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SARI 
 
 
Muhamad Herman Juliyanto Noriman Hadi Saputro, 2007. Hubungan 
Kekuatan Otot Lengan dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Hasil Tembakan  
Bebas pada Pemain Putra UKM Bola Basket UNNES Tahun 2007. Skripsi. 
Jurusan PJKR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
 

Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah ada hubungan antara kekuatan 
otot lengan dengan hasil kemampuan melakukan tembakan bebas dalam 
permainan bola basket pada pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 
2007?, Apakah ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil 
kemampuan melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada 
pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007?, dan 3) Apakah ada 
hubungan antara kekuatan otot lengan, daya ledak otot tungkai dengan hasil 
kemampuan melakukan tembakan bebas pada pemain putra UKM bola basket 
UNNES tahun 2007?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Untuk 
mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dengan hasil kemampuan melakukan 
tembakan bebas dalam permainan bola basket, 2) Untuk mengetahui daya ledak 
otot tungkai dengan hasil kemampuan melakukan tembakan bebas dalam 
permainan bola basket, dan 3) Untuk mengetahui kekuatan otot lengan dan daya 
ledak otot tungkai dengan hasil kemampuan melakukan tembakan bebas dalam 
permainan bola basket pada atlet bola basket. 
 Populasi penelitian ini adalah semua atlet putra bola basket UNNES tahun 
2007 berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik total 
sampling, yaitu pengambilan seluruh populasi yaitu pemain putra UKM putra bola 
basket UNNES tahun 2007 sebanyak 30 orang sebagai sampel penelitian. Variabel 
penelitian ini meliputi kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai sebagai 
variabel besar dan kemampuan hasil tembakan bebas sebagai variabel terikat. 
Metode pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran. Data hasil 
penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana maupun ganda. 

Hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,667 > rtabel 
=0,361, yang berarti ada hubungan kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan 
bebas bola basket.  Koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,536 > rtabel =0,361, yang 
berarti ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas bola 
basket. Koefisien korelasi (r12y) sebesar 0,721. Keberartian Koefisien korelasi 
ganda tersebut diuji dengan uji F, hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 14,610 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti ada hubungan antara kekuatan otot 
lengan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas bola basket.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran kepada pelatih :           
1) Bagi para pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007 hendanya 
selain berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar bola basket juga berlatih 
meningkatkan kondisi fisiknya khususnya pada peningkatan kekuatan  otot lengan 
dan daya ledak otot tungkai karena terbukti dapat memberikan sumbangan yang 
berarti terhadap kemampuannya dalam melakukan tembakan bebas dan 2) Bagi 
peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk mengkaji 
variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan dengan kemampuan dalam 
melakukan tembakan bebas bola basket agar diperoleh informasi yang lengkat 
guna menyusun program latihan bagi pemain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

2.1 Latar Belakang Masalah  

Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

digemari oleh orang banyak, kususnya pelajar dan mahasiswa. Selain untuk tujuan 

kesegaran jasmani, permainan bola basket ini mempunyai nilai-nilai yang 

bermanfaat baik secara fisik maupun sosial. Hal ini dilihat banyaknya kompetisi 

bola basket yang di gulirkan baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun tingkat 

mahasiswa dan dalam pemain bola basket kerjasama sangatlah penting karena bola 

basket di mainkan oleh 5 orang pemain.  

Permainan bola basket adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu 

yang masing-masing terdiri dari 5 orang pemain. Setiap regu berusaha mencetak 

angka ke keranjang lawan dan mencegah regu lawan mencetak angka 

(Perbasi,2004:1). Permainan bola basket yang telah berkembang luas di berbagai 

Negara, yang di ciptakan oleh seorang warga Negara Amerika James A. Naismith 

tahun 1891 yang bergabung dalam Y. M. C. A (Young Mens Cristian Association) 

di Springfield Massachusetts. 

Tujuan diciptakanya permainan bola basket semula adalah mengisi 

kekosongan kegiatan olahraga pada waktu musim dingin. Sebab pada musim 

dingin tersebut kegiatan olahraga di luar ruangan tidak mungkin dilaksanakan, 

sedangkan olahraga dalam ruangan belum banyak. Pada awal tercetusnya 

permainan ini di mainkan oleh sembilan orang setiap regunya, tetapi selanjutnya 
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berubah menjadi tujuh orang setiap regunya, kemudian berubah lagi menjadi lima 

orang sampai sekarang. 

Kegemaran terhadap permainan bola basket, sangat memungkinakan untuk 

berkembangnya cabang olahraga permainan ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

banyak bermunculan perkumpulan bola basket di daerah-daerah dan banyaknya 

kompetisi mulai dari tingkat daerah sampai nasional contohnya, Hexos cup, 

Assosiasi, Libama, IBL dan lain-lain. Selain itu berkembangnya pola-pola 

penyerangan maupun pertahanan. Oleh sebab itu agar dapat memainkan permainan 

bola basket ini dengan baik, maka seorang pemain dituntut untuk menguasai 

teknik-teknik dasar permainan bola basket sebaik-baiknya. Selain teknik permainan 

ada faktor lain yang menunjang yaitu kondisi fisik, mental dan kerjasama tim. 

Menembak merupakan sasaran akhir setiap bermain. Penguasaan terhadap 

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

tembakan merupakan kunci utama dan sasaran akhir yang dapat menentukan 

keberhasilan dalam permainan bola basket. Keberhasilan suatu regu dalam 

permainan ini selalu ditentukan oleh keberhasilannya dalam menembak. Untuk 

dapat berhasil dalam tembakan perlu dilakukan teknik-teknik yang benar. Di dalam 

permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan yaitu : tembakan 

lapangan dan tembakan hukuman. Tembakan lapangan yaitu suatu upaya 

percobaan memasukkan bola kedalam keranjang lawan selama dalam permainan 

atau pertandingan. Tembakan ini dilakukan oleh siapapun pemain penyerang dari 

daerah manapun di dalam lapangan sesuai peraturan. Tembakan lapangan dapat 

dilakukan dengan satu atau dua tangan baik dari posisi berdiri di tempat atau pada 

posisi meloncat. Sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas adalah 
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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. Tembakan bebas dilakukan dalam waktu 

paling lama 5 detik dimulai sejak bola diberikan oleh wasit kepada pemain yang 

akan melakukan tembakan (Imam Sodikun, 1992:90). 

Tembakan bebas (free trhow) merupakan salah satu tembakan penentu 

pertandingan antara dua regu yang seimbang kemenangan kebanyakan ditentukan 

oleh jumlah point yang dicapai dengan tembakan bebas (free trhow). (Hannes 

Neumann 1988 : 18). Tembakan bebas memiliki ciri kusus yang membedakan 

dengan tembakan lapangan yaitu bahwa tembakan dilakukan dari belakang garis 

tembakan bebas didalam garis setengah lingkaran tanpa dirintangi. Hal ini 

memberikan keuntungan pada regu yang mendapat tembakan bebas karena 

melakukannya lebih mudah di bandingkan tebakan lainya.  

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai pemain bola basket di tim 

UNNES, sering kali tim UNNES mengalami kegagalan untuk dapat menjadi juara 

dalam even-even penting yang diikuti seperti Libama, UDINUS Cup, Surya Pro 

Cup, UMS Cup dan lainnya karena pemain-pemainnya tidak mampu 

memanfaatkan tembakan bebas secara maksimal. Dalam even-even tersebut sering 

kali pemain tim bola basket UNNES hanya mampu memanfaatkan satu diantara 

dua tembakan bebas yang diberikan. Bebera kesalahan saat melakukan tembakan 

bebas dari pemain tim bola basket UNNES yang dapat penulis amati diantaranya 

adalah bola tembakan yang kurang melengkung atau parabol, laju bola tembakan 

yang terlalu deras maupun beberapa kesalahan teknik yang lain seperti posisi bola 
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saat menembak tidak di atas kepala, ataupun posisi lutut yang tidak di tekuk saat 

menembak.  

Dari kenyataan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa keberhasilan 

melakukan tembakan bebas dalam bola basket selain ditentukan oleh penguasaian 

teknik dasar yang baik juga dipengaruhi oleh kemampuan pemain dalam 

mengkoordinasikan komponen-komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam 

melakukan tembakan bebas. Sebab menurut Wissel Hal (2000:47), menembak 

membutuhkan singkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak, kelentukan 

pergelangan dan jari tangan. Untuk tembakan jarak yang dekat, lengan pergelangan 

tangan dan jari memberikan dorongan yang besar, sedangkan untuk tembakan jarak 

yang jauh memerlukan tenaga atau dorongan kaki, punggung dan bahu. 

Tembakan bebas merupakan salah satu tembakan yang dilakukan dari jarak 

yang jauh sehingga disamping mebututuhkan dorongan lengan yang besar juga 

membutukan hentakan tungkai yang besar agar posisi bola yang ditembang dapat 

melengkung atau parabol mengarah pada ring basket. Dari kenyataan tersebut  jelas 

bahwa baik kekuatan otot lengan maupun daya ledak otot tungkai memiliki 

kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pemain saat melakukan tembakan 

bebes. 

Kekuatan adalah kemampuan dari  otot untuk dapat mengatasi tahanan atau 

beban dalam menjalani aktivitas (Suharno HP, 1986: 35). Kekuatan merupakan 

salah satu faktor fisik yang sangat berpengaruh terhadap hasil tembakan bebas, 

karena dengan kekuatan jangkauan akan lebih jauh, tembakan akan terpengaruh 

yaitu pengaruh positif (Brittenham Greg, 1996: 36). Kenyataan dilapangan, latihan 

kekuatan jarang sekali dilakukan khususnya kekuatan otot lengan yang sebenarnya 
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merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan dalam 

melakukan tembakan bebas bola basket. 

Daya ledak merupakan kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan-beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh 

(Suharno H.P 1986:54). Daya ledak otot tungkai memiliki peranan penting dalam 

keberhasilan melakukan tembakan bebas untuk memberikan dorongan tenaga dari 

bawah yang diperlukan dalam pelaksanaan tembakan bebas. Wissel Hal (2000:46), 

menyatakan bahwa pada pemain pemula ataupun pemain yang telah lelah sering 

kali gagal menekuk lutut dan menghentakkannya secara cepat saat melakukan 

tembakan bebas hingga kekurangan tenaga untuk melontarkan bola dengan tenaga 

kaki guna membentuk sudut tembakan bola yang melengkung. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan 

penelitian mengenai, Hubungan Kekuatan Otot lengan Dan Daya Ledak Otot 

Tungkai Terhadap Hasil Tembakan  Bebas Pada Atlet Putra Bola Basket UNNES 

Tahun 2007. Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Tembakan bebas adalah salah satu tembakan yang menguntungkan bagi regu 

yang melakukannya, karena dalam pelaksanaan tembakan tidak ada lawan yang 

menghalanginya. 

2. Dalam teknik dasar menembak dalam permainan bola basket kekuatan otot 

lengan mempunyai peran utama dalam teknik menembak untuk memberikan 

dorongan bola ke ring basket. 

3. Daya ledak otot tungkai mempunyai peran penting dalam melakukan tembakan 

bebas dalam permainan bola basket terutama untuk meberikan dorongan bola 
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dari bahwah sehingga akan bentuk laju bola yang melengkung disertai dengan 

putaran bola mengarah ke ring basket. 

 

2.2 Permasalahan 

Dalam suatu penelitian terdapat suatu permasalahan yang perlu untuk di 

teliti, dianalisis dan di usahakan pemecahannya. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada atlet putra bola 

basket UNNES tahun 2007. 

2. Apakah ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada atlet putra bola 

basket UNNES tahun 2007. 

3. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan, daya ledak otot tungkai 

dengan hasil kemampuan melakukan tembakan bebas pada atlet putra bola 

basket UNNES tahun 2007. 

 

2.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dikajikan selalu mempunyai tujuan agar memperoleh 

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakanya, adapun 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil 

tembakan bebas dalam permainan bola basket pada atlet putra bola basket 

UNNES tahun 2007 
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2. Untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tembakan bebas dalam permainan bola basket pada atlet putra bola basket 

UNNES tahun 2007 

3.  Untuk mengetahui kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan 

hasil kemampuan melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket 

pada atlet putra bola basket UNNES tahun 2007 

2.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi dan kajian mengenai teknik-teknik dalam permainan bola basket 

terutama masukan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan khususnya 

dalam hal teknik tembakan bebas pada atlet putra bola basket UNNES tahun 

2007. 

Dalam kajian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam menentukan teknik yang baik yang dapat digunakan dalam 

permainan bola basket karena dalam dunia olahraga pengembangan teknik-teknik 

baru akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dan pengembangan 

permainan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lanjutan. 

 

2.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah yang 

terdapat pada tema skripsi dan permasalahan yang dibicarakan tidak meluas atau 

menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan penegasan istilah 

yang meliputi :  



 8

1.5.1 Hubungan 

WJS. Purwadarminta (1983 : 362) mengatakan, hubungan adalah keadaan   

berhubungan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Hubungan kelentukan 

pergelangan tangan dan daya ledak otot tungkai dengan hasil kemampuan 

melakukan tembakan bebas pada atlet putra bola basket UNNES tahun 2007. 

1.5.2 Kekuatan Otot Lengan  

Menurut M. Sajoto (1988 : 58) kekuatan atau strenght adalah komponen 

kondisi fisik yang menyangkutkan masalah kemampuan seseorang pada saat 

menggunakan otot-ototnya, menerima beben pada waktu kerja tertentu. Lengan 

adalah anggota gerak atas yang terdiri dari: kaput humeri (kepala sendi), kolumna 

humeri (lekukan pada tulang), tuberkel mayor dan minor, fosa olekarani 

(lekukan belakang), fosa koronoid (lekukan depan), kapitulum, epikondilus 

lateralis. (Syaifuddin, 1997 : 34) 

1.5.3 Daya Ledak Otot Tungkai 

Menurut M. Sajoto (1988:58) kekuatan atau strenght adalah koponen 

kondisi fisik yang menyangkutkan masalah kemampuan seseorang pada saat 

menggunakan otot-ototnya, menerima beben pada waktu kerja tertentu. Tungkai 

adalah anggota gerak bawah yang terdiri dari: femoris (tulang paha), patela 

(tulang tempurung), tibia (tulang kering), tarsalia (tulang pergelangan kaki), 

meta tarsus (telapak kaki) falang (tulang jari kaki) (Syaifuddin, 1997:34)  

1.5.4 Hasil  

Hasil berarti sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) oleh 

usaha, dan yang dapat diartikan juga dengan berhasil (WJS. Purwadarminta, 

1983:348).  
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Hasil disini adalah keberhasilan dalam memasukkan bola ke dalam keranjang 

basket. 

1.5.5 Hasil Tembakan Bebas  

Tembakan bebas adalah satu tembakan yang diberikan kepada pemain 

untuk mencetak satu angka tanpa dihalangi oleh pemain lawan. Dalam 

melakukan tembakan bebas dibelakang garis tembakan bebas dan di dalam 

lingkaran dan diberi waktu 5 detik, dalam melakukan tembakan bebas sejak bola 

diberikan oleh wasit pada si penembak yang melakukan tembakan bebas (Imam 

Sodikun 1992:90). Yang dimaksud hasil tembakan bebas dalam penelitian                  

ini adalah usaha melakukan tembakan bebas ke dalam ring basket sebanyak 10 

kali. 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sejarah Bola Basket 

Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu berusaha 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan berusaha mencegah lawan untuk 

memasukkan bola atau mencetak angka dengan cara bola dioper, digelinding, 

dipantulkan atau di dribble ke segala arah, sesuai dengan peraturan yang telah 

ditentukan. Permainan bola basket diciptakan pada bulan Desember 1891 oleh Dr. 

James Naismith, seseorang anggota Sekolah Pelatihan YMCA di Springfield 

Massachusetts yang dikenal dengan Sringfield College.  

Permainan bola basket di Indonesia berasal dari pedagang dari Cina dan 

mulai berkembang atau mendapat tempat di masyarakat. Mulai dari Jogja, Solo, 

dan sekitarnya. Pada PON 1 tahun 1948 di Solo permainan bola basket 

dipertandingkan. 

Untuk mengkoordinir perkembangan bola basket di Indonesia, dibentuklah 

organisasi yang disebut PERBASI (Persatuan Basketball Seluruh Indonesia) pada 

tanggal 23 Oktober 1951 dengan Tonny Wen sebagai ketua dan Win Latumeten 

sebagai sekretarisnya. Pada tahun 1955 kepanjangan PERBASI diubah menjadi 

Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dengan singkatan tetap PERBASI. 

Sampai sekarang PERBASI yang bertanggung jawab atas perkembangan bola 

basket di Indonesia. 
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2.1.2 Teknik Dasar Bola Basket 

Bola basket termasuk permainan kelompok gerakannya, artinya gerakanya 

terdiri dari gabungan unsure-unsur gerak yang terkordinasi rapi sehingga bermain 

dengan baik. Bola basket merupakan permainan dengan tujuan memasukan bola 

kesasaran basket yang berada di atas lantai setinggi 305cm. Untuk dapat bermainan 

bola basket dengan baik, perlu menguasai teknik dasar dengan baik dan teknik 

dasar yang baik menimbulkan efisiensi gerakan dan berkat latihan yang teratur 

mendapatkan efektivitas gerakan yang baik pula. 

Penguasaan teknik dasar dalam permainan bola basket sangat diutamakan 

dalam mencapai prestasi yang optimal, Imam Sodikun mengatakan bahwa 

:’’Penguasaan terhadap teknik dasar dalam permainan bola basket harus 

didahulukan’’. Penguasaan teknika dasar yang benar akan menunjang keterampilan 

selanjutnya. Teknik dasar tersebut adalah: 

1. Teknik melempar dan menangkap 

2. Teknik menggiring bola  

3. Teknik menembak 

4. Teknik gerakan berporos (pivot) dan olah kaki (foot work) 

5. Teknik lay up shoot 

6. Teknik merayah (rebound) 

Apabila kelima teknik dasar tersebut telah dikuasai bengan baik oleh 

seseorang pemain, maka ia sudah dapat bermain dengan baik pula. Kelanjutan 

prestasinya tinggal memperbanyak latihan ulang (drill), sehingga dapatlah menjadi 

gerakan yang otomatis akan segera tercapai. Tugas para guru olahraga adalah 

memberikan teknik-teknik dasar yang benar, (Imam Sodikun, 1992:47- 48) 
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Selain teknik dasar, ada faktor lain yang berperan penting bagi pemain bola 

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

kecepatan, daya lentur, kecepatan, kordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi 

(M. Sajoto, 1995:8 – 10). 

 

2.1.3 Teknik Menembak (Shooting) 

Tembakan adalah keahlian yang sangat penting di dalam olahraga bola 

basket. Teknik dasar seperti operan, dribling, bertahan, rebouding mungkin 

mengantar memperoleh peluang besar membuat skor, tapi tetap harus mampu 

melakukan tembakan (Hal Wissel, 2000:43) 

Dasar-dasar teknik menembak sebenarnya sama dengan teknik operan, jadi 

jika pemain menguasai dasar teknik mengoper (passing), maka pelaksanaan teknik 

menembak bagi pemain tersebut akan sangat mudah dan cepat dilakukan. Di 

samping itu, tepat tidaknya mekanik gerakan akan menetapkan pula baik buruknya 

tembakan. (Imam Sodikun, 1992:59) 

Pada dasarnya teknik menembak ini sama dengan dasar teknik melempar 

dan menggringnya, maka mempelajari teknik menembak tidak akan mengalami 

kesulitan apabila teknik melempar dan menggringnya, sedakan teknik menembak 

dibagi menjadi dua yaitu tembakan dengan dua tangan dan tembakan satu tangan. 

Menurut gerak kakinya dibagi tiga yaitu menembak ditempat, melongat dan 

melayang (lay up shoot)  (A. Sarumpaet dkk, 1992:230) 
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Dalam menembak menurut Hall Wissel (2000:48-62).terdapat tujuh jenis 

teknik menembak, yaitu:  

1. Tembakan satu tangan (one hand set shoot) 

2. Tembakan  bebas (free throw) 

3. Tembakan sambil melompat (jump shoot) 

4. Tembakan tiga angka (three point shoot) 

5. Tembakan mengait (hook shoot) 

6. Lay up, dan  

7. Lay up diawali dengan drible (runner) 

Sedangkan Imam Sodikun (1992:59) mengatakan bahwa ada delapan jenis 

teknik menembak, yaitu: 

1.  Tembakan dengan dua tangan di dada 

2.  Tembakan dua tangan di atas kepala  

3.  Tembakan dengan satu tangan  

4.  Tembakan lay up 

5.  Tembakan didahului dengan menggiring bola dan langsung mengadakan 

tembakan lay up 

6.  Tembakan loncat dengan satu tangan atau jump shoot 

7.  Tembakan loncat dengan dua tangan atau jump shoot 

8.  Tembakan kaitan atau hook shoot 

Penjelasan masing-masing jenis teknik tembakan tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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2.1.3.1 Tembakan dua tangan di depan dada. 

Sikap permulaan ambil jarak 2,5 sampai 3 meter dengan basket (baik secara 

langsung maupun memantul pada papan lebih dahulu). Adapun pelaksanaannya 

sebagai berikut:  

1. Pandangan bola seperti memegang untuk operan dua tangan tolakan dari dada. 

2. Sikap berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu, sejajar atau salah satu 

kaki agak sedikit kedepan dari kaki lainnya. 

3. Kedua lutut ditekuk, condongkan badan agak kedepan (jaga keseimbangan). 

4. Atur sedemikian rupa, sehingga pegangan bola, titik tengahnya kira-kira di 

depan dagu. 

5. Arahkan kedua mata pada titik bidikan pada basket. 

6. Tembakan bola dengan menolakkan kedua tangan dengan kekuatan dan 

gerakan yang berirama. 

7. Ikutkan pergelangan tangan dan jari dalam membantu terlepasnya bola dari 

tangan untuk memberikan kontrol terhadapnya bola menuju sasaran dengan 

melecutkan pergelangan tangan dan jari-jari. 

8. Irama gerakan tembakan adalah keluar dari kedua kaki yang menolakan  

tekukan kedua lutut bersama dengan badan yang menolakan kedua tangan 

secara berirama.  

9. Dari beberapa pengalaman, akibat dari menolakan kaki dan tangan gerakan 

ikutannya pada akhir gerakan kaki belakang berpindah kedepan kaki yang lain. 
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10. Setelah terlepas bola, gerakan tidak terputus, tetapi diikuti gerakan ikutan. 

11. Jarak bias diperjauh sampai titik-titik atau daerah yang jauhnya strategis dari 

basket. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4 

Tembakan Dua Tangan di Depan Dada 
(Wahid Ahmadi, 2007) 

2.1.3.2 Tembakan dengan dua tangan di atas kepala. 

Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan tembakan dengan dua tangan 

di atas kepala adalah: 

1. Bola dipegang seperti pada pegangan untuk tembakan dua tangan di dada. 

2. Dari pegangan tersebut bawalah bola ke atas sedikit agak di depan kepala.  

3. Sikap dilakukan seperti pada tembakan dua tangan di dada. 

4. Lakukan gerakan juga seperti pada tembakan dua tangan di dada. 

5.  Gunakan bantuan kakai lebih besar dari yang dilakukan tembakan dua tangan 

di dada. 

6. Jarak dapat diperjauh sampai titik daerah yang jauhnya strategis dari basket. 
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Gambar 5 

Tembakan Dengan DuaTangan di Atas Kepala 
(Wahid Ahmadi, 2007) 

2.1.3.3 Tembakan dengan satu tangan (One hand set shot). 

Ambilah posisi pada antara 2-2,5 meter dari basket. (secara langsung ke 

basket atau tidak langsung). 

1. Posisi berdiri seenaknya dengan kaki kanan sedikit didepan kaki kiri (untuk 

tembakan dengan tangan kanan). 

2. Bola dipegang seperti pada operan dua tangan teruskan dengan pegangan ini 

hantarkan bola ke depan atau dari bahu sebelah kanan dengan sedikit memutar 

lengan ke bawah kanan ke sebelah luar, sehingga sebagian besar berat bola 

terletak di permuakaan jari-jari dan hampir seluruh telapak tangan kanan. 

3. Tugas tangan kiri hanya membantu agar bola tidak jatuh sebelum tembakan. 

4. Pada saat akan melepaskan tembakan, kekuatan kedua lutut dan bersamaan 

dengan itu bawalah bola sedikit ke belakang dan mulailah dengan irama 

gerakan menembak. 

5. Irama gerakan ikutan dengan mengikuti sedikit memindahkan berat badan ke 

kaki depan. 
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6. Tangan kiri terus membantu letak bola di tangan kanan sampai saat menjelang 

bola terlepas dari jari-jari tangan kanan. 

7. Jaraknya tembakan dapat diperjauh sampai  titik atau daerah yang jaraknya 

strategis dari basket. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 6 
 

Tembakan Dengan Satu Tangan 
(Wahid Ahmadi, 2007) 

2.1.3.4 Tembakan lay up. 

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 dengan basket dengan melakukan 

lompat – langkah – lompat. Pada lompatan terakhir ini pada posisi setinggi-

tingginya mendekati basket, diteruskan dengan memasukkan bola. Biasanya 

tembakan ini di mulai dari samping kiri atau kanan basket dan dipantulkan lebih 

dahulu ke papan. Momen-momen ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 7 

Tembakan Lay Up 
(Wahid Ahmadi, 2007) 

2.1.3.5 Tembakan satu tangan dengan meloncat (Jump Shoot). 

Teknik gerakan tembakan satu tangan dengan meloncat adalah sebagai 

berikut: 

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 di tembakkan, tolaklah 

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

4. Pada saat titik tertinggi, sesaat berhenti di udara (sebelum kakai turun) itulah 

gerakan mendorong bola dengan meluruskan tangan kanan dan melecut bola 

dengan ujung-ujung jari menuju ke arah basket sebagai tembakan. 

5. Gerakan lanjut dan mendarat dengan dua kaki. 

6. Pandangan selalu mengikuti jalannya bola. 
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Gambar 8 

Tembakan Satu Tangan Dengan Meloncat 
(Wahid Ahmadi, 2007) 

2.1.3.6 Tembakan kaitan (hook shot) 

Keunggulan tembakan kaitan (Hook shot) adalah dihalangi bahkan oleh 

lawan yang tinggi. Tembakan mengait terbatas didekat ring jarak 3 meter sampai 4 

meter. Teknik tembakan kaitan menurut Hall Wissel (2000:58) antara lain : 

1. Sikap seimbang dengan punggung menghadap ring, kaki terlentang selebar 

bahu dan liutut ditekuk. 

2. Pandangan sasaran melalui bahu pada arah tembakan dengan sudut 45 derajat 

terhadap papan ring. 

3. Gunakan kaki berlawan dengan yang menembak, menyingkirlah dari penjaga, 

ketika melangkah pegangan bola kembali dan lindungi dengan kepala dan bahu, 

dan jangan maju dengan bola. 
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4. Lakukan pivot dengan memutar tubuh ke arah ring, angkat lutut pada sisi yang 

menembak dan lompat pada kaki yang melakuakn pivot. 

5. Tembaklah dengan mengangkat bola kering dengan gerakan mengait ketika 

meluruskan lengan pada arah telinga ke telinga. 

6. Mendaratlah dengan seimbang dan siap untuk melakukan rebound. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9 

Tembakan Kaitan (hook shot) 
(Wahid Ahmadi, 2007) 

Menurut cara memegangnya, teknik menembak dibagi dua yaitu tembakan 

dengan dua tangan dan tembakan dengan satu tangan. Sedangkan menurut gerak 

kakinya tembakan dapat dibagi tiga yaitu: menembak di tempat, menembak dengan 

meloncat (jump shoot), dan menembak dengan melayang (lay up), (A. Sarumpaet 

dkk, 1992:230). Tingkat ketepatan dalam menembak sangat perlu dimiliki oleh 

pemain dan pelatih. Berikut ini pembagian daerah dalam melakukan tembakan 

sesuai sengan keinginan, posisi dimana dia berada dan jenis tembakan.  
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Gambar 10 

Daerah dan Jenis Tembakan 
(M. Sajoto, 1985:16) 

Keterangan : 

Daerah 1:Didaerah ini bola ditembakan menyeser atau memantul papan. Tembakan 

kaitan, tembakan step away shoot dan semua lai up shot dikerjakan 

dengan pantulan papan. 

Daerah 2:Daerah ini dikerjakan tembakan-tembakan tembakan satu tangan, 

tembakan dua tangan, jump shot, tembakan diatas kepala dan hook 

shot.  

Daerah 3:Daerah ini dilakukan tembakan dengan satu tangan, tembakan dua 

tangan, dan tembakan loncat (one hand shot, two hand shot dan jump 

shot) 

Daerah  4 :Daerah ini hanya untuk tembakan two hand shot.. 
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Daerah 5:Daerah ini hanya dilakuakn two hand shot jarak jauh, dan hanya 

penembak mahir boleh menembak dari daerah ini. Daerah ini 

Daerah 6: Daerah ini dilakuakn two hand shot dalam usaha terahir. Misalnya waktu 

30 detik hamper habis.. 

Daerah 7 : Tidak perlu menembak di daerah ini (M. Sajoto, 1985:16) 

 

2.1.4 Pengertian Tembakan Bebas 

Tembakan bebas adalah satu tembakan yang diberikan kepada pemain 

untuk mencetak satu angka tanpa dihalangi oleh pemain lawan. Dalam melakukan 

tembakan bebas dibelakang garis tembakan bebas dan di dalam lingkaran dan 

diberi waktu 5 detik, dalam melakukan tembakan bebas sejak bola diberikan oleh 

wasit pada si penembak yang melakukan tembakan bebas (Imam Sodikun 

1992:90).  

Tembakan bebas (free trhow) merupakan salah satu tembakan penentu 

pertandingan antara dua regu yang seimbang kemenangan kebanyakan ditentukan 

oleh jumlah point yang dicapai dengan tembakan bebas (free trhow) menurut 

Hannes Neumann (1988:18).  

Dalam melakukan tembakan bebas boleh menggunakan cara apa saja dalam 

menembak dengan syarat tidak boleh menginjak garis atau lapangan di luar garis 

tembakan hukuman sebelum bola lepas dari tangan. (Imam Sodikun 1992:91). 

 

2.1.5 Teknik Tembakan Bebas 

Menembak, khususnya tembakan bebas sangat diperlukan adanya ketepatan 

dalam mengarahkan bola ke dalam ring basket. Keahlian dasar yang harus dilatih 

dalam tembakan bebas adalah keakuratan dalam menembak (Wissel Hall, 
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2000:42). Salah satu faktor yang menentukan untuk menghasilkan tembakan bebas 

dalam permainan bola basket dipengaruhi oleh sudut tembakan, sudut lepasnya 

bola pada saat melakukan tembakan bebas dari tangan adalah 30 derajat terhadap 

garis vertikal, dan 60 derajat terhadap garis horizontal, dengan sudut tembakan 

tersebut akan menghasilkan lintasan bola yang parabola. Menurut James Hay 

(1985:222), sudut tembakan bebas yang baik adalan antara minimal 46o dan 

maksimal 73o. Tetapi sudut yang paling baik adalah sekitar 49o dan 55o. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Gambar 1 

Sudut Tembakan Bebas 46o, 49o, 55o, dan 73o

Sumber : M. Sajoto (1981:17) 

Dalam melakukan tembakan bebas terdapat 3 fase tembakn bebas yang 

perlu diperhatikan dalam tembakan bebas menurut Hall Wissel (2000:46) ialah : 

2.1.5.1 Fase Persiapan  

Fase persiapan merupakan tahap awal yang harus dikuasai oleh seorang 

pemain bola basket. Persiapan yang baik merupakan modal yang sangat 
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berpengaruh terhadap tembakan yangan akan dilakukan. Fase persiapan menurut 

Wissel Hal (2000:48) meliputi : 

1) Lihat target 

2) Kaki terentang selebar bahu 

3) Jari kaki lurus 

4) Lutut dilenturkan dan agak ditekuk 

5) Bahu dirilekskan 

6) Tangan yang tidak menembak menyeimbangkan bola 

7) Tangan yang untuk menembak diletakkan di belakang bagian bawah bola 

8) Jari-jari tangan rileks dan dibuka lebar 

9) Siku masuk ke dalam 

10) Bola diletakkan di antara telinga dan bahu 

Lebih jelasnya lihat fase persiapan dalam melakukan tembakan satu tangan 

dari atas kepala pada gambar 1 berikut: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 11 
 

Fase persiapan tembakan bebas satu tangan dari atas kepala  
Sumber:Wissel Hal (2000:48) 
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2.1.5.2 Fase Pelaksanaan 

Pada fase pelaksanaan ini terdapat sikap-sikap dengan urutan sebagai 

berikut : 

1) Lihat target 

2) Rentangkan kaki, punggung dan bahu 

3) Rentangkan siku 

4) Hentakkan tungkai ke atas dilanjutkan dengan melenturkan pergelangan dan 

jari-jari ke depan 

5) Lepaskan ibu jari 

6) Tangan penyeimbang pada bola sampai terlepas 

7) Irama gerakan dilakukan secara seimbang 

Lebih jelasnya lihat fase pelaksanaan dalam melakukan tembakan satu 

tangan dari atas kepala pada gambar 2 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 
 

Fase pelaksanaan tembakan bebas satu tangan dari atas kepala  
Sumber:Wissel Hall (2000:49) 
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2.1.5.3 Fase Follow Through  

Pada fase ini terdapat suatu gerakan dan sikap dengan urutan sebagai 

berikut: 

1) Lihat target 

2) Lengan terlentang 

3) Jari telunjuk pada target 

4) Telapak tangan ke bawah saat shooting 

5) Seimbangkan dengan telapak tangan ke atas 

Lebih jelasnya lihat fase follow trough dalam melakukan tembakan satu 

tangan dari atas kepala pada gambar 4 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. 
 

Fase follow trough tembakan bebas satu tangan dari atas kepala 
Sumber:Wissel Hall (2000:49) 
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2.1.6 Fasilitas Olahraga Bola Basket 

2.1.6.1 Lapangan Bola Basket 

Menurut PERBASI dalam peraturan resmi bola basket (2004:5), lapangan 

permainan harus memiliki permukaan yang rata, keras, dan bebas dari halangan. 

Ukurannya adalah panjang 28 meter dan lebar 15 meter yang diukur dari sisi dalam 

garis batas (gambar 1). Federasi Nasional menyetujui ukuran lapangan yang akan 

dipakai untuk kompetisi dengan ukuran minimum  adalah panjang 26 meter dan 

lebar 14 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 

Lapangan Bola Basket 
( Imam Sodikun, 1992:82 ) 
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2.1.6.2 Papan Pantul 

Kedua papan pantul terbuat dari kayu keras atau bahan tembus pandang 

(transparan) dengan tebal 3 cm sesuai dengan kekerasan kayu, dengan lebar 1,80 

meter dan tinggi 1,05 meter di belakang ring dibuat petak persegi panjang dengan 

ukuran 59 cm dan tinggi 45 cm dengan lebar garis tepi 5 cm (Imam Sodikun 

1992:83). Lihat gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Papan Pantul 
( Sumber Imam Sodikun, 1992:83 ) 

2.1.6.3 Keranjang 

Keranjang terdiri dari keranjang atau simpai dan jala. Simpai terbuat dari 

besi yang keras, berdiameter 45 cm dan berwarna jingga. Garis tengah besi 20 mm 

dengan sedikit tambahan lengkungan besi kecil di bawah simpai tempat memasang 

jala. Jarak tepi bawah sampai dengan lantai 3,05 meter. Jarak terdekat dengan 

bagian dalam tepi simpai 15 cm dari permukaan papan pantul (Imam Sodikun, 

1992:83). 
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Jala terbuat dari tambang putih teranyam dan tergantung sedemikian rupa 

sehingga menahan bola masuk ke keranjang, kemudian terus masuk ke bawah. 

Panjang jala 40 cm ( lihat gambar 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Keranjang 
(Sumber Imam Sodikun, 1992:84) 

2.1.6.4 Bola 

Bola yang digunakan adalah bola yang betul-betul bundar terbuat dari kulit, 

karet atau sintesis. Kelilingnya antara 75-78 cm dengan berat antara 600-650 gram. 

Bola dipompa secukupnya sehingga kalau dijatuhkan dari ketinggian 1,80 meter,  

pantulannya antara 1,20-1,40 meter (Imam Sodikun, 1992:84). 

 

2.1.7 Kondisi Fisik 

Menurut (M. Sajoto,1995:8) kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 

maupun pemeliharaanya. Artinya bahwa didalam usaha peningkatan fisik maka 
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seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai dengan keadaan atau status tiap komponen itu dan 

untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. 

Peningkatan kondisi fisik bertujuan agar kemampuan fisik atlet meningkat 

kekondisi puncak dan berguna untuk melakukan aktivitas olahraga dalam mencapai 

prestasi maksimal. Cara peningkatan fisik ada dua jalan secara metodis, ialah 

peningkatan fisik umum dan fisik khusus. Unsur-unsur gerak fisik umum 

meliputi:kekuatan, Daya tahan, kecepatan, kelincahan dan kelentukan. Sedangkan 

Unsur-unsur fisik khusus mencakup:stamina, daya ledak, reaksi, koordinasi, 

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

 

2.1.8 Kekuatan Otot Lengan   

Lengan adalah anggota gerak atas yang terdiri dari otot-otot yang terdiri 

dari 3 bagian yaitu: otot bahu, otot pangkal lengan atas, dan otot lengan bawah. 

Otot Pangkal Lengan atas terdiri atas: Otot-otot ketul ( fleksor ) dan otot-      

otot kedang  ( ekastensor ). Terdiri atas : 

1. Muskulus Biceps Brachi,: otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua buah 

sendi yang mempunyai dua buah kepala. Kepala yang panjang melekat di 

dalam sendi bahu, kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan yang kedua 

di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah 

uratnya terdapat Bandung lendir. Fungsí otot ini untuk mmembengkokkan 

lengan bawah siku, meratakan hasta dan mengangat tangan.  

2.  Muskulus Brachialis:disebut juga otot lengan dalam. Otot ini berpangkal di 

bawah otot segitiga di tulang pangkal lengan dan menuju taju di pangkal tulang 

hasta. Fungsinya untuk membengkokkan lengan di bawah siku  
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Gambar 14 

Otot Lengan Atas 
Sumber:Syaifudin (1997:39) 

 
3. Muskulus Kurakobrachialis: Otot ini berpangkal di prosesuskorakoid dan 

meuju ke tulang pangkal lengan. Fungsinya untuk mengangkat lengan. 

4. Muskulus Tricep Brachi: Otot lengan berkepala tiga. Kepala luar berpangkal di 

sebelah belakang tulang pangkal lengan menuju ke bawah kemudian bersatu 

dengan yang lain. Kepala dalam berawal dari tulang di bawah tulang pangkal 

lengan. Kepala panjang pada tulang di bawah sendi dan ketiga-tiganya 

mempunyai sebuah urat yang melekat di olekrani  

Otot lengan bawah  terdiri atas otot-otot kedang yang memainkan perannya 

dalam pengetulan di atas sendi siku, sensi jari dan sebagaian dalam silang hasta dan 

otot ketul yang mengendangkan situ dan tangan serta ibu jari dan meratakan hasta 

tangan.  
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Gambar 15 

Otot Lengan bagian Bawah 
Sumber: Syaifudin (1997:43-44) 

Menururt Syaifudin, 1997:43 ),  otot-otot tersebut adalah: 

1. Muskulus  Ekstensor Karpi Radialis Longus, Muskulus Ekstensor Karpi 

Radialis Brevis, dan Muskulus  Ekstensor Karpi Radialis Ulnalis. Ketiga otot 

ini fungsinya sebagai ekstensi lengan ( menggerakkan lengan ) 

2.  Muskulus, Digitorum Karpi Radialis: fungsinya untuk menggerakkan jari 

tangan kecuali ibu jari. 

3. Muskulu, Ekstensor Policis Longus: fungsinya untuk menggerakkan ibu jari. 

4. Muskulus Pronator Teres: fungsinya mengerjakan silang hasta dan 

membengkokkan lengan di bawah siku.  

5. Muskulus  Palmaris Ulnaris: berfungsi mengetulkan lengan 
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6.  Muskulus Palmaris Longus, M. Fleksor Karpi Radialis: fungsinya 

menggerakkan jari kedua dan kelingking 

7. Muskujlus  Digitirum Profundus:  berfungsi menggerakkan jari  pertama-kedua, 

ketiga dan keempat. 

8.  Muskulkus  Fleksor Policic Longus: fungsinya menggerakkan ibu jari 

9.  Muskulus  Pronator Teres Equadratus: fungsinya pronasi dari tangan 

10.  Muskulus  Supinator Brevis: fungsinya supinasi dari tangan. 

 

Menurut M. Sajoto (1988:58) kekuatan atau strenght adalah koponen 

kondisi fisik yang menyangkutkan masalah kemampuan seseorang pada saat 

menggunakan otot-ototnya, menerima beben pada waktu kerja tertentu. Kekuatan 

otot lengan merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan 

melakukan tembakan bebas atau free throw, 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 tangan memberikan dorongan yang sangat besar untuk 

keberhasilan dalam menembak (Wissel Hal, 2000: 47). 

Menurut Suharno HP (1985:36), bahwa faktor-faktor penentu baik tidaknya 

kekuatan adalah : 1) besar kecilnya potongan melintang otot, 2) jumlah fibril otot 

yang turut bekerja dalm melawan beban, 3) tergantung besar kegilnya otot rangka 

tubuh, 4) inervasi otot, baik pusat maupun perifer, 5) keadaan zat kimia dalam otot. 

(glicogyn, ATP), 6) keadaan tonus otot saat istirahat, dan 6) umur dan jenis 

kelamin.  
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Menurut Soekarman (1987: 82), dalam latihan akan terlihat pembesaran 

pada otot atau hipertropi. Karena pada otot itu ada dua macam otot yaitu otot 

lambat atau slow twitch fiber dan otot cepat atau fast twitch fiber, maka dengan 

sendirinya juga terjadi hipertropi pada kedua otot tersebut. Hipertropi itu 

tergantung dari macam latihannya. Pada atlet untuk ketahanan, yang akan menjadi 

lebih besar adalah otot lambat, sedangkan pada atlet untuk kecepatan, yang akan 

membesar adalah otot cepat. Hal ini berarti jika latihan yang bersifat an aerobic 

dilakukan secara terus-menerus, maka efek yang ditimbulkan adalah hipertropi 

pada lengan dan peristiwa ini dapat ditunjukan secara jelas dengan membesarnya 

lingkar lengan. Membesarnya lingkar lengan ini disebabkan karena terjadinya 

pembesaran pada otot cepat atau fast twitch fiber pada lengan. 

Hipertropi itu sendiri adalah hasil dari beberapa faktor, yaitu: a) Jumlah 

miofibril atau benang tipis dari serabut otot tiap serabut otot meningkat (Goldspink, 

1964), b) Meningkatnya kepadatan tiap serabut otot (Mathews and Fox, 1976), c) 

Meningkatnya jumlah protein (Gordon, 1967), d) meningkatnya jumlah 

keseluruhan dari serabut otot (Edgerton, 1970). Peningkatan jumlah serabut otot 

atau hipertropi ini ditunjukan secara umum bahwa area bersekat pada lintang otot 

itu meningkat yaitu 1 cm² otot meningkat menjadi 6 – 12 kg (Bompa, 1983: 217). 

Besar kecilnya ukuran otot, benar-benar berpengaruh terhadap kekuatan 

otot. Semakain besar serabut-serabut otot seseorang, semakin kuat pula otot 

tersebut. Dan semakin panjang ukuran otot seseorang, maka semakin besar pula 

kekuatan otot yang dimilikinya. Para ahli fisiologi sependapat, bahwa pembesaran 

otot itu diakibatkan karena bertambah luasnya serabut otot otot akibat suatu latihan. 
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Bukan akibat pecahnya serabut otot (M. Sajoto, !988 : 125). Sedangkan menurut 

Wilmore, Jack H et al (1988: 114) bahwa kekuatan diperoleh dari hasil peningkatan 

kekuatan otot. Peningkatan ukuran otot akibat latihan disebut sebagai hipertropi. 

Penambahan ukuran otot berhubungan dengan peningkatan kekuatan, dimana 

penyusutan kekuatan otot ketika otot mulai tidak diperagakan atau diaktifkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa membesarnya 

ukuran otot atau hipertropi diakibatkan oleh suatu latihan dengan sistim an 

aerobic, bukan diakibatkan dari keturunan. Hipertropi itu sendiri adalah 

peningkatan jumlah otot. Sedangkan peningkatan jumlah otot berarti luas 

penampang fisiologis bertambah. Karena luas penampang fisiologis sama dengan 

ukuran otot, maka peningkatan jumlah itu mengakibatkan peningkatan kekuatan 

otot. Berdasarkan asumsi tersebut bahwa jika otot lengan melakukan aktivitas yang 

bersifat an aerobic maka lengan akan mengalami hipertropi atau membesarnya 

otot, dan peristiwa ini dapat ditunjukan jelas dengan membesarnya lingkar lengan. 

Peristiwa membesarnya lingkar lengan ini disetai dengan peningkatan kekuatan 

otot lengan. 

2.1.9 Daya Ledak Otot Tungkai 

Menurut M. Sajoto (1995:8) mengatakan bahwa daya otot (Moscular 

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), sedakan 
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menurut Suharno H.P (1986:54) daya ledak ialah kemampuan sebuah otot atau 

segerombolan otot untuk mengatasi tahanan-beban dengan kecepatan tinggi dalam 

satu gerakan yang utuh.  

Tungkai terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah. Otot-otot tungkai atas 

(otot pada paha), mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan disebut 

fasia lata yang dibagi atas 3 golongan yaitu:  

1. Otot abductor terdiri dari: 

a. Muskulus abductor maldanus sebelah dalam 

b. Muskulus abductor brevis sebelah tengah 

c. Muskulus abductor longus sebelah luar 

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abductor femoralis. 

Fugsinya, menyelengarakan gerakan abduksi dari femur. 

2. Muskulus ekstensor (quadriceps femoris) otot berkepala 4. 

Otot ini merupakan otot yang terbesar terdiri dari: 

a. Muskulus rektus femoris 

b. Muskulus vastus lateralis eksternal 

c. Muskulus vastus medialis internal 

d. Muskulus vastus inter medial 

3. Otot fleksor femoris, yang terdapat dibelakang paha  terdiri dari: 

a. Biseps femoris, otot berkepala 2 (dua). Fungsinya, membegkokkan paha 

dan meluruskan tungkai bawah 
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b. Muskulus semi membranosus, otot seperti selaput. Fungsinya, 

membengkokkan tungkai bawah  

c. Muskulus semi tendinosus, otot seperti urat. Fugsinya membengkokkan urai 

bawah serta memutarkan ke dalam 

d. Muskulus sartorius; otot penjahit. Bentuknya panjang seperti pita, terdapat 

dibagian paha. Fungsinya: Eksorotaris femur, memutar keluar pada lutut 

mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan 

keluar 

Otot tungkai bawah, terdiri dari: 

1. Otot tulang kering depan muskulus tibialis anterior. Fungsinya mengangkat 

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki 

2. Muskulus ekstensor talangus longus. Fungsinya meluruskan jari telunjuk 

ketengah jari, jari manis dan kelinking kaki 

3. Otot kandang jempol, fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki. Urat-urat 

tersebut dipaut oleh ikat melintang dan ikat silang sehingga otot bias 

membengkokkan kaki ke atas 

Otot yang terdapat dibelakang mata kaki luar dipaut oleh ikat silang dan 

melintang. Fungsinya dapat mengangkat kaki sebelah luar. 

4. Urat akiles (tendo Achilles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut (muskulus popliteus). Terdapat di: 

a. Berpangkal pada kondilus tulang kering  

b. Melintang dan melekat di kondilus lateralis tulang paha 
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Fungsinya, memutar tibia ke dalam (endorotaris) otot ketul jari 

(muskulus fleksor longus). Berpangkal pada tulang kering dan uratnya  menuju 

telapak kaki dan melekat pada ruas jari kaki. Fungsinya, membengkokkan jari 

dan menggerakkan kaki ke dalam. 

5. Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus). Berpangkal pada 

betis, uratnya melewati tulang jari dan melekat pada ruas empu jari. Fungsinya, 

membengkokkan empu kaki. 

6. Otot tulang betis belakang (muskulus tibialis posterior). Berpangkal pada 

selaput antara tulang dan melekat pada pangkal tulang kaki. Fungsinya dapat 

membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki disebelah ke dalam. 

7. Otot kendang jari bersama. Letaknya dipunggung kaki, fungsinya dapat 

meluruskan jari kaki (muskulus ekstensor falangus 1-5) 

Otot-otot yang lain antara lain: 

1. Otot ketul 

2. Otot penengah empu kaki, telapak ditelapak kaki 

3. Otot penepis, terletak disebelah punggung kaki. Aponeurosis plantaris, tapak 

kaki yang ditutupi oleh selaput. 

Fasia plantaris, bagian khusus dari fasia yang terletak di bawah telapak 

kaki. 
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Gambar 13 

Otot-Otot Tungkai  
(Syaifudin, 1997 :43-44) 
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2.1.10 Analisis Hubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Hasil Tembakan 

Bebas dalam Permainan Bola Basket 

Memasukan bola sebanyak-banyaknya ke dalam basket lawan dalam 

permainan bola basket merupakan tujuan utama dari setiap tim untuk 

memenangkan pertandingan. Keberhasilan melakukan tembakan selain dipengaruhi 

oleh faktor penguasaan teknik juga dipengaruhi faktor fisik yang prima terutama 

kekuatan kerena menembak merupakan singkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, 

siku, pergelangan tangan dan jari tangan, untuk menggerakan anggota bagian tubuh 

tersebut diperlukan kekuatan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas lengan sangat membantu sekali untuk 

melakukan teknik tembakan dalam permainan bola basket. Lengan didalam 

susunan struktur tubuh manusia termasuk anggota tubuh bagian atas. Anggota 

gerak tubuh bagian atas terdiri dari : 1) Tulang lengan atau humerus, 2) Tulang 

hasta atau ulna, 3) Tulang pengumpil atau radius, 4) Tulang pergelangan tangan 

atau carpalia, 5) Tulang telapak tangan atau metacarpalia, 6) Tulang jari-jari 

tangan atau falangus  (Syaifudin, 1997 :34). 

Pada pembahasan mengenai tembakan bebas bola basket, dapat dijelaskan 

bahwa pola gerak untuk melakukan tembakan bebas ada tiga tahapan yaitu: saat 

mengangkat bola ke atas kepala, saat mendorong lengan ke depan dan gerakan 

lanjutan menurut Tom Gullikson (1998:64), otot yang bekerja adalah  sebagai 

berikut: 

1) Untuk menggerakan extensor siku, yaitu saat mengangkat bola di atas kepala 

otot yang bekerja adalah otot tricep yang membentuk pola gerakan extexion. 
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2) Untuk menggerakan lengan pada saat mendorong bola ke depan otot yang 

bekerja adalah otot teres mayor, sub scapularis, latisimusdorsi dan pectoralis 

mayor yang membentuk pola gerakan flexion. 

3) Untuk menggerakan lengan sebagai pendorong saat melakukan gerakan 

lanjutan dengan posisi lengan lurus ke atas sampai ke bahu otot yang bekerja 

adalah otot latisimusdorsi, pectoralis mayor, teres mayor dan tricep yang 

membentuk pola gerak hiperextexion. 

Secara  anatomi dapat dijelaskan bahwa otot lengan yang terlibat dalam 

melakukan tembakan bebas bola basket yaitu: otot tricep, bicep, brakialis, 

pranatorteres, fleksorcarpi radialis, palmaris longus, fleksor pretina culum, fleksor 

carpiulnaris, ekstensor, abductor ibu jari, ekstensor oligitorium, ekstensor carpi 

radialis longus, ankoneus, brchioradialis, dan deltoid. 

Menurut M. Sajoto (1988:58) kekuatan atau strenght adalah koponen 

kondisi fisik yang menyangkutkan masalah kemampuan seseorang pada saat 

menggunakan otot-ototnya, menerima beben pada waktu kerja tertentu. Lengan 

adalah anggota gerak atas yang terdiri dari otot-otot yang terdiri dari 3 bagian 

yaitu: otot bahu, otot pangkal lengan atas, dan otot lengan bawah. Brittenham Greg 

(1996:36), menyatakan bahwa kekuatan sangat berpengaruh sekali terhadap hasil 

tembakan, karena dengan kekuatan yang besar jangkauan tembakan akan lebih 

jauh. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan 

memiliki peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan melakukan tembakan 

bebas (free throw) dalam permainan bola basket. 
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2.1.11 Analisis Hubangan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Hasil 

Melakukan Tembakan Bebas dalam Permainan Bola Basket. 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

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

ini, dapat pula dinyatakan bahwa daya ledak otot merupakan hasil perkalian antara 

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

daya ledak otot adalah Shooting, lay up, rebound dan gerak lain yang bersifat 

eksplosif. 

Daya ledak otot tungkai adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seorang atlit pada saat menggunakan otot tungkai secara 

maksimal dalam waktu yang sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1995:176). Daya 

ledak otot tungkai merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang hampir 

semua cabang olahraga membutuhkan. Dalam olahraga daya ledak otot tungkai 

digunakan untuk melakukan gerakan seperti menolak, menendang, meloncat dan 

sebagainya.  

Pada pelaksanaan tembakan bebas bola basket, salah satu tungkai maju ke 

depan kemudian dilentukkan ke bawah dilanjutkan dengan menggentakkan tungkai 

sebelum akan medorong bola dengan lengan. Ditinjau dari mekanikan gerak otot 

tungkai saat melakukan tembakan bebas bola basket adalah sebagai berikut : 1) 

sendi lutut yang membentuk pola gerakan extensi saat lutut dilenturkan 

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

lateralis,otot vastus medialis dengan bentuk kontraksi otot yang terjadi adalah 

kontraksi isotonik dan konsentrik, 2) sendi pergelangan kaki engsel membentuk 
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pola gerakan fleksi atau plantar yang memerlukan kerja M. Gastrocnemius dan M. 

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

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

adalah kontraksi exentrik, 3) pada sendi telapak kaki membentuk gerakan eversi 

yang melibatkan kerja otot M. Peronius longus, M. Peronius bravis dengan bentuk 

kontraksi otot isotonik. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa daya ledak otot tungkai 

memiliki peranan penting dalam keberhasilan melakukan tembakan bebas sebab  

dengan kontraksi pada otot-otot tungkai saat melakukan hentakan ke atas yang 

maksimal akan menghasilkan daya dorong dari bawah yang besar yang diperlukan 

saat melakukan tembakan bebas sehingga arah bola dapat membentuk sudut 

parabol sehingga memungkinkan bola masuk ke dalam ring secara akurat. 

 

2.1.12 Analisis Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Daya Ledak Otot 

Tungkai dengan Hasil Tembakan Bebas dalam Permainan Bola Basket 

Menembak adalah salah satu teknik dasar dalam permainan bola basket 

yang merupakan gabungan gerakan yang terkoordinir untuk mencapai suatu 

sasaran yaitu memasukan bola ke ring basket. Memasukan bola ke ring basket 

lawan dalam permainan bola basket adalah merupakan tujuan utama, agar dalam 

memasukan bola dalam ring basket bisa terarah, teknik tembakan harus dikuasai 

dengan baik. Selain itu faktor fisik terutama kekuatan otot sangat berpengaruh 

sekali terhadap hasil tembakan, karena dengan kekuatan yang besar jangkauan 
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tembakan lebih jauh, tembakan akan terpengaruh yaitu pengaruh yang positif 

(Brittenham Greg, 1996:36). 

Teknik menembak merupakan singkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, 

pergelangan tangan dan jari tangan (Wissel Hal, 2000:47). Sering kali para pemain 

dalam melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket tidak 

menggunakan lecutan pergelangan tangan dan jari-jari tangan atau meletakan bola 

diatas kepala, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil tembakan bebas dalam 

permainan bola basket, sedangkan apabila dalam proses pelaksanaan tembakan 

bebas menggunakan lecutan atau kekuatan tangan yang masimal serta letak bola di 

depan dahi kemungkinan bola dapat masuk ke dalam ring sangat besar. 

Pergelangan tangan dan jari tangan memberikan dorongan yang besar sekali untuk 

tembakan jarak jauh (Wissel Hal, 2000:47).  

Selain memerlukan kekuatan otot lengan yang besar, saat melakukan 

tembakan bebas juga memerlukan daya ledak otot tungkai yang besar pula. Adanya 

daya ledak otot tungkai yang besar akan memungkinkan daya dorong tenaga dari 

bawah yang dapat membentuk laju bola melengkung atau parabol mengarah pada 

ring basket sebab dengan didorongnya bola ke atas dan kemudian ke depan maka 

laju bola akan membetuk sudut tembak yang ideal. Menurut James Hay (1985:222) 

keberhasilan tembakan bebas dalam permainan bola basket salah satunya 

ditentukan faktor sudut tembakan. Pada saat melakukan tembakan bebas sudut 

lepasnya bola dari tangan adalah 30 derajat terhadap garis vertikal, dan 60 derajat 

terhadap garis horizontal, dengan sudut tembakan tersebut akan menghasilkan 

lintasan bola yang parabola. Sudut tembakan bebas yang baik adalan antara 

minimal 46o dan maksimal 73o, tetapi sudut yang paling baik adalah sekitar 49o dan 

55o. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan dan 

daya ledak otot tungkai sangat menunjang keberhasilan melakukan tembakan bebas 

(free throw) dalam permainan bola basket sebab dengan dorongan tenaga dari 

bawah yang bersumber dari tungkai yang besar dan dilanjutkan dengan dorongan 

tenaga ke depan yang besar yang bersumber dari lengan akan memungkinkan laju 

bola membentuk sudut parabol yang ideal dan memungkinkan masuknya bola ke 

ring basket yang lebih besar. 

 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan dari landasan teori yang telah dijelaskan 

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil tembakan bebas pada 

Atlet Putra Bola Basket UNNES tahun 2007. 

2. Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil tembakan bebas 

pada Atlet Putra Bola Basket UNNES tahun 2007. 

3. Ada hubungan antara kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil tembakan bebas pada Atlet Putra Bola Basket UNNES tahun 

2007. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 

dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Salah satu tugas penting dalam 

penelitian ilmiah adalah menetapkan ada tidaknya korelasi sebab akibat antara 

fenomena-fenomena yang menarik hukum–hukum tentang korelasi sebab-akibat itu 

Syarat mutlak dalam suatu penelitian adalah metode penelitian. Berbobot 

tidaknya tergantung pada pertanggung jawaban metodologi penelitiannya. Metode 

penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberi garis-garis yang cermat dan 

mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah untuk menjaga agar 

pengetahuan yang ingin dicapai karya ilmiah yang setinggi-tingginya. Dalam bab 

ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai  

berikut: 

3.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki 

disebut populasi atau universum. Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. (Sutrisno Hadi, 

2000:220). Populasi dalam penelitian ini adalah semua atlet putra bola basket 

UNNES tahun 2007 yang berjumlah 30 orang. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsini 

Arikunto, 2000:109). Mengenai besar kecilnya sampel dari jumlah populasi oleh 

Suharsini Arikunto  (2000:112), bahwa "Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 
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baik diambil semua sehingga penilitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau lebih 

tergantung setidak-tidaknya dari:kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, 

dan biaya". Sesuai dengan pendapat tersebut sampel yang digunakan adalah semua 

atlet putra bola basket UNNES tahun 2007. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian adalah total sampling. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survey tes. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variable adalah gejala yang bervariasi dan menjadi obyek penelitian 

(Suharsini Arikunto, 2000:94). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

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

a. Variabel bebas 1 atau X1 adalah Kekuatan Otot Lengan. 

b. Variabel bebas 2 atau X2 adalah Daya Ledak Otot Tungkai. 

2. Variabel terikat atau Y yaitu:Hasil Tembakan Bebas. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting 

karena berhubungan langsung dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan survei tes. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: ssemua peserta tes melakukan tes pengukuran daya ledak 

otot tungkai atau vertcal jump dan tes pengukuran kelentukan pergelangan tangan, 

kemudian melakukan tes ketrampilan tembakan bebas dari garis tembakan bebas 

lapangan bola basket. 
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3.5 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada 3 yaitu : 

1.  Tes daya ledak otot tungkai dengan menggunakan papan vertical jump. 

2. Tes kekuatan otot lengan menggunakan alat pull and push dynamometer. 

3. Tes dari hasil tembakan bebas dengan melakukan tembakan sebanyak 10 kali 

(Imam Sodikun, 1992:125)  

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi : 

1. Bola basket 

2. Ring basket 

3. Papan vertical jump yaitu papan selebar 30 cm setinggi 150 cm, untuk 

mengukur daya ledak otot tungkai. 

4. Pull and push dynamometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan otot lengan  

 

3.6 Analisis Data  

Dalam suatu penelitian ada dua jenis analisis data yang dapat digunakan 

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

ilmiah yang diterapkan untuk menganalisa, mengumpulkan, menyusun dan 

menyajikan data penyelidikan yang berwujud angka-angka untuk menjawab 

hipotesis penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara statistik untuk 

pengujian hipotesis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

dengan teknik regresi. Sebelum melakuakan uji analisis dengan rumus regresi, 
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terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui kelayakan 

data meliputi uji normalitas dengan rumus kolmogorov smirnov, uji homogenitas 

data dengan rumus chisquare dan uji linieritas data dengan rumus varians. Untuk 

keperluan perhitungan tersebut digunakan program bantu statistik SPSS for 

windows release 12. 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

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

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

data dinyatakan tidak normal. 

3.6.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui homogen tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji jika 

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

data dinyatakan tidak homogen. 

3.6.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

ataukah tidak. Apabila data linier dapat dilanjutkan pada uji parametrik dengan 

teknik regresi tetapi apabila data tidak linier digunakan uji regresi non linier. Uji 

linieritas menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan 

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

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

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitaian ini adalah: 

3.7.1 Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.   

3.7.2 Faktor penggunaan alat 

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

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum sampel diberi 

perlakukan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh penggunaan 

alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian tidak terdapat kesalahan.  

3.7.3 Faktor pemberian materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut.  

3.7.4 Faktor kemampuan sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan alat 

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

penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-benar baik. 
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3.7.5 Faktor kegiatan sampel di luar penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel di luar penelitian 

yang bisa menghambat proses pengambilan data, penulis berusaha mengatasi 

dengan memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal latihan para atlet putra 

bola basket UNNES tahun 2007. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pengukuran kekuatan otot lengan, daya ledak otot tungkai dan  kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada pemain putra UKM 

bola basket UNNES tahun 2007 diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut 

: 

Tabel 1. Hasil Pengukuran  Kekuatan Otot Lengan (X1), Daya Ledak Otot Tungkai 
(X2) dan Kemampuan Melakukan Tembakan Bebas (Y) 

 

Variabel Minimal Maksimal Mean Std. 
Deviasi 

Kekuatan otot lengan (X1) 15,00 38,00 25,87 5,72
Daya ledak otot tungkai (X2) 38,00 73,00 55,90 7,74
Kemampuan melakukan tembakan 

bebas (Y) 2,00 8,00 4,90 1,67

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata rata-rata kekuatan otot lengan 

pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007 adalah 25,87 kg dengan 

kekuatan otot lengan maksimal 38,00 kg, kekuatan otot lengan minimal 15,00 kg dan 

standar deviasi kekuatan otot otot lengan 5,72 kg. Rata-rata daya ledak otot tungkai 

55,90 cm dengan daya ledak otot tungkai maksimal 73,00 cm, daya ledak otot 

tungkai minimal 38,00 cm dan standar deviasi daya ledak otot tungkai 7,74 cm. Rata-

rata kemampuan melakukan tembakan bebas sebesar 4,90 dengan nilai maksimal 

8,00, nlai minimal 2,00 dan standar deviasi 1,67. 
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4.1.2 Uji Prasyarat Analisis  

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Dalam menguji kenormalan data penelitian ini digunakan rumus kolmogorov 

smirnov. Jika setelah diuji dengan rumus kolmogorov smirnov data hasil penelitian 

ini berdistribusi normal maka dapat digunakan statistik parametrik yaitu analisis 

regresi dan korelasi, akan tetapi jika tidak normal maka digunakan statistik non 

parametrik yaitu rank spearman.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov melalui perhitungan komputer program SPSS release 12 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Normalitas Data Penelitian 
 

Variabel Kolmogorov 
Smirnov Signifikansi Kriteria 

Kekuatan otot lengan (X1) 0,518 0,951 Normal 

Daya ledak otot tungkai (X2) 1,024 0,245 Normal 

Kemampuan melakukan tembakan 

bebas (Y) 
0,795 0,552 Normal 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga kolmogorov smirnov variabel  kekuatan 

otot lengan (X1), daya ledak otot tungkai (X2), dan kemampuan melakukan tembakan 

bebas (Y) memiliki harga signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 

ketiga data penelitian tersebut berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas data dalam penelitian ini digunakan rumus Chi 

square. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan komputer program SPSS 

release 12 diperoleh  hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 
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Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Data 

Variabel Chi Square Signifikansi Kriteria 

Kekuatan otot lengan (X1) 5,200 0,990 Homogen 

Daya ledak otot tungkai (X2) 14,400 0,639 Homogen 

Kemampuan melakukan tembakan 
bebas (Y) 5,467 0,485 Homogen 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga chi square variabel  kekuatan otot 

lengan (X1), daya ledak otot tungkai (X2), dan kemampuan melakukan tembakan 

bebas(Y) memiliki harga signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan 

bahwa keempat data penelitian tersebut homogen. 

4.1.2.3 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi merupakan uji untuk mengetahui linier tidaknya 

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

dijadikan sebagai pertimbangan bisa tidaknya data penelitian yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis regresi linier. Untuk menguji kelinieran garis regresi 

dengan uji F dan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel Fhitung Signifikansi Kriteria 

Kekuatan otot lengan (X1) 0,921 0,485 Linier 

Daya ledak otot tungkai (X2) 2,127 0,098 Linier 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel  kekuatan otot lengan (X1), daya 

ledak otot tungkai (X2) memiliki harga signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa antara data-data variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini 

membentuk model yang linier. 
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4.1.2  Pengujian Hipotesis 

Dalam rangka menguji hipotesis penelitian dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi. Berdasarkan perhitungan menggunakan komputer program SPSS 

release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.2.1 Hubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Kemampuan Melakukan Tembakan 

Bebas 

 Hasil analisis korelasi kekuatan otot lengan (X1) dengan kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket (Y) diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,667. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji 

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

Karena rhitung  = 0,667 > rtabel  = 0,361, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “Ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil 

tembakan bebas dalam permainan bola basket pada pemain putra UKM bola basket 

UNNES tahun 2007” diterima. 

Bentuk hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dengan  kemampuan 

melakukan tembakan bebas pada pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 

2007 (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi = 16,656 + 0,667X. Untuk 

menguji signifikansi dari persamaan regresi  tersebut digunakan analisis varians 

untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians untuk regresi diperoleh hasil seperti 

dirangkum pada tabel berikut : 

Ŷ

Tabel 5. Hasil Analisis Varians Untuk Variabel X1 dengan Y 
 

Sumber 
Variasi JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi  1289,454 1289,454
Residu 1610,049 57,502

22,425 0,001 Signifikan

Total 2899,503    
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk uji keberartian persamaan 

regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 22,425 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut 

signifikan sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan antara 

kekuatan otot lengan (X1) dengan kemampuan melakukan tembakan bebas (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa hubungan kekuatan 

otot lengan dengan kemampuan melakukan tembakan bebas adalah hubungan positif 

yaitu apabila kekuatan otot lengan meningkat sebesar 1 (satu) kg maka kemampuan 

melakukan tembakan bebas akan meningkat sebesar 0,667 point pada konstanta 

16,656 point. Dan sebaliknya apabila kekuatan otot lengan menurun sebesar 1 (satu) 

kg maka kemampuan melakukan tembakan bebas akan menurun sebesar 0,667 point 

pada konstanta 16,656 point. 

4.1.2.2 Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan Melakukan 

Tembakan Bebas 

 Hasil analisis korelasi daya ledak otot tungkai (X2) dengan kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket (Y) diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,563. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji 

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

Karena rhitung  = 0,563 > rtabel  = 0,361, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “Ada hubungan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada pemain putra UKM 

bola basket UNNES tahun 2007” diterima. 

Bentuk hubungan antara daya ledak otot tungkai (X2) dengan  kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket pada pemain putra UKM 
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bola basket UNNES tahun 2007 (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi 

= 21,855 + 0,563X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi tersebut 

digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians untuk 

regresi diperoleh hasil seperti dirangkum pada tabel berikut : 

Ŷ

Tabel 6. Hasil Analisis Varians Untuk Variabel X2 dengan Y 
 

Sumber 
Variasi JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi  918,743 918,743

Residu 1980,760 70,741
12,987 0,001 Signifikan

Total 2899,503    

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk uji keberartian persamaan 

regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 12,987 dengan signifikansi 0,001 < 0,05. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut 

signifikan sehinga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan antara 

daya ledak otot tungkai (X2) dengan kemampuan melakukan tembakan bebas dalam 

permainan bola basket (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa hubungan daya ledak 

otot tungkai dengan kemampuan melakukan tembakan bebas adalah hubungan positif 

yaitu apabila  meningkat sebesar 1 (satu) cm maka kemampuan melakukan tembakan 

bebasakan meningkat sebesar 0,563 point pada konstanta 21,855 point. Dan 

sebaliknya apabila daya ledak otot tungkai menurun sebesar 1 (satu) cm maka 

kemampuan melakukan tembakan bebasakan menurun sebesar 0,563 point pada 

konstanta 21,855 point. 



 
                                                                                                                                

58

4.1.2.3 Hubungan Kekuatan Otot Lengan, dan Daya Ledak Otot Tungkai dengan 

Kemampuan Melakukan Tembakan Bebas 

 Hasil analisis korelasi  kekuatan otot lengan (X1) dan daya ledak otot tungkai 

(X2) dengan kemampuan melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket 

(Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,721. Keberartian dari koefisien korelasi 

ganda tersebut diuji dengan menggunakan uji analisis varians. Berdasarkan hasil 

analisis varian diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 7. Rangkuman Hasil Analisis Varians Untuk Regresi Ganda 

Sumber 
Variasi JK RK Fhitung Signifikansi Kriteria 

Regresi  1506,988 753,494
Residu 1392,515 51,575

14,610 0,000 Signifikan

Total 2899,503    

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

14,610 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa 

hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada hubungan kekuatan otot lengan dan daya 

ledak otot tungkai dengan kemampuan melakukan tembakan bebas dalam permainan 

bola basket pada pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007” diterima. 

Selanjutnya bentuk hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dan daya 

ledak otot tungkai (X2) dengan kemampuan melakukan tembakan bebas dalam 

permainan bola basket pada atlet bola basket UNNES tahun 2007 (Y) dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi ganda yang diperoleh. Berdasarkan hasil 

analisis regresi ganda diperoleh persamaan  regresi yaitu = 8,591 + 0,515XŶ 1 + 

0,313X2. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi tersebut digunakan 
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analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians di atas diperoleh 

signifikansi 0,000 < 0,05, maka menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang 

diperoleh signifikan dan dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan  

kekuatan otot lengan (X1), dan daya ledak otot tungkai (X2)  dengan kemampuan 

melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket (Y). Bentuk hubungan 

tersebut adalah hubungan positif yaitu jika kekuatan otot lengan meningkat 1 (satu) 

kg dan daya ledak otot tungkai meningkat 1 (satu) cm maka kemampuan melakukan 

tembakan bebas akan meningkat sebesar (0,515 + 0,313) point pada konstanta 8,591 

point dan sebaliknya jika kekuatan otot lengan menurun 1 (satu) kg dan daya ledak 

otot tungkai menurun 1 (satu) cm maka kemampuan melakukan tembakan bebas 

akan menurun pula sebesar (0,515 + 0,313) point pada konstanta 8,591 point.  

Besarnya sumbangan dari  kekuatan otot lengan (X1) dan daya ledak otot 

tungkai (X2) terhadap kemampuan melakukan tembakan bebas (Y) secara bersama-

sama atau secara simultan dapat diketahui dari koefisien determinasi ganda. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga koefisien determinasi (R2) sebesar 0,520. 

Dengan demikian besarnya sumbangan  kekuatan otot lengan (X1) dan daya ledak 

otot tungkai (X2) terhadap kemampuan melakukan tembakan bebas (Y) adalah 52,0% 

dan selebihnya yaitu 48,0% dari kemampuan melakukan tembakan bebas (Y) 

dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Besarnya sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat diketahui dari sumbangan efektif masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh sumbangan efektif  

kekuatan otot lengan (X1) terhadap kemampuan melakukan tembakan bebas (Y) 
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sebesar 34,4% dan sumbangan efektif daya ledak otot tungkai (X2) terhadap 

kemampuan melakukan tembakan bebas (Y) sebesar 17,6%. Dengan demikian 

terlihat bahwa kekuatan otot lengan memberikan sumbangan lebih besar terhadap 

kemampuan melakukan tembakan bebas dibandingkan  daya ledak otot tungkai. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hubungan Kekuatan Otot Lengan Dengan Kemampuan Melakukan 

Tembakan Bebas 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan 

memberikan hubungan secara signifikan dengan kemampuan melakukan tembakan 

bebas dalam permainan basket pada pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 

2007. Derajat hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan melakukan 

tembakan bebas tersebut dapat di lihat dari besarnya koefisien korelasi yang diperoh 

yaitu sebesar 0,667 yang termasuk kategori erat karena berada pada indek korelasi 

antara 0,6 sampai  dengan 0,8.  

Adanya hubungan yang erat antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan 

melakukan tembakan bebas di sebabkan dalam pelaksanaan tembakan bebas dilakukan 

pada jarak yang relatif jauh dari ring basket sebagai sasaran tembakan. Dengan jarak 

yang jauh tersebut tentunya diperlukan tenaga yang lebih besar untuk mengarahkan 

bola ke ring basket. Adapun tenaga yang paling besar yang diperlukan saat melakukan 

tembakan bebas dalam permainan bola basket tersebut adalah pada lengan sebab 

lengan merupakan organ tubuh yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tembakan. 

Kenyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Brittenham Greg (1996:36), yang 
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menyatakan bahwa faktor fisik terutama kekuatan otot sangat berpengaruh sekali 

terhadap hasil tembakan, karena dengan kekuatan yang besar saat melakukan 

tembakan jangkauan yang dihasilkan akan lebih jauh dan sampai pada bidang sasaran.  

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

kemampuan dalam melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket, 

komponen kondisi fisik yang terpenting untuk diperhatikan adalah kekuatan otot  

lengan karena dengan kekuatan otot yang besar seorang pemain saat melakukan 

tembakan bebas dapat mendorong bola secara akurat ke dalam ring basket sesuai 

dengan jarak tembak yang diperlukan. 

4.2.2 Hubungan Daya ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan Melakukan 

Tembakan Bebas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya ledak otot tungkai berhubungan 

secara signifikan dengan kemampuan melakukan tembakan bebas bola basket pada 

pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007. Derajat hubungan daya ledak 

otot tungkai dengan kemampuan melakukan tembakan bebas tersebut dapat di lihat 

dari besarnya koefisien korelasi yang diperoh yaitu sebesar 0,563 yang termasuk 

kategori cukup erat karena berada pada indek korelasi antara 0,4 sampai  dengan 0,4.  

Adanya hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan melakukan 

tembakan bebas dikarenakan menembak merupakan singkroniasi antara kaki, 

pinggang, bahu, dan siku tembak. Salah satu faktor yang menentukan untuk 

menghasilkan tembakan bebas dalam permainan bola basket dipengaruhi oleh sudut 

tembakan. Semain besar daya ledak otot tungkai, maka akan semakin besar daya 

dorong bola ke atas sebelum lengan mendorong bola ke depan. Dengan diberikan 

daya dorong ke atas dan ke depan tersebut maka laju bola ke dalam ring basket akan 
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melengkung atau membentuk sudut parabol sehingga kemungkinannya untuk masuk 

dalam ring basket akan lebih besar. Kenyataan tersebut sejalan dengan teori Wissel 

Hal (2000:46), yang menyatakan bahwa lemahnya daya ledak otot tungkai seperti 

pada pemain pemula ataupun pemain yang sudah kelelahan sering gagal dalam 

melakukan tembakan bebas karena kekuarangan tenaga untuk melontarkan bola ke 

atas dengan kaki.  

4.2.3 Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Daya Ledak Otot Tungkai 

dengan Hasil Tembakan Bebas 

Secara simultan atau bersama-sama berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai berhubungan 

secara signifikan dengan kemampuan melakukan tembakan bebas dalam permainan 

bola basket pada pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007. Derajat 

hubungan kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan 

melakukan tembakan bebas tersebut dapat di lihat dari besarnya koefisien korelasi 

yang diperoleh yaitu sebesar 0,721 yang termasuk kategori erat karena berada pada 

indek korelasi antara 0,6 sampai  dengan 0,8. 

Secara bersama-sama kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai 

memberikan sumbangan terhadap kemampuan melakukan tembakan  bebas yang 

cukup besar yaitu 52,0% dengan sumbangan yang paling dominan diberikan oleh 

kekuatan otot lengan (34,4%) sedangkan daya ledak otot tungkai hanya memberikan 

sumbangan sebesar 17,6%. Terkait dengan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, 

maka dapat digunakan sebagai pedoman bagi seorang pelatih dalam pemberian 

program latihan bagi anak didiknya yaitu tetap memperhatikan program latihan pada 
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peningkatan kekuatan  otot lengan dan daya ledaka otot tungkai secara rutin 

disamping program latihan teknik. Hal tersebut didukung pendapat M Sajoto 

(1995:13) yang menyatakan bahwa latihan dasar yang sangat pokok meliputi 

peningkatan kekuatan, kecepatan, daya ledak, kelentukan dan daya tahan kusus serta 

umum. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bawa peningkatan kekuatan 

sangat lah penting bagi seorang pemain bola basket. 

Pentingnya unsur kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai dalam 

pelaksanaan tembakan bebas dikarenakan gerakan menembak merupakan gerakan 

yang komplek yang melibatkan berbagai komponen kondisi fisik yang saling 

mendukung. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat  Wissel Hal (2000:47), bahwa 

menembak membutuhkan sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, kekuatan 

pergelangan tangan dan jari tangan yang satu sama lainnya saling terkait dan saling 

mendukung. Kurangnya salah satu unsur tersebut akan berdampak pada hasil 

tembakan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil Penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil 

tembakan bebas dalam permainan bola basket pada pemain putra UKM bola 

basket UNNES tahun 2007. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil 

tembakan bebas dalam permainan bola basket pada pemain putra UKM bola 

basket UNNES tahun 2007. 

3. Secara bersama-sama kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai 

berhubungan secara signifikan dengan hasil tembakan bebas dalam permainan 

bola basket pada pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007. 

 

5.2   Saran – Saran 

Mengingat menembak sangat dibutuhkan dalam permainan bola basket, maka 

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi para pemain putra UKM bola basket UNNES tahun 2007 hendanya selain 

berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar bola basket juga berlatih 

meningkatkan kondisi fisiknya khususnya pada peningkatan kekuatan  otot 

lengan dan daya ledak otot tungkai karena terbukti dapat memberikan 



 
                                                                                                                                

65

sumbangan yang berrati terhadap kemampuannya dalam melakukan tembakan 

bebas. 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk 

mengkaji variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan dengan 

kemampuan dalam melakukan tembakan bebas bola basket agar diperoleh 

informasi yang lengkat guna menyusun program latihan bagi pemain. 
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