basket adalah satu teknik 

memasukkan bola ke ring lawan. Dalam bola basket teknik ini sangat penting untuk 

mencetak angka dan menentukan kemenangan dalam pertandingan, sebab 

kemenangan ditentukan oleh banyaknya bola yang masuk ring basket. Setiap regu 

yang menguasai bola selalu mencari kesempatan untuk dapat melakukan tembakan, 

oleh karena itu unsur tembakan ini merupakan teknik dasar yang harus pelajari 

dengan baik dan benar serta ditingkatkan keterampilannya dengan latihan. Hal ini 

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

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

peluang besar membuat skor, tetapi tetap saja harus melakukan tembakan, menembak 

 



 

bola ke ring adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam permainan bola 

basket. 

Apabila dalam suatu pertandingan seorang pemain kurang menguasai teknik 

dasar permainan tetapi dalam penguasaan  teknik tembakannya sangat baik, maka 

dalam pertandingan sesungguhnya pemain tersebut merupakan ancaman bagi lawan 

karena setiap saat ia akan menghasilkan angka. Imam Sodikun mengemukakan bahwa 

tembakan merupakan sasaran akhir setiap pemain. Keberhasilan suatu regu dalam 

permainan selalu ditentukan oleh keberhasilan di dalam tembakan (1992:59). Maka 

hal ini perlu diperhatikan bagi para pemain dan pelatih.  

Menembak merupakan gerakan mendorong bola dalam bentuk gerakan 

lemparan dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Menembak merupakan 

sasaran akhir setiap bermain. Keberhasilan suatu regu dalam permainan selalu 

ditentukan oleh keberhasilannya dalam menembak. Untuk dapat berhasil dalam 

tembakan perlu dilakukan teknik-teknik yang benar. Adapun prinsip-prmsip 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1) Penembak yang baik hendaknya selalu bertujuan pada satu sasaran khusus.  

2) Penembak yang baik hendaknya menguasai keajegan mata terpusat pada satu 

arah hingga bola dilepaskan.  

3) Bola harus selalu digerakkan ( digoyang ) sebelum lepas agar mencapai sasaran 

tembakan yang baik.  

4) Penembak hendaknya tidak tinggal di tempat dalam waktu yang lama sebelum 

melepaskan bola ( terutama tangan ).  



 

5) Penembak hendaknya memusatkan perhatian pada saat melakukan tembakan. 

6) Sebagian tembakan harus diarahkan pada suatu target tepat di atas lingkaran.  

7) Setiap pemain harus dapat mengambil atau melambungkan bola jauh dari papan 

ke keranjang segera setelah mendekati keranjang.  

8) Tembakan satu tangan kanan, hendaknya dilempar dengan posisi kaki kanan 

sedikit di depan. 

Menurut Iman Sodikun ( 1992 : 59 ) ada beberapa jenis tembakan yaitu: 1) 

tembakan dengan dua tangan di dada; 2) tembakan dengan dua tangan di atas kepala; 

3) tembakan satu tangan; 4) tembakan lay up; 5) tembakan didahului dengan 

menggiring bola dan langsung mengadakan tembakan lay up; 6) tembakan loncat satu 

tangan; 7) tembakan loncat dengan dua tangan; 8) tembakan kaitan; dan 9) tembakan 

lain-lain gaya. 

Di dalam permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan yaitu :  

2.1.2.3.1  Tembakan Lapangan  

Tembakan lapangan yaitu suatu upaya memasukkan bola ke dalam ring lawan 

selama dalam permainan atau pertandingan. Tembakan ini dilakukan oleh siapapun 

pemain penyerang dari daerah manapun di dalam lapangan sesuai peraturan. 

Tembakan lapangan boleh dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan, baik dari 

posisi berdiri di tempat maupun dari posisi meloncat. 

2.1.2.3.2  Tembakan Hukuman atau Tembakan Bebas 

  Tembakan hukuman atau tembakan bebas adalah hadiah yang diberikan 

kepada seorang pemain untuk mencetak satu angka. Tembakan tanpa rintangan ini 



 

dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas, sesuai dengan 

peraturan ( Imam Sodikun, 1992:90 ). 

Jenis tembakan tersebut dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

terjadi dalam permainan. Oleh karena itu, pemain harus mampu melakukan beberapa 

jenis tembakan sehingga mampu menembak dengan tepat ke dalam keranjang. 

A. Tembakan Dua Tangan Dari Dada 

Teknik dasar tembakan dua tangan dari dada  adalah  sebagai    berikut: 

1) Posisi berdiri dengan pegangan bola seperti pada lemparan dada.  

2) Tekuklah lutut secara rileks dan badan sedikit condong ke depan. 

3) Pegangan bola diatur sedemikian rupa sehingga titik tengahnya kira-kira 

berada di muka dagu. 

4) Pandangan kedua mata ditujukan kepada sasaran yaitu basket. 

5) Gerakan menembak dimulai dari meluruskan kedua tangan dan menolak 

bola ke arah basket. 

6) Setelah tangan lurus, bola segara dilecutkan dari pergelangan tangan dan 

terakhir ujung jari. 

7) Usahakan agar kekuatan dorongan tangan kanan dan kiri sama sehingga 

jalan bola bisa lurus dari depan dada sampai ke basket. 

8) Ikutlah gerakan lanjutan ( follow through ) setelah bola lepas dari tangan. 

9) Untuk permulaan cobalah jarak antara 3 - 4 meter, kemudian mundur 

sampai kurang lebih 7 meter dari basket. 



 

Gerakan tersebut dilakukan secara berurutan dan berlanjut terputus-putus. awal 

gerakan tangan ini boleh sedikit berputar bersama bolanya sebagai suatu usaha 

memberikan ancang-ancang agar gerakan berikutnya lebih baik dan lancar. 

B. Tembakan dengan dua tangan dari atas kepala 

Teknik dasar tembakan dua tangan dari atas kepala adalah  sebagai  berikut: 

1) Posisi awal diambil jarak + 3 meter dari basket. 

2) Pegangan awal adalah sama seperti pegangan bola untuk tembakan dada 

dengan dua tangan. 

3) Angkatlah bola di posisi di atas dahi. 

4) Lakukan gerakan meluruskan tangan dan lecutkan bola dengan 

pergelangan dan jari. 

5) Ikuti gerakan lanjutan. 

Gerakan dimulai dilakukan dengan cara berlanjut mulai dari kedua kaki, 

tangan sampai adanya lecutan.  

C. Tembakan satu tangan dari atas kepala 

Sukintaka ( 1979:22 ) menyatakan bahwa menembak dengan satu tangan lebih 

efektif, sebab kecepatan menembak lebih terjamin dan koordinasi lebih mudah untuk 

dikuasai bila dibandingkan dengan tembakan dua tangan.                                       

Teknik dasar tembakan satu tangan dari atas kepala adalah sebagai berikut: 

1) Pegangan awal sesuai dengan teknik memegang bola  



 

2) Angkatlah bolah sampai ke depan atas dahi dengan posisi tangan kanan 

menghadap ke depan dan siku masih ditekuk serta jari-jari terbuka mengenai 

bola  

3) Tangan kiri tetap menempel pada bola tetapi hanya menahan agar bola tidak 

jatuh dan telapak tangan menghadap ke belakang  

4) Dorongan bola ke depan atas dengan meluruskan tangan kanan, setelah tangan 

lurus lanjutkan dengan melecutkan pergelangan dan jari tangan 

5) Bersama dengan itu tangan kiri segera turun lewat depan dada   

6) Arah lambung bola dengan sudut kurang lebih 70° dan diharapkan  bola 

langsung ke ring basket  

7) Latihan dimulai dari jarak dekat dulu, baru berangsur-angsur menjauhi basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Tembakan Satu Tangan dari Atas Kepala 
Sumber : Hal Wissel ( 1996 : 53 ) 



 

D. Tembakan lay up (lay up shoot)  

Tembakan lay up adalah jenis tembakan yang efektif, sebab dilakukan pada 

jarak yang sedekat-dekatnya dengan basket. Hal ini menguntungkan yaitu menembak 

dari jarak yang jauh dapat diperdekat ke basket dengan melakukan lompat – langkah 

– lompat. Pada lompatan terakhir ini pada posisi setinggi-tingginya mendekati basket, 

diteruskan dengan memasukan bola. Dengan posisi tersebut tembakan dapat 

dilakukan dengan mudah. Teknik gerakannya meliputi : 

1) Posisi berdiri kaki selebar bahu dengan memegang bola dua tangan seperti 

akan menembak satu tangan. 

2) Tekuk lutut sehingga badan agak merendah. 

3) Bersamaan dengan mengangkat bola ke atas dahi untuk ditembakkan, tolakan 

badan lurus ke atas sehingga posisi berdiri di udara dengan kaki lurus. 

4) Pada saat titik tertinggi, sesaat berhenti di udara dan mendorong bola dengan 

meluruskan tangan kanan dan melecutkan bola dengan ujung-ujung jari 

menuju kearah basket sebagai satu tembakan. 

5) Jangan lupa gerakan lanjutan dan mendarat lagi dengan dua kaki. 

6) Pandangan selalu mengikuti jalannya bola. 

 

2.1.2.4  Teknik Gerak Berporos (Pivot) 

  Dalam permainan bola basket tidak diperkenankan seorang lari membawa 

bola tanpa menggiring. Bila ia membawa bola tanpa menggiring ia hanya boleh 

melangkah satu langkah, tidak boleh lebih. Untuk mengamankan bola dari rebutan 



 

lawan, ia hanya diperbolehkan berputar dengan satu kaki sebagai porosnya. Ia boleh 

memutar badannya ke segala arah asalkan satu kaki tetap tinggal sebagai porosnya. 

Keadaan ini memberi kesempatan kepada pemain untuk mengamankan bola dari 

serobotan lawan, menjauhkan bola dari lawan dan melindunginya dengan badan. 

Dengan menguasai teknik ini dengan baik ia dapat mengamankan bola dan dapat 

memikirkan gerakan berikutnya dengan baik, yaitu kearah mana bola akan digiring 

dilempar atau ditembakan.  

 

2.1.2.5   Teknik Merayah 

Teknik merayah yaitu cara mengambil atau menangkap bola yang memantul 

akibat dari tembakan yang gagal. Cara ini kalau tidak dilakukan dengan baik, 

biasanya akan gagal karena didahului lawan. Cara yang baik adalah pertama 

mengambil posisi yang tepat dan mengantisipasi jatuhnya bola, bola yang memantul 

diperkirakan jatuhnya dimana, mengambil posisi menghadap papan pantul dengan 

menumpu dua kaki, tekuk lutut dan tangan disamping bawah badan. Pandangan 

selalu ke arah bola. Bersamaan dengan meluruskan kaki menolak badan keatas, kedua 

tangan diayunkan ke atas siap untuk menangkap bola. sewaktu meloncat ( melayang ) 

kedua kaki dibiarkan tergantung lurus. 

Setelah bola ditangkap dengan dua tangan pada titik tertinggi, tariklah bola ke 

dada bersamaan dengan badan turun. Menumpu dengan dua kaki yang jatuhnya 

mengeper, lutut ditekuk dan siap menguasai bola untuk gerakan selanjutnya. 



 

Pengambilan posisi yang tepat ( membelakangi lawan ) sangat menentukan 

keberhasilan merayah.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Teknik merayah 

Sumber : Hal Wissel ( 1996 : 124 ) 

 

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi 

pemain bola basket yang baik, penguasan keterampilan dasar dalam permainan, 

sangat diperlukan guna mencapai prestasi yang optimal.  

 

2.1.3  Kekuatan  

 Pada permainan bola basket, semakin baik seorang pemain dapat mendribel, 

menembak, dan mengoper, semakin baik kemungkinannya untuk sukses, tetapi 

keahlian khusus olahraga tersebut akan menjadi terbatas oleh kondisi fisik yang 

lemah. Komponen-komponen penting bagi seorang pemain bola basket antara lain : 



 

1) Kebugaran sistem pernafasan jantung, 2) kekuatan otot, 3) ketahanan otot, 4) 

kelenturan, 5) Komposisi tubuh ( Greg Brittenham, 1 : 2002 ). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil tembakan hukuman adalah 

antara lain :  

1) Faktor teknik 

Teknik yang kurang baik dapat berpengaruh terhadap hasil tembakan. 

2) Faktor fisik  

Sedangkan fisik yang kurang baik akan mempengaruhi unsur kekuatan bagian 

tubuh yang berperan dalam melakukan tembakan hukuman. 

3) Faktor mental 

Faktor mental adalah faktor yang mencakup sisi psikologis dalam melakukan 

tembakan hukuman. 

4) Faktor kematangan juara 

Kematangan juara mengacu pada gabungan unsur mental dan fisik, 

kematangan yang dimaksud adalah tidak gentar menghadapi apapun : lawan, situasi, 

kondisi, alat yang seperti apapun. Dalam hal ini adalah kondisi dn situasi pada saat 

melakukan tembakan hukuman ( Imam Sodikun, 1992 : 77 ) 

 

2.1.3.1 Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan ( strength ) adalah kemampuan kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja.( 

M. Sajoto, 1996 : 8 ). 



 

 Bola basket merupakan permainan yang menggabungkan unsur teknik, taktik 

dan fisik. Salah satu teknik dasar yang penting adalah menembak, karena menembak 

merupakan sasaran akhir dalam permainan bola basket, kemenangan tim ditentukan 

berdasar jumlah bola yang masuk. Selain faktor teknik di dalam permainan bola 

basket harus ditunjang pula dengan kondisi fisik yang prima terutama kekuatan, 

karena menembak merupakan sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku, 

pergelangan dan jari tangan, untuk menggerakkan anggota bagian tubuh tersebut 

diperlukan kekuatan. Berdasarkan uraian tersebut lengan sangat membantu sekali 

untuk melakukan tembakan dalam permainan bola basket. Lengan di dalam susunan 

struktur tubuh manusia termasuk anggota gerak tubuh bagian atas. Anggota gerak 

bagian atas terdiri dari : 1). Tulang lengan atas atau humerus, 2). Tulang hasta atau 

ulna, 3). Tulang pengumpil atau radius, 4). Tulang pergelangan tangan atau carpalia, 

5). Tulang tapak tangan atau metacarpalia, 6). Tulang jari–jari tangan atau phalangea 

( Soedarminto,1992 : 50 ) 

 Dari semua tulang–tulang tersebut diatas secara bersama–sama membentuk 

sebagai satu kesatuan anggota gerak bagian atas yang membantu untuk melakukan 

gerakan teknik shooting. Gerakan shooting dalam permainan bola  basket merupakan 

gerakan yang cepat yaitu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 detik, maka 

gerakan shooting free throw merupakan gerakan yang bersifat an aerobik, yaitu 

gerakan yang dalam proses pembentukan energinya tanpa membutuhkan bantuan 

oksigen. Pre dominan energi sistem pada permainan bola basket adalah sistem an 

aerobik 80 %, sedangkan untuk aerobik 20 %. (Greg Brittenham,2002 : 3 ) 



 

 Kekuatan otot lengan merupakan salah satu komponen penting dalam 

keberhasilan melakukan tembakan hukuman, karena kekuatan otot lengan membantu 

dalam mendorong bola ke ring basket, jumlah dorongan yang harus diberikan pada 

bola tergantung dari jarak tembakan. Untuk jarak dekat lengan pergelangan tangan 

dan jari memberikan dorongan yang besar untuk keberhasilan dalam menembak. (Hal 

Wissel, 2000 : 47). 

 Otot lengan yang terlibat dalam tembakan hukuman atau tembakan bebas 

dalam permainan bola basket yaitu : 

A. Otot bahu 

Otot bahu terdiri dari : 1). M. Deltoid, 2). M. Subskapilaris, 3). M. 

suprasupinasus, 4). M. Infraspinatus, 5). M. Teres major, 6). M. Teres minor. 

B. Otot pangkal lengan atas 

Otot pangkal lengan atas terdiri dari : 1). M. Biceps braki, 2). M. Brakialis, 3). 

M. kurako brakialis, 4). M. Triceps braki ( Syaifudin, 1994 : 51 ). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Otot Lengan Atas 

Sumber : Syaifudin ( 1997 : 39 ) 
 
 
 

C. Otot Lengan Bawah 

Otot lengan bawah meliputi : 1) M. Ekstensor karpiradialis longus, 2) M. 

Ekstensor karpi radialis brevis, 3) M. ekstensor karpi ulnaris, 4) M. ekstensor 

policis longus, 5) Otot-otot disebelah telapak tangan, 6) M. Pronator teres, 7) 

Otot-otot fleksor, dan 8) Otot-otot yang bekerja memutar radialis. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 
Otot-otot Lengan Bawah 

Sumber : Syaifudin ( 1997 : 44 ) 
 
 

2.1.3.1.1 Persendian tubuh bagian atas atau (upper extremity) yang terlibat 

dalam tembakan hukuman atau tembakan bebas dalam permainan bola 

basket yaitu : 

1) Sendi Bahu 

Sendi bahu merupakan salah satu sendi yang sangat bebas dan luas 

kemungkinan gerakannya diantara sendi–sendi yang ada pada tubuh. Karena sendi ini 

memiliki tiga poros sendi. Sendi ini dibentuk oleh antara tulang Scapula dengan 

tulang Humeri. Sendi bahu termasuk dalam klasifikasi sendi Ball and Socket joint. 

Oleh karena memiliki tiga poros sendi, maka gerakan yang dapat dilakukan oleh 

persendian ini sangat variatif, antara lain :  

a) Mengayun lengan ke depan ( swinging forward/antefixion/flexion ). 



 

b) Mengayun lengan ke belakang ( swinging backwardretroflexion/extention ). 

c) Mengangkat lengan ke samping menjauhi badan atau tubuh (abduction). 

d) Menarik lengan mendekati badan atau tubuh ( adduction ). 

e) Memutar lengan kearah dalam ( inward rotation / endorotation ) 

f) Memutar lengan kearah luar ( outward rotation / exorotation ). 

g) Menarik lengan dari posisi abduksi ke arah depan (horisontal adduction). 

h) Menarik lengan dari posisi antefleksi ke posisi abduksi lengan (abduction 

horisontal / horizontal abduction) ( Ucup Yusup, 2000 : 61 ). 

Otot-otot yang memperkuat sendi bahu antara lain : 

Bagian depan :  1)  M. Pectoralis, 2)  M. Coracobrachialis, 3)  M. Subcapularis, 4)  

M. Biceps brachii. 

Bagian belakang :  1)  M Infraspinatus, 2)  M. Teres minor. 

Bagian atas :  1)  M. Deltoid, 2)  M. Supraspinatus. 

Bagian bawah :1)  M. Latissimus dorsi, 2)  M. Teres major, 3)  M. Triceps brachii 

(long head ) ( Ucup Yusup, 2000 : 61 ). 

 Analisis gerak yang dilakukan sendi bahu pada saat melakukan tembakan 

hukuman adalah rotasi lengan ke depan ( Flexion/swinging forward/ anteflexion ). 

Yaitu pada saat gerakan mengangkat lengan keatas dengan siku menghadap ke depan. 

2) Sendi Siku 

 Sendi siku termasuk dalam sendi hinge joint / gingly mus yang memiliki satu 

poros sendi, sehingga kemungkinan geraknya hanya dua arah, yaitu gerakan 



 

membengkokkan dan meluruskan sendi ( flexion dan extention ). Adapun otot-otot 

yang memperkuat sendi siku antara lain : 

Bagian depan :  1) M. biceps brachii, 2) M. Brachialis, 3) M. Anconeus. 

Bagian belakang :  M. Triceps brachii ( Ucup Yusup, 2000 : 61 ). 

Analisis gerak yang dilakukan sendi siku pada saat melakukan tembakan 

hukuman. Gerakan yang dilakukan adalah flexion dan extention siku, flexi atau 

membengkokkan siku pada saat mengangkat bola sesaat sebelum melakukan tolakan 

bola. Extention pada saat melurus siku untuk menolakkan bola untuk menembak 

hukuman.  

3) Sendi pergelangan tangan ( Wrist joint/ art. Radio - carpal ) 

 Sendi pergelangan termasuk kedalam jenis sendi condyloid yang memiliki dua 

poros, sehingga kemungkinan geraknya lebih luas, membengkokkan dan meluruskan 

sendi, memutar sendi. Gerakan yang mungkin dilakukan oleh sendi pergelangan 

tangan antara lain : 

a) Gerakan membengkokkan tangan ke arah telapak tangan (flexion  / volar 

flexion ). 

b) Gerakan membengkokkan tangan ke arah punggung tangan (extention / 

dorsal flexion) 

c) Gerakan membengkokkan tangan ke arah ibu jari (abduction / radial 

flexion). 

d) Gerakan membengkokkan tangan ke arah kelingking (adduction / ulnar 

flexion) 



 

e) Gerakan memutar tangan atau sirkumduksi tangan (circumduction ). 

Adapun otot-otot yang memperkuat sendi pergelangan tangan antara lain : 

Bagian depan :  a)  M. flexor carpi radialis, b)  M. flexor carpi ulnaris, c)  M. palmaris 

longus 

Bagian belakang :  a)  M. extensor carpi radialis brevis, b)  M. extensor radialis 

longus, c)  M. extensor carpi ulnaris ( Ucup Yusup, 2000 : 62 – 63 ). 

Analisis gerak yang dilakukan sendi pergelangan tangan pada saat melakukan 

tembakan hukuman. Extention / dorsal flexion atau membengkokkan tangan ke arah 

punggung tangan yaitu pada saat menempatkan bola diatas telapak tangan sesaat 

sebelum melepaskan bola untuk menembak hukuman. Flexion / volar flexion atau 

membengkokkan tangan ke arah telapak tangan, yaitu gerakan lanjutan atau follow 

through sesaat sebelum bola lepas dari telapak tangan saat melakukan tembakan 

hukuman. 

 

2.1.3.2     Kekuatan Otot Tungkai 

Kekuatan otot tungkai memiliki peranan penting dalam keberhasilan dalam 

menembak hukuman atau menembak bebas. Menembak merupakan sinkronisasi 

antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak, kelenturan pergelangan tangan dan jari 

tangan. Kaki memiliki peranan yang penting karena kaki memberikan keseimbangan 

pada tubuh saat akan melaksanakan tembakan, juga memberikan dorongan yang besar 

pada pelaksanaan tembakan. Tekukan kaki akan memberikan tenaga penting untuk 

tembakan, pemain pemula dan yang sudah kecapaian sering gagal menekuk lututnya 



 

hingga kekurangan tenaga untuk melontarkan bola dengan tenaga kaki ( Hal Wissel, 

2000 : 46 ). Tungkai juga memberikan keseimbangan pada tubuh saat mlakukan 

tembakan hukuman atau tembakan bebas dalam permainan bola basket, sehingga 

dengan adanya keseimbangan tersebut dapat membantu seorang pemain dalam 

pelaksanaan tembakan hukuman dalam permainan bola basket, sehingga 

kemungkinan bola masuk ke dalam ring cukup besar. 

 Pemain yang melakukan tembakan hukuman dalam permainan bola basket 

tidak menggunakan tekukan lutut akan berakibat tembakan tersebut tidak sampai atau 

mengenai ring, jika menembak dengan bantuan tekukan lutut tembakan akan sampai 

pada ring, karena tekukan lutut tersebut memberikan bantuan kekuatan yang besar 

dalam usaha memindahkan bola dari tangan sampai pada ring basket. 

 Tungkai terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas terbagi 

menjadi : pangkal paha sampai lutut , sedangkan tungkai bawah terbagi atas lutut 

sampai dengan kaki. ( Soedarminto, 1992 : 60 – 61 ). Tulang tungkai atau tulang 

anggota gerak bawah terdiri dari : 1). Tulang pangkal paha, 2). Tulang paha, 3). 

Tulang kering, 4). Tulang betis, 5). Tulang tempurung lutut, 6). Tulang pangkal kaki, 

7). Tulang telapak kaki, dan 8). Tulang uas jari kaki ( Syaiffudin, 1994 : 31 ) 

 

Otot – otot tungkai terdiri dari : 

2.1.3.2.1   Otot tungkai atas 

 Meliputi : 1). M. Abduktor maldanus internal, 2). M. abduktor brevis medial, 

3). M. abduktor lonngus eksternal, 4). M. Rektus rektus femoris, 5). M. vastus 



 

lateralis eksternal, 6). M. vastus medialis internal, 7). M. vastus intermedial, 8 ). M. 

bicepsfemoris, 9). M. semi membranosus, 10). M. semi tendinosus, dan 11). M. 

sartorius ( Syaiffudin, 1994: 56 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Otot Tungkai Atas 
Sumber : Syaifudin ( 1997 : 46 ) 

 
 

2.1.4.2  Otot tungkai bawah 

 Otot – otot tungkai bawah terdiri dari : 1). M. tibialis anterior, 2). M. 

ekstensor talangus longus, dan 6). M. tibialis posterior, 7). M. gastroknemus. 

( Syaiffudin, 1994 : 58 ) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 
 

Otot Tungkai Bawah 
Sumber : M. Syaifudin ( 1997 : 47 ) 

 
 

Persendian dan gerakan yang mungkin dilakukan dalam tungkai antara lain :  

1) Sendi pangkal paha / sendi panggul ( hip joint / art. Coxae ) 

Sendi pangkal paha atau sendi panggul termasuk dalam klasifikasi sendi 

peluru atau ball and socket joint. Gerakan-gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi 

pangkal paha antara lain : 

a) Mengayun tungkai ke depan (flexion / swinging forward / anteflexion). 

b) Mengayun tungkai ke belakang ( extention / swinging backward / 

retroflexion ). 

c) Mengangkat tungkai ke samping menjauhi poros tubuh (abduction / 

elevation/ lateralward ). 



 

d) Menarik tungkai ke arah tengah mendekati poros tubuh (adduction/ 

depression / medialward ). 

e) Memutar tungkai ke arah dalam ( inward rotation / medial rotation / endo 

rotation ). 

f) Memutar tungkai ke ke arah luar ( outward rotation / lateral rotation / exo 

rotation ). 

g) Sirkumduksi tungkai ( circunduction ) ( Ucup Yusup, 2000 : 66 ). 

2) Sendi lutut ( knee joint/ art. genu ). 

 Sama dengan sendi siku, sendi lutut termasuk dalam sendi engsel (hinge joint) 

yang memiliki satu poros sendi, sehingga kemungkinan geraknya hanya dua arah 

yaitu : 

a) Gerakan membengkokkan sendi ( flexion ). 

b) Gerakan meluruskan sendi ( extention ) ( Ucup Yusup, 2000 : 67 ). 

 Analisis gerakan sendi lutut pada saat melakukan tembakan hukuman. Fleksi 

yaitu pada saat membengkokkan lutut sesaat sebelum menembakkan bola. Ekstensi 

atau meluruskan lutut untuk memberikan dorongan keatas pada saat melakukan 

tembakan hukuman. 

3) Sendi / persambungan tulang / persambungan tulang betis ( tibiofibular joint ). 

4) Sendi pergelangan kaki ( ankle joint/art. Talocruralis ). 

 Gerakan-gerakan yang mungkin dilakukan oleh sendi pergelangan kaki (ankle 

joint / art. Talocruralis) antara lain : 

a) Gerakan fleksi arah telapak kaki ( plantar flexion ). 



 

b) Gerakan fleksi ke arah punggung kaki ( dorsal flexion ). 

c) Inversi. 

d) Eversi ( Ucup Yusup, 2000 : 68 ). 

 Analisis gerak yang dilakukan sendi pergelangan kaki. Plantar flexion yaitu 

fleksi ke arah telapak kaki, atau melakukan gerakan jinjit pada waktu memberikan 

dorongan ke atas saat melakukan tembakan hukuman. 

5) Sendi antar tulang pergelangan kaki / pangkal kaki ( intertasial joint ). 

6) Sendi antar tulang pergelangan kaki dengan tulang tapak kaki (tarsometarsal 

joint). 

7) Sendi antar tulang tapak kaki ( intermetarsal ). 

8) Sendi antar tulang tapak kaki dengan tulang jari-jari kaki ( metatarso - 

phalangeal joint ). 

9) Sendi antar tulang jari-jari kaki ( interphalangeal joint ). ( Ucup Yusup, 2000 

: 65 ). 

 

2.1.3.3    Kekuatan Otot Togok 

 Togok atau batang badan terdiri dari : 

a) 7 vertebrae cervicales. 

b) 12 vertebrae thoracales. 

c) 5 vertebrae lumbales. 

 

 



 

2.1.3.3.1  Otot – otot penegak batang badan terdiri atas : 

1) Otot–otot punggung panjang meliputi : 

a) M. iliocostalis ( dari panggul ke iga–iga ). 

b) M. longissimus ( dari processi spinosi vertebrae ke processi transversi dan 

iga–iga ). 

c) M. semi spinalis ( diantara processi spinosi vertebrae ). 

2) Otot–otot punggung yang panjangnya sedang meliputi : 

a) M. semi spinalis ( melalui 4 – 7 vertebrae ). 

b) M. multifidus ( melalui 2 – 3 vertebrae ). 

3) Otot–otot punggung pendek meliputi : 

a) M. intertransversus (diantara processi transversi vertebrae). 

b) M. interspinalis ( diantara processi spinosi vertebrae ). 

c) M. rotatores ( diantara processus spinosus dan processus transversus    

vertebrae) 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 11 
Otot-otot Punggung 

Sumber : Syaifudin ( 1997 : 51 ) 



 

2.1.3.3.2    Otot–otot dinding perut 

 Otot–otot dinding perut merupakan otot–otot yang antagonis terhadap 

punggung. Otot–otot perut yang terlatih dengan baik; akan memfiksasikan tulang 

belakang, dan membantu fungsi gerak otot–otot punggung. Jadi kita memerlukan 

otot–otot perut yang kuat dalam menunjang fungsi otot–otot punggung. Otot–otot 

perut ada beberapa macam antara lain : 

a) Otot perut lurus ( M. rectus abdominis ). 

b) M. obliqunus abdominis externus. 

c) M. obliquus abdominis internus. 

d) M. transversus abdominis. 

e) M. quadratus lumborum. 

 

 

2.1.4 Tinjauan peran kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kekuatan 

otot togok terhadap hasil tembakan hukuman. 

 Pada hakekatnya kekuatan otot memiliki peranan yang sangat penting, tidak 

hanya pada cabang bola basket saja, akan tetapi hampir semua cabang olahraga 

membutuhkan kekuatan otot dalam setiap pelaksanaannya. Dalam penelitian ini 

peranan kekuatan otot yang diteliti antara lain : 

2.1.4.1    Peranan kekuatan otot lengan terhadap hasil tembakan hukuman  

   bola basket. 

Memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dalam permainan bola basket 

merupakan tujuan utama, agar dalam memasukkan bola ke dalam keranjang dapat 



 

terarah, teknik menembak harus dikuasai dengan baik. Selain itu faktor kondisi fisik 

terutama kekuatan otot sangat berpengaruh sekali terhadap hasil tembakan, karena 

dengan kekuatan yang baru jangkauan tembakan akan lebih jauh, tembakan akan 

terpengaruh yaitu pengaruh yang positif ( Brittenham, 1996 : 36 ). Teknik menembak 

merupakan sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, pergelangan tangan dan jari 

tangan ( Wissel Hall, 2000 : 47 ). Sering kali para pemain dalam melakukan 

tembakan hukuman dalam permainan bola basket tidak menggunakan lecutan 

pergelangan tangan dan jari-jari atau meletakkan bola di atas kepala, hal itu dapat 

berpengaruh terhadap ketepatan melakukan tembakan hukuman dalam permainan 

bola basket, sedangkan apabila dalam proses pelaksanaan tembakan hukuman 

menggunakan bantuan lecutan atau kekuatan pergelangan tangan dan jari serta posisi 

bola tepat di depan dahi, kemungkinan bola masuk ke keranjang lebih besar. 

Pergelangan tangan dan jari tangan memberikan dorongan yang sangat besar untuk 

tembakan jarak pendek (Wissel Hall, 2000 : 47). Ketepatan melakukan tembakan 

hukuman dalam bola basket juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti : sudut 

tembakan dan teknik tembakan, tetapi kekuatan otot lengan merupakan salah satu 

faktor penting yang perlu diperhatikan dalam usaha menuju keberhasilan dalam 

melakukan tembakan hukuman dalam permainan bola basket. 

Dari penjelasan diatas, kekuatan otot lengan berperan sekali dalam melakukan 

tembakan hukuman dalam permainan bola basket. 

 



 

2.1.4.2     Peranan kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman 

    bola basket 

 Dalam shooting bola basket tungkai mempunyai peranan yang sangat penting 

terhadap keberhasilan tembakan, karena kaki adalah dasar keseimbangan, dan 

menjaga kepala tetap satu garis dengan kaki sebagai kontrol keseimbangan (Wissel 

Hal, 1996 : 46). Selain itu tekukan kaki akan memberikan tenaga penting untuk hasil 

tembakan. Pemain pemula dan yang sudah kecapaian sering gagal menekuk lututnya 

sehingga kekurangan tenaga untuk melontarkan bola ke keranjang. Menembak juga 

merupakan perpaduan antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak, kelentukan 

pergelangan tangan dan jari-jari tangan, sehingga antara satu dan yang lain saling 

terkait dan saling mendukung, kurangnya salah satu unsur tersebut akan berdampak 

pada hasil tembakan. 

 Proses pelaksanaan tembakan hukuman dalam permainan bola basket apabila 

tidak menggunakan kekuatan otot tungkai, tembakan tersebut akan berpengaruh yaitu 

tembakan akan pendek atau tidak sampai pada ring, sedangkan apabila dalam proses 

pelaksanaan tembakan hukuman bola basket menggunakan bantuan kekuatan otot 

tungkai dengan cara menekuk lutut, hal itu akan dapat membantu untuk memberikan 

dorongan kekuatan sehingga bola sampai pada ring, sehingga kemungkinan bola 

masuk tepat ke dalam keranjang cukup besar. 

 Dengan memperhatikan uraian di atas, kekuatan otot tungkai mempunyai 

peranan yang penting juga dalam pelaksanaan tembakan hukuman bola basket. 



 

2.1.4.3      Peranan Kekuatan Otot Togok Terhadap Hasil Tembakan 

        Hukuman Bola Basket. 

 Bagian tubuh yang sering terlupakan dan kurang dilatih adalah poros tubuh 

dan perut. Disebut sebagai pusat tenaga, bagian tubuh ini merupakan asal dari semua 

gerakan, atau penghubung yang menstabilkan semua gerakan yang melaluinya. Otot-

otot togok dan perut penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, ketangkasan dan 

koordinasi ketika melakukan gerakan tembakan hukuman bola basket. 

 

2.1.5        Kerangka Berfikir 

2.1.5.1     Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Terhadap Hasil Tembakan 

      Hukuman Bola Basket. 

Shooting atau tembakan adalah sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, 

kelenturan pergelangan dan jari tangan ( Wissel, 2000 : 47 ). Tembakan yang baik 

membutuhkan tenaga yang sesuai dengan jarak tembakan. Semakin jauh jarak 

tembakan, semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan untuk menembak agar bola 

sampai pada keranjang. Untuk jarak dekat seperti tembakan hukuman, lengan, 

pergelangan tangan dan jari memberikan dorongan yang besar, sedangkan untuk 

tembakan jarak jauh, agar kemungkinan bola sampai dan masuk pada ring lebih 

besar, maka dibutuhkan tenaga atau dorongan dari kaki, punggung dan bahu (Wissel, 

2000:47). Dalam permainan bola basket ketepatan tembakan hukuman juga 

dipengaruhi beberapa faktor-faktor lain antara lain : parabolitas bola saat 

ditembakkan. Semakin baik parabolitas tembakan, semakin besar kemungkinan bola 



 

masuk ke dalam keranjang, selain itu teknik tembakan juga berpengaruh. Akan tetapi 

kekuatan otot lengan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

usaha menuju keberhasilan dalam melakukan tembakan hukuman. 

 

2.1.5.2    Sumbangan Kekuatan Otot Togok Terhadap Hasil Tembakan 

      Hukuman Bola Basket. 

Dalam melakukan tembakan hukuman, kekuatan otot togok mempunyai 

pengaruh sebagai penyeimbang. Togok merupakan penegak badan dan merupakan 

pusat dari semua pergerakan tubuh. Jadi semua gerakan termasuk gerakan menembak 

hukuman bola basket prosesnya melalui togok. Oleh karena itu kekuatan otot togok 

sangat berpengaruh dalam melakukan tembakan hukuman. 

 

2.1.5.3     Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tembakan 

       Hukuman Bola Basket. 

Dalam tembakan hukuman tungkai mempunyai peran yang  besar terhadap 

keberhasilan melakukan tembakan, karena kaki adalah dasar keseimbangan dan 

menjaga kepala agar tetap segaris dengan kaki sebagai kontrol keseimbangan (Wissel, 

2000 : 46). Selain itu tekukan kaki akan memberikan tenaga penting untuk tembakan, 

pemain pemula dan yang sudah kecapaian sering gagal menekuk lututnya hingga 

kekurangan tenaga untuk melontarkan bola dengan kaki ( Wissel, 2000 : 46 ). 

Tembakan adalah sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, kelenturan pergelangan 

tangan dan jari tangan ( Wissel, 2000 : 47 ). Sehingga antara satu dengan yang 



 

lainnya saling terkait dan saling mendukung, kurangnya salah satu unsur tersebut 

akan berdampak pada hasil tembakan. 

 

2.2  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Untuk dapat digunakan sebagai pegangan dalam penelitian ini, maka perlu 

penafsiran sebelumnya mengenai hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Ada sumbangan yang berarti dari kekuatan otot lengan terhadap hasil 

tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola 

basket putra SMAN I Ambarawa tahun 2005. 

2) Ada sumbangan yang berarti dari kekuatan otot togok terhadap hasil 

tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola 

basket putra SMAN I Ambarawa tahun 2005. 

3) Ada sumbangan yang berarti dari kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola 

basket putra SMAN I Ambarawa tahun 2005.  

4) Ada sumbangan yang berarti dari kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, 

kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada 

siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Syarat mutlak dari suatu penelitian adalah metodologi penelitian, karena 

berbobot atau tidaknya suatu penelitian bergantung pada pertanggung jawaban 

metodologi penelitian. Maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian dapat memiliki harga ilmiah yang setinggi–tingginya. 

Penggunaan metodologi penelitian harus tepat dan terarah pada tujuan penelitian agar 

hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survei tes. Survei adalah 

suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan 

banyak ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 90 ). Van Dolem dalam Suharsimi Arikunto 

berpendapat bahwa survei merupakan bagian dari studi diskriptif dengan tujuan 

pencarian kedudukan ( Status ), gejala ( Fenomena ) dan penentuan kesamaan status 

dengan cara perbandingan standar yang telah ditentukan. Tes adalah serentetan 

pertanyaan, latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 199). 

 Berdasarkan Suharsimi Arikunto dan Soemarjoko tes prestasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah serentetan alat yang digunakan untuk pengukuran dan 

keterampilan yang dimiliki oleh individu. Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana 

langkah pertama adalah mencari data kekuatan otot lengan yang diukur dengan push 



 

dynamometer, tes kekuatan otot togok yang diukur dengan back dynamometer, tes 

kekuatan otot tungkai yang diukur dengan legs dynamometer, tes keberhasilan 

tembakan hukuman diukur dengan berapa jumlah bola yang masuk dalam 10 kali 

percobaan ( Imam Sodikun, 1992 : 125 ). 

 

3.1  Persiapan penelitian 

 Sebelum penelitian untuk pengambilan data dilakukan, maka peneliti perlu 

mempersiapkan dan membuat rancangan mengenai hal – hal sebagai berikut : 

3.1.1  Populasi 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108 ) populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian, populasi dibatasi penduduk atau individu yang paling sedikit 

memiliki satu sifat yang sama. Pengertian tersebut dikandung maksud populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan 

keseluruhan dari individu itu harus memiliki paling tidak satu sifat yang sama. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka peneliti mengambil populasi penelitian 

peserta kegiatan ekstrakurikuler bola basket putra SMUN I Ambarawa tahun ajaran 

2005, sejumlah 20 orang. 

3.1.2  Sample 

 Suharsimi Arikunto ( 2002 : 109 ) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Untuk penentuan jumlah sampel berpedoman pada 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu, untuk sekedar ancer–ancer apabila 



 

subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. ( 2002 : 112 ). Sampel dalam pengertian ini adalah 

dengan mengikut sertakan populasi sebagai sampel. Jadi teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah menggunakan total sampling, dikatakan total sampling 

karena sampel pada penelitian ini terdiri dari populasi. 

 

3.1.3  Variabel Penelitian 

 Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 96 ). Dalam penelitian ini ada 2 (dua) variabel 

yaitu :  

3.1.3.1  Variabel bebas 

 variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan otot lengan, kekuatan otot 

togok, kekuatan otot tungkai. 

3.1.3.2  Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil tembakan hukuman bola 

basket siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN I Ambarawa tahun ajaran 

2005 

 

3.1.4  Instrumen penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat pengambil data. Instrumen harus sudah jelas 

validitas dan reliabilitasnya. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari : 



 

3.1.4.1  Tes Kekuatan Otot Lengan  

 Dalam pengukuran kekuatan otot lengan tes yang digunakan adalah push 

dinamometry test. Push dynamometer adalah alat yang digunakan dalam pengukuran 

kekuatan mendorong otot lengan denmgan ketentuan sebagai berikut : 

1) Berdiri tegak, posisi kaki terbuka kurang lebih 30 centimeter. 

2) Alat dipegang oleh kedua tangan dimuka dada, posisi push dynamometer 

menghadap ke depan dan kedua lengan atas dan bawah fleksi sejajar bahu. 

3) Lakukan gerakan mendorong ( push ) pada alat dynamometer oleh kedua 

tangan sekuat – kuatnya dengan badan berdiri tegak. 

4) Gerakan dianggap gagal apabila dynamometer menyentuh dada, posisi lengan 

atas dan bawah tidak sejajar dengan bahu. 

5) Dari hasil tes yang dilakukan dua kali diambil yang terbaik, dinyatakan dalam 

satuan ukuran kilogram. 

6) Petugas mencatat hasil dalam blanko pengukuran yang telah disediakan. 

 

3.1.4.2  Tes Kekuatan Otot Togok 

 Back and Legs dynamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan otot togok, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Berdiri diatas back dan legs dynamometer,  

2) Rantai dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga posisi badan agak 

condong ke depan kurang lebih 30 derajat, kaki lurus tidak ditekuk, tangan 

memegang pegangan. 



 

3) Lakukan gerakan meluruskan badan ke belakang dengan tangan lurus menarik 

pegangan. 

 

3.1.4.3  Tes Kekuatan Otot Tungkai 

 Dengan menggunakan alat ukur Back and Legs dynamometer, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1) Berdiri diatas back and legs dynamometer, pandangan lurus ke depan, badan 

tegak, lutut ditekuk 45 derajat, tangan memegang pegangan ( tidak menarik 

pegangan ). 

2) Lakukan gerakan meluruskan lutut ke atas, tangan tetap lurus memegang 

pegangan. 

3) Gerakan dianggap gagal apabila tangan ikut menarik pegangan. 

 

3.1.4.3  Tes Menembak Hukuman 

 Tes yang digunakan adalah tes tembakan hukuman (bebas) dari Imam 

Sodikun   (1992 : 125). Tes menembak hukuman dengan 10 kali percobaan dihitung 

berapa jumlah bola yang masuk ke dalam keranjang. 

1) Testi berdiri di daerah kunci untuk persiapan tembakan hukuman. 

2) Menembak hukuman 10 kali percobaan, secara berturut–turut. 

3) Tembakan dilakukan di belakang garis tembakan bebas. 

 

 



 

3.2  Persiapan Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam 

kelancaran pelaksanaan penelitian dan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 

apa yanng diinginkan. Sarana tersebut antara lain adalah : 1) Sebuah lapangan bola 

basket, 2) Dua buah bola basket, 3) Back dan Legs dynamometer, 4) Push dan Pull 

dynamometer, 5) Blanko penilaian, 6) Alat Tulis, 7) Peluit. 

 

3.2.1. Tenaga Pembantu 

 Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar, peneliti dibantu 

oleh tenaga pelaksana yang terdiri dari pelatih bola basket SMAN I Ambarawa, dan 

rekan–rekan mahasiswa yang membantu pelaksanaan tes kekuatan otot lengan, otot 

togok, otot tungkai, dan tes tembakan hukuman bola basket. 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jum`at, tanggal 21 Oktober 2005 pukul 

15.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Lapangan Bola Basket SMAN I 

Ambarawa. Untuk memudahkan dan mempersingkat waktu penelitian, peneliti 

membuat suatu skema urutan tes, yang terdiri dari : 

1) Pos O : Testi dikumpulkan dan diberi pengarahan tentang alat-alat tes dan 

penggunaannya. 



 

POS O POS I POS II 

POS III POS IV 

2) Pos I : Tes kekuatan mendorong otot lengan dengan menggunakan push 

dynamometer. 

3) Pos II : Tes Kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot togok dengan 

menggunakan back dan legs dynamometer. 

4) Pos III : Tes menembak hukuman dengan tes dari Imam Sodikun. 

 

Skema Urutan Tes Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

1) Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari tiap-tiap individu testi tidaklah sama, sehingga akan 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk itu peneliti berusaha agar testi 

bersungguh -  sungguh dalam melakukan penelitian dengan upaya bersama-sama 



 

pelatih bola basket SMAN I Ambarawa untuk menjelaskan mengenai tujuan dari 

penelitian ini. 

2) Faktor Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan selengkap mungkin dan 

dipersiapkan seawal mungkin sebelum penelitian dilaksanakan. Sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain, lapangan basket, 3 buah bola 

basket, back dan legs dynamometer, push dynamometer. Pemenuhan sarana dan 

prasarana ini dilakukan untuk menunjang kelancaran jalannya penelitian ini. 

3) Faktor Pemberian Materi Penelitian 

Faktor ini memberikan peran yang sangat penting dalam pencapaian hasil 

penelitian yang baik, sehingga dalam pemberian materi atau pengarahan kepada testi 

harus dengan jelas dan cermat dari tahap ke tahap selanjutnya dengan metode 

demonstrasi sehingga testi dapat mencontoh gerakan yang baik dan benar. 

4) Faktor Cuaca 

Karena penelitian dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor cuaca 

khususnya hujan dapat mengganggu jalannya penelitian. Dan jika terjadi hujan pada 

saat penelitian, maka penelitian dilanjutkan pada saat pertemuan atau latihan 

selanjutnya. 

3.5   Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik karena data yang 

dikumpulkan berupa angka-angka.  Istilah statistik pada pokoknya mempunyai dua 



 

pengertian, yaitu pengertian  yang luas dan pengertian yang sempit dalam pengertian 

yang sempit statistik digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan yang berwujud 

angka-angka. Dalam pengertian yang luas yaitu pengertian teknik metodologi, 

statistik berarti cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyajikan 

dan menganalisis data yang berwujud angka (Sutrisno Hadi, 1987 : 221). 

Karena data ini berupa angka, maka menggunakan analisis statistik. Sebelum 

melakukan uji analisis, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk 

mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi : 

 

3.5.1  Uji normalitas 

Untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak digunakan 

statistik Liliefors. Adapun langkah-langkah dalam pengujian ini sebagai berikut: 

 

1) Data yang diperoleh diubah terlebih dahulu menjadi skor baku dengan rumus: 

S
xxZ i

i
−

=  

Keterangan: 

 =iZ Skor  baku 

 =ix Rata-rata 

 =S  Standar deviasi 

2) Dihitung peluang untuk setiap bilangan baku yaitu F (Zi)= P (z ≤ iZ ) 



 

3) Dihitung  proposisi 1Z , 2Z , 3Z ,…Zn ( z ≤ iz )  

4) n
ZZZZZZS in

i
≤

=
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5) Dihitung harga mutlak F (Zi) – S (Zi) 

6) Diambil Lo yaitu nilai terbesar dari |F (Zi) – S (Zi)| 

7) Apabila Lo < Ltabel, maka data berdistribusi normal (Sudjana, 1996:466-

476). 

 

3.5.2  Uji homogenitas varians  

Menurut Sudjana (1996:263) untuk menguji homogenitas varians dapat 

digunakan uji Bartlett dengan rumus: 

χi
2 = (ln 10) {B- χ (ni-1)log Si

2} 

Varians gabungan dari semua kelompok : 

S2 = Σ(ni-1)Si
2 / Σ (ni-1) 

Harga satuan B dicari dengan rumus: 

B = (log S2) Σ (ni-1) 

Keterangan: 

ni   = jumlah responden tiap kelompok 

Si
2 = varians tiap kelompok  

Kriteria pengujian Ho diterima jika χ2
hitung < χ 2

(1-α)(k-1) dengan peluang (1-α)  dan dk = 

(k-1). 

 

3.5.3. Uji linieritas garis regresi 

Untuk menguji   kelinieran garis regresi digunakan analisis seperti tabel 

beikut :  



 

Tabel 1. Uji Linieritas Garis Regresi 

Sumber variasi dk JK KT F 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

k–2 

n-k 

JK (TC) 

JK (E) 2k
JK(TC)TCS2

−
=  

kn
JK(E)ES2

−
=  

ES
TCS
2

2

 

Keterangan : 

JK (TC)  = ΣY2  

JK (E) = 
( )

∑ ∑∑
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

xi i

2
i2

i n
Y

Y  

JK (TC) = Jumlah kuadrat tuna cocok 

JK (E) = Jumlah Kuadrat error 

Jika F < Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) dengan taraf 

signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

 

3.5.4   Analisis Korelasi Sederhana 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, rumus yang digunakan adalah :         

( )( )
( ) ( ){ } ( ){ }2222xy

)(

.r
ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧΝΣΧΥ
=  

(Sudjana, 1996 : 369) 

Keterangan : 

rxy    =  Koefisien korelasi antara X dan Y 



 

N    =  Jumlah responden 

XY =  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

X    =  Jumlah seluruh skor X 

Y    =  Jumlah seluruh skor Y 

X²   =  Jumlah seluruh  kuadrat skor  X 

Y²   =  Jumlah seluruh  kuadrat skor Y 

Selanjutnya harga r yang diperoleh diuji signifikansinya dengan uji t 

dengan rumus sebagai berikut : 

r1
1nt

−
−

=     (Sudjana, 1996 : 317) 

Keterangan : 

n  = Banyaknya sampel 

r  = Koefisien korelasi dengan derajat kebebasan n – 2 

Jika t > ttabel maka disimpulkan koefisien korelasi r tersebut signifikan. 

 

3.5.5  Analisis Regresi Ganda dan Korelasi Ganda 

1) Mencari Persamaan Regresi 

Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus: 

Y =   bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

       (Sudjana, 1996: 122) 

2) Menguji keberartian persamaan regresi ganda 

Untuk menguji  keberartian persamaan regresi ganda digunakan rumus: 

F = 
res KT
reg KT    

(Sudjana, 1992: 93) 



 

Dimana: 

KT reg = 
k

JKreg  

KT res = 
1kn

JKres
−−

 

JK reg = ∑+∑ yxbyxb 2211  

JK res = ∑ − JKregy2    (Sudjana, 1992: 91) 

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila F hitung > F tabel, dengan dk 

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

3) Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan rumus: 

R = 
∑ 2y

JKreg   

 

4) Mencari Sumbangan Efektif (SE) 

Analisis ini merupakan perhitungan untuk menemukan seberapa besar sumbangan 

efektif dari masing - masing prediktor terhadap prediksi. Sumbangan efektif dicari 

jika prediktornya  lebih dari satu. Dalam penelitian ini prediktor ada tiga yaitu 

kekuatan otot lengan (X1),kekuatan otot togok (X2) dan kekuatan otot tungkai 

(X3), maka untuk menemukan sumbangan efektif adalah: 



 

SE X1 = x
regJK 

yxb 11 ∑  Efektifitas garis regresi 

SE X2 = x
regJK 

yxb 22 ∑  Efektifitas garis regresi 

SE X2 = x
regJK 

yxb 33 ∑  Efektifitas garis regresi 

Dimana, Efektivitas garis regresi = 100%x 
y

(reg)JK 
2∑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil pengukuran kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, kekuatan 
otot tungkai, dan hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket siswa 
peserta ekstra kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005 dapat 
dilihat pada lampiran  dan terangkum pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Deskripsi Data Tentang Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok, 
Kekuatan Otot Tungkai, dan Hasil Tembakan Hukuman pada Permainan 
Bola Basket 

 
 
 
 

 
 

 
Seperti dalam tabel 1 di atas, terlihat bahwa rata-rata kekuatan otot lengan 

adalah 21,00 dengan kekuatan otot lengan tertinggi 27,00 dan terendah  15,00. Rata-

rata kekuatan otot togok sebesar 104,20 dengan data tertinggi sebesar 127,00 dan 

terendah 89,00. Rata-rata kekuatan otot tungkai sebesar 76,15 dengan hasil tertinggi 

94,00 dan terendah 38,00. Rata-rata hasil tembakan hukuman pada permainan bola 

basket sebesar 4,10 dengan hasil tertinggi 6 dan terendah 2. 

4.2.     Persyaratan Uji Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik dengan regresi dan 

korelasi sederhana maupun ganda. Hasil analisis regresi tersebut dapat dilakukan 



 

apabila data tersebut memenuhi syarat yaitu : berdistribusi normal, homogen dan 

model regresi antara variabel linier. 

4.2.1 Uji Normalitas Data 

Untuk menguji normalitas data digunakan analisis kolmogorof smirnov, yang 

perhitungannya menggunakan program SPSS release 11. Apabila hasil perhitungan 

diperoleh probabilitas  (p) lebih besar daripada taraf kesalahan (0.05), maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2.  Uji Normalitas Data Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok, 

Kekuatan Otot Tungkai, dan Hasil Tembakan Hukuman pada Permainan 

Bola Basket 

 
 

 

 

 

 

Seperti dalam tabel 2 di atas, diperoleh nilai kolmogorof smirnov untuk data 

kekuatan otot lengan sebesar 0,687 dengan probabilitas (0,732) > 0,05, yang berarti 

bahwa data tersebut berdistribusi normal. Besarnya nilai kolmogorof smirnov  untuk 

data kekuatan otot togok sebesar 1,058 dengan probabilitas  (0,213) > 0,05, yang 

berarti data tersebut berdistribusi normal. Untuk data kekuatan otot tungkai diperoleh 



 

nilai kolmogorof smirnov  sebesar 0,681 dengan probabilitas (742) > 0,05, yang 

berarti data tersebut berdistribusi normal. Untuk data diperoleh nilai kolmogorof 

smirnov  hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket sebesar 0,927 dengan 

probabilitas (0,356) > 0,05, yang berarti data tersebut juga berdistribusi normal. 

Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa keempat data tersebut berdistribusi 

normal, maka dapat digunakan statistik parametrik untuk pengujian hipotesis 

selanjutnya. 

 

4.2.2 Uji Homogenitas 

Hasil  uji  homogenitas  data dapat  dilihat  dari  hasil  levene  test. Apabila 

nilai probabilitasnya lebih besar daripada taraf kesalahan 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh mempunyai varians yang sama atau 

homogen. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS release 11 tampak pada 

tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Uji Homogenitas Data Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok, 

Kekuatan Otot Tungkai, dan Hasil Tembakan Hukuman pada Permainan 

Bola Basket 

 
 

 

 
Seperti dalam tabel 3 di atas diperoleh nilai levene statistic untuk kekuatan 

otot lengan dengan hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket sebesar 



 

0,808 dan probabilitas 0,239 > 0.05, untuk data kekuatan otot togok dengan hasil 

tembakan hukuman pada permainan bola basket sebesar 0,922 dengan probabilitas 

(0,447) > 0.05, dan untuk data kekuatan otot tungkai dengan hasil tembakan hukuman 

pada permainan bola basket sebesar 1,703 dengan probabilitas (0,202) > 0.05 yang 

berarti bahwa data tersebut homogen atau mempunyai varians yang sama. 

Berdasarkan hasil analisis ini, maka pengujian hipotesis selanjutnya dapat digunakan 

analisis regresi. 

 

4.2.3 Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dapat dilihat dari uji F seperti pada lampiran dan terangkum 

pada tabel 4  berikut ini : 

Tabel 4. Uji Linieritas Model Regresi antara Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot 

Togok, dan Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tembakan Hukuman pada 

Permainan Bola Basket 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Seperti dalam tabel 4 di atas diperoleh nilai F hitung untuk kekuatan otot 

lengan  sebesar 1,434 dengan probalitas 0,272 > 0,05, yang berarti bahwa data 

kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan hukuman membentuk persamaan linier. 

Harga F hitung untuk variabel kekuatan otot togok dengan hasil tembakan hukuman 

sebesar 0,470 dengan probalitas 0,707 > 0,05, yang berarti antara data kekuatan otot 

togok dengan hasil tembakan hukuman membentuk model persamaan linier. Harga F 

hitung untuk variabel kekuatan otot tungkai dengan hasil tembakan hukuman sebesar 

2,134 dengan probalitas 0,065 > 0,05, yang berarti antara data kekuatan otot tungkai 

dengan hasil tembakan hukuman membentuk model persamaan linier. Dengan 

demikian  hasil tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penggunaan analisis regresi 

korelasi linier sederhana dan ganda. 

 

4.3     Uji Hipotesis 

4.3.1    Kontribusi Kekuatan Otot Lengan Terhadap Hasil Tembakan Hukuman 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara kekuatan otot lengan dengan 
hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket diperoleh hasil seperti 
terlihat pada tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Koefisien Korelasi antara Kekuatan Otot Lengan dengan Hasil Tembakan 

Hukuman 

 

 

Seperti dalam tabel 5 di atas diperoleh koefisien korelasi antara kekuatan otot 

lengan dengan hasil tembakan hukuman sebesar 0,663. Uji keberatian koefisien 



 

korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r product 

moment  pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444 atau (0,663 > 0,444), 

berarti ada kontribusi antara kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan hukuman 

pada permainan bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMA 

Negeri 1 Ambarawa tahun 2005.  

Bentuk kontribusi antara kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan 

hukuman pada permainan bola basket dapat digambarkan dengan persamaan regresi 

yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui perhitungan komputasi program 

SPSS diperoleh persamaan regresi seperti tersaji pada tabel 6 berikut ini : 

 

Tabel 6. Koefisien Regresi Kekuatan Otot Lengan dengan Hasil Tembakan Hukuman 
pada Permainan Bola Basket  

 

 

 

Seperti dalam tabel 6 di atas diperoleh persamaan regresi antara kekuatan otot 

lengan dengan hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket pada siswa 

peserta ekstra kurikuler bola basket SMA 1 Ambarawa tahun 2005 adalah Ŷ = 

0,02179 + 0,197X1. Melalui persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang 

diperoleh adalah bertanda positif  maka bentuk hubungan antara kekuatan otot lengan 

dengan hasil tembakan hukuman adalah hubungan yang positif.  

 



 

4.3.2    Kontribusi antara Kekuatan Otot Togok dengan Hasil Tembakan     

            Hukuman 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara kekuatan otot togok dengan 

hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket diperoleh hasil seperti 

terlihat pada tabel 7 berikut ini : 

Tabel 7. Koefisien Korelasi antara Kekuatan Otot Togok dengan Hasil Tembakan 
Hukuman 

 
 
 

Seperti dalam tabel 7 di atas diperoleh koefisien korelasi antara kekuatan otot 

togok dengan hasil tembakan hukuman sebesar 0,323. Uji keberatian koefisien 

korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r product 

moment  pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444.  atau (0,323<0,444), 

berarti tidak ada kontribusi antara kekuatan otot togok dengan hasil tembakan 

hukuman pada permainan bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket 

SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005.  

 

4.3.3    Kontribusi antara Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tembakan  

            Hukuman 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara kekuatan otot tungkai dengan 
hasil tembakan hukuman pada permainan bola basket diperoleh hasil seperti 
terlihat pada tabel 9 berikut ini : 

 



 

Tabel 8. Koefisien Korelasi antara Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tembakan 
Hukuman 

 

 

Seperti dalam tabel 8 di atas diperoleh koefisien korelasi antara kekuatan otot 

tungkai dengan hasil tembakan hukuman sebesar 0,427. Uji keberatian koefisien 

korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r product 

moment.  Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444 atau (0,427 > 0,444), 

berarti tidak ada kontribusi antara kekuatan otot tungkai dengan pada permainan bola 

basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa 

tahun 2005. 

 

4.3.4     Kontribusi antara Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok dan  
             Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tembakan Hukuman 
 

Hasil analisis korelasi antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan 

kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot togok dengan hasil tembakan hukuman 

diperoh hasil seperti tampak pada tabel 11 berikut ini : 

Tabel 9. Koefisien Korelasi antara Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok dan 

Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tembakan Hukuman 

 

Seperti dalam tabel 9 di atas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,670, 

koefisien korelasi ganda tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji F, diperoleh 



 

Fhitung = 4,346 dengan probabilitas 0,020 < 0,05, yang berarti hipotesis kerja (Ha) 

diterima. Dengan diterimanya hipotesis kerja (Ha) ini dapat disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama ada kontribusi kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan 

kekuatan otot tungkai dengan hasil tembakan hukuman pada siswa peserta ekstra 

kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005. 

Bentuk hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan 

kekuatan otot tungkai dengan hasil tembakan hukuman, dapat dilihat dari model 

regresi ganda yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui perhitungan 

komputasi program SPSS diperoleh persamaan regresi seperti tersaji pada tabel 

13 berikut : 

 

Tabel 10. Koefisien Regresi Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok dan   
Kekuatan Otot Tungkai dengan Hasil Tembakan Hukuman 

 

 

 

 

Seperti dalam tabel 10 di atas diperoleh koefisien regresi untuk variabel 

kekuatan otot lengan  sebesar 0,179, variabel kekuatan otot togok sebesar 0,000196, 

dan variabel kekuatan otot tungkai sebesar 0,0082 serta konstanta sebesar – 0,259, 

sehingga model regresinya dinyatakan persamaan : Ŷ = -0,259 + 0,179X1 + 

0,000196X2 + 0,0082X3. Dengan demikian menunjukkan bahwa setiap terjadi 



 

kenaikan 1 skor kekuatan lengan, kekuatan otot togok dan kekuatan otot tungkai 

secara bersama-sama, maka akan terjadi kenaikan hasil tembakan hukuman sebesar 

0,179+0,000196+0,0082 pada konstanta – 0,259.  

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari kekuatan otot lengan, kekuatan otot 

togok, dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman pada siswa 

peserta ekstra kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005 dapat 

dilihat dari harga R2. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11 diperoleh harga R2 

sebesar 0,449. Dengan demikian secara bersama-sama kekuatan otot lengan, kekuatan 

otot togok, dan kekuatan otot tungkai berpengaruh terhadap hasil tembakan hukuman 

adalah 44,9%.  

 

Tabel 11. Interpretasi Nilai r 

Besarnya Nilai r Interpretasi 

 

Antara 0,800 Sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 Sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Sangat rendah 

Sangat rendah ( tak berkorelasi ) 

 

 



 

Berdasarkan hasil perhitungan sumbangan relatif (SR) diketahui bahwa yang 

memberikan kontribusi terhadap hasil tembakan hukuman adalah kekuatan otot 

lengan (89,3%), kemudian diikuti kekuatan otot tungkai (10,6%), dan yang terakhir 

adalah kekuatan otot togok (0.1%).  

Sumbangan Relatif Dan Sumbangan Efektif 

Berdasaran hasil perhitungan sumbangan efektif (SE) diketahui bahwa yang 

memberikan kontribusi terhadap hasil tembakan hukuman adalah kekuatan otot 

lengan (40,1%), kemudian diikuti oleh kekuatan otot tungkai (4,8%) dan yang 

terakhir adalah kekuatan otot togok (0,1%). Karena kontribusi kekuatan otot togok 

dan kekuatan otot tungkai relatif rendah dan dari hasil uji pengujian tidak signifikan 

maka keberadaannya dapat diabaikan. 

 

4.4 Hasil Penelitian Dengan Hipotesis 

Dari hasil analisis data diatas, diperoleh hasil penelitian yaitu : 

1) Ada sumbangan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil tembakan 

hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 

Ambarawa tahun 2005. 

2) Ada sumbangan kekuatan otot togok terhadap hasil tembakan hukuman bola 

basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa 

tahun 2005. 

3) Ada sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola 

basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa 

tahun 2005. 



 

4) Ada sumbangan kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok, kekuatan otot 

tungkai terhadap hasil tembakan hukuman bola basket pada siswa peserta 

ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

 

4.5 Pembahasan 

4.1.1 Sumbangan Kekuatan Otot Lengan terhadap Hasil Tembakan hukuman 

Lengan adalah bagian tubuh yang digunakan untuk memegang dan selanjutnya 

untuk menembakkan bola pada saat melakukan tembakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan memberikan sumbangan paling besar  

terhadap hasil tembakan  hukuman  pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket 

SMAN 1 Ambarawa tahun 2005. 

Tingginya kontribusi yang diberikan oleh kekuatan otot lengan terhadap hasil 

tembakan hukuman dalam permainan bola basket disebabkan karena jarak tembak 

pada tembakan hukuman membutuhkan kekuatan otot lengan untuk mendorong bola 

yang sebanding dengan jarak tembak yang harus dilakukan. Dengan kekuatan otot 

lengan yang tinggi, maka akan memungkinkan seorang pemain untuk dapat 

menembak pada jarak tembak yang relatif jauh tersebut sehingga kemungkinan 

masuknya bola ke dalam ring basket lebih besar. Berbeda halnya denga seorang 

pemain yang memiliki kekuatan otot lengan relatif kecil, kemungkinan besar 

tembakan yang dihasilkan akan tidak menjangkau ring basket sebagai sasaran 

tembakannya. Oleh karena itu seorang pemain  bola basket harus memperhatikan 

kekuatan otot lengannya agar mampu melakukan tembakan hukuman guna 

memenangkan suatu pertandingan. 



 

4.1.2 Sumbangan Kekuatan Otot Togok Terhadap Hasil Tembakan hukuman 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot togok memberikan 

sumbangan relatif kecil terhadap hasil tembakan hukuman dalam permainan bola 

basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 Ambarawa tahun 

2005. Hal ini disebabkan karena saat melakukan tembakan  hukuman, kekuatan otot 

togok juga ikut terlibat untuk menopang bagian atas badan. Dengan kekuatan otot 

togok yang baik, maka akan memungkinkan seorang pemain untuk menembak 

dengan kedudukan lengan yang lebih mantap sehingga arah bola menjadi lebih 

terarah pada bidang sasaran. Oleh karena itu seorang pemain  bola basket juga harus 

memperhatikan kekuatan otot togoknya agar mampu melakukan tembakan hukuman 

secara baik guna memenangkan suatu pertandingan. 

4.1.3  Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Hasil Tembakan 

Hukuman 

Tembakan hukuman adalah tembakan yang diberikan kepada pemain untuk 

mencetak angka dari posisi belakang garis tembakan hukuman di dalam setengah 

lingkaran ( Perbasi, 2000 : 73 ). Dalam permainan bola basket kekuatan otot tungkai 

berperan sebagai penopang batang tubuh, karena kekuatan otot tungkai merupakan 

pangkal dari semua gerakan shooting.  

4.1.4  Sumbangan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Togok dan 

Kekuatan Otot Tungkai terhadap Hasil Tembakan Hukuman Bola basket 

Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam melakukan tembakan 

hukuman diantaranya adalah kekuatan tungkai, togok dan lengan. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian ini di mana  kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan 



 

kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan cukup besar terhadap hasil tembakan 

hukuman bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket SMAN 1 

Ambarawa tahun 2005.  

Sumbangan kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan kekuatan otot 

tungkai dengan hasil tembakan hukuman dapat digambarkan secara matematis dari 

persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat 

dijelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan kekuatan otot lengan sebesar satu satuan, 

maka akan diikuti dengan meningkatkan hasil tembakan hukuman dalam permainan 

bola basket sebesar 0,179 satuan, setiap terjadi kenaikan kekuatan otot togok sebesar 

satu satuan, maka akan diikuti dengan meningkatkan hasil tembakan hukuman dalam 

permainan bola basket sebesar 0,000196 satuan, dan setiap terjadi kenaikan kekuatan 

otot tungkai sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan meningkatkan hasil 

tembakan jump shoot three point dalam permainan bola basket sebesar 0,0082 satuan. 

Diantara kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan kekuatan otot tungkai 

yang memberikan sumbangan paling besar terhadap hasil tembakan hukuman dalam 

permainan bola basket adalah kekuatan otot lengan kemudian diikuti oleh kekuatan 

otot tungkai dan yang terakhir adalah kekuatan otot togok.  

Secara bersama-sama kekuatan otot lengan, kekuatan togok dan kekuatan otot 

tungkai memberikan sumbangan sebesar 44,9%. Kekuatan otot yang baik diperlukan 

oleh seorang pemain bola basket agar dapat melakukan tembakan hukuman secara 

baik dan tepat sasaran. Sebab tembakan hukuman merupakan tembakan yang 

membutuhkan tenaga yang cukup besar dari bagian-bagian tubuh yang terkoordinasi, 

sehingga mampu menghasilkan kekuatan, yang disalurkan lewat pangkal bahu, 

lengan lalu ke jari-jari tangan untuk menolakan bola ke ring basket. Pengaturan 



 

tenaga saat menembak dengan memperhatikan jarak tembakan dengan ring basket. 

Alur gerakan yang berhubungan dan berurutan dari bagian tubuh yang bersangkutan 

mulai dari sedikit menekuk kemudian meluruskan lutut menggunakan kekuatan otot 

tungkai, kemudian melewati togok sebagai penyalur gerakan, penyangga dan 

penyeimbang tubuh, dengan kekuatan otot togok, kemudian melalui lengan yang 

memeberikan impuls pada bola sehingga bola dapat ditembakkan menggunakan 

kekuatan otot lengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kekuatan otot lengan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap hasil 

tembakan hukuman dalam permainan bola basket pada siswa peserta ekstra 

kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005. 

2. Kekuatan otot togok memberikan sumbangan sangat rendah ( tak berkorelasi ) 

terhadap hasil tembakan hukuman dalam permainan bola basket pada siswa 

peserta ekstra kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005. 

3. Kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan sangat rendah terhadap hasil 

tembakan hukuman dalam permainan bola basket pada siswa peserta ekstra 

kurikuler bola basket SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005. 

4. Secara bersama-sama antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot togok dan 

kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan terhadap hasil tembakan hukuman 

dalam permainan bola basket pada siswa peserta ekstra kurikuler bola basket 

SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2005.  

 

 

 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan tembakan bebas dalam permainan bola basket yang baik, 

perlu memberikan basis latihan kekuatan otot lengan secara terprogram dan 

terencana karena lengan merupakan bagian anggota badan yang terlibat langsung 

saat melakukan tembakan. Selain itu masih perlu juga peningkatan kekuatan otot 

togok dan kekuatan otot tungkai sebagai komponen pendukung saat melakukan 

tembakan sehingga performent pemain saat melakukan tembakan hukuman 

menjadi lebih stabil. 

2. Saat latihan peningkatan kekuatan, perlu juga ditekankan latihan 

mengkombinasikan atau mengkoordinasikan kekuatan otot lengan dengan teknik 

tembakan yang ada sehingga akan diperoleh suatu gerakan terpadu yang dapat 

menghasilkan point saat melakukan tembakan hukuman. 



 

Tes Kekuatan Otot Lengan 



 

Tes Kekuatan Otot Togok



 

Tes Kekuatan Otot Tungkai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes Tembakan Hukuman 
 
 
 
 


