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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Selain itu dibahas tentang pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan-
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tujuan tersebut, dapat ditempuh dalam berbagai hal, diantaranya pendidikan 

agama, pendidikan moral, pendidikan etika, juga pendidikan jasmani. 

 

 Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang unik dan yang paling 

sempurna dibanding mata pelajaran lainnya, karena melalui pendidikan jasmani 

seorang guru dapat mengembangkan kemampuan setiap peserta didiknya. sasaran 

tujuan jasmani yang ingin dicapai meliputi tujuan dari segi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Kognitif dapat diartikan sebagai aspek yang meliputi fungsi 

intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan kemampuan berfikir. Afektif 

dapat diartikan sebagai aspek yang menyangkut perasaan, moral dan emosi 

(kemampuan menerima, menanggapi, dan berkeyakinan). Psikomotor dapat 

diartikan sebagai aspek yang menyangkut keterampilan motorik seperti gerak 

tubuh. 

 

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan jasmani merupakan sebuah 

investasi jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya manusia 

Indonesia. Hasil yang diharapkan dalam pendidikan jasmani akan dicapai dalam 

jangka waktu yang cukup lama. 
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Dalam kurikulum pendidikan jasmani, jumlah jam pelajaran pendidikan jasmani 

disekolah menengah atas adalah dua jam pelajaran setiap minggunya, termasuk 

untuk tes dan ulangan (ujian). Pada pendidikan jasmani materi yang diajarkan 

meliputi permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik dan bela diri. 

Permainan bola besar yang diajarkan meliputi permainan sepak bola, bola voli, 

dan bola basket yang bertujuan  untuk mengembangkan keterampilan motorik dan 

mengembangkan sikap percaya diri dan kerjasama pada anak serta pembinaan 

sportifitas dan pengembangan sifat-sifat lainnya. Bola basket merupakan 

permainan yang sangat menarik dan dapat dimainkan oleh semua golongan. Bola 

basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola besar dimainkan 

dengan berbagai teknik seperti dioper,  dipantulkan ke lantai (di tempat atau 

sambil berjalan) dengan tujuan akhir adalah memasukkan bola ke basket atau 

keranjang lawan. Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing 

terdiri dari lima orang pemain. Setiap regu berusaha memasukkan bola ke 

keranjang regu lawan dan berusaha mencegah lawan memasukkan bola atau 

membuat angka. 

 

Karena terbatasnya alokasi waktu yang tersedia dalam kurikulum maka sehingga 

aktivitas jasmani yang diberikan belum seperti yang diharapkan  terutama dalam 

mengembangkan kebugaran ataupun keterampilan. Oleh karena itu diperlukan 

suatu wadah untuk mengembangkan aspek kebugaran, maupun keterampilan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
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Kegiatan ekstrakurikuler adalah bentuk kegiatan yang masih berhubungan dengan 

kegiatan pendidikan Jasmani dan kesehatan. Sebagai olahraga pendidikan serta 

pencapaian tujuan pendidikan, ekstrakurikuler adalah penunjang pembinaan dan 

pemeliharaan kesegaran jasmani yang berperan dalam pembentukan kerjasama 

Kegiatan ekstrakurikuler memberikan kemungkinan perkembangan sosial, 

kultural, dan keterampilan yang dapat di lakukan siswa untuk mengembangkan 

prestasinya yang dapat berguna bagi anggota masyarakat. Pemilihan kegiatan 

ektrakurikuler yang biasanya dihadirkan di sekolah adalah bentuk kegiatan yang 

masih berhubungan dengan kegiatan pendidikan jasmani dan kesehatan. 

 

Dalam pembinaan permainan bola basket di sekolah unsur-unsur yang diajarkan 

berbagai macam gerak dasar dalam  bermain bola basket seperti gerakan kaki, 

menggiring (drible), mengumpan (passing), menembak (shooting). Selain 

mengajarkan berbagai macam gerak dasar, dalam materi permainan  bola basket 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengembangan aspek 

pengetahuan yang relevan dan sistem nilai seperti kerjasama, sportivitas, jujur, 

berfikir kritis, dan patuh pada peraturan yang berlaku. 

 

Adapun beberapa gerak dasar yang perlu dipelajari dalam permainan bola basket 

adalah sebagai berikut: (a) Melempar dan menangkap bola (Passing), (b) 

Menggiring (Dribling), (c) Menembak (Shooting), (d) Penguasaan bola (Ball 

Handling), (d) Merayah Bola (Rebounding), (e) Memotong arah passing bola 

(Intercept), (f) Merebut bola (Steals), (g) Pergerakan kaki (Foot work). 
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Salah satu gerak dasar yang penting untuk dipelajari dalam permainan bola 

basket adalah gerak dasar menembak, menembak merupakan gerak dasar yang 

harus dimiliki seorang pemain basket yang bertujuan untuk memasukkan bola ke 

keranjang lawan. Gerak dasar menembak dalam permainan bola basket 

merupakan suatu koordinasi yang meliputi gerak mengarahkan dan 

mengusahakan agar bola masuk ke keranjang. Namun tidak mudah bagi siswa 

untuk mempelajari keterampilan menembak bola basket dengan baik dan benar 

sehingga diperlukan pengulangan dan penggunaan metode yang efektif. Oleh 

kerena itu unsur menembak ini memerlukan teknik dasar yang harus dipelajari 

dengan baik dan benar serta ditingkatkan keterampilannya dengan latihan. Salah 

satu teknik dasar menembak yaitu tembakan bebas, bila terjadi pelanggaran keras 

(fouls) maka akan terjadi tembakan bebas. 

 

Tembakan bebas adalah tembakan yang dihadiahkan pada seorang pemain untuk 

mendapatkan angka, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pemain 

lawan dalam usaha mencetak poin atau angka. Tembakan bebas dilaksanakan di 

belakang garis tembakan bebas tanpa rintangan. Penguasaan tembakan bebas 

yang baik di dukung kondisi fisik yang meliputi kekuatan otot lengan dan 

tungkai. 

 

Melalui observasi yang dilakukan di SMA N 2 Pringsewu ternyata pendidikan 

jasmani di SMA N 2 Pringsewu tidak hanya dilakukan dalam kegiatan  

intrakurikuler yang sebagai mata pelajaran wajib diikuti oleh para siswa, tetapi 

juga dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tersusun secara sistematis 
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dan terencana, kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian dari pendidikan nonformal 

yang merupakan bentuk dari pengembangan kurikulum tingkat satuan pengajaran 

yang bertujuan sebagai pendukung pendidikan formal di sekolah. Ekstrakurikuler 

adalah  kegiatan yang dilakukan siswa di luar jam belajar kurikulum standar. 

Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar 

sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat 

mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di 

luar bidang akademik.  

 

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler olahraga dilakukan di SMA N 2 Pringsewu, 

diantaranya  kegiatan pramuka, bola voli, sepak bola, karate, taekwondo dan bola 

basket. Salah satu cabang olahraga yang digemari para siswa adalah cabang 

permainan bola basket. Cabang permainan bola basket yang ada di SMA N 2 

Pringsewu merupakan salah satu wadah / sarana kegiatan siswa dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kegiatan olahraga khususnya keterampilan 

bermain bola basket, meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan 

kemampuan keterampilan gerak, berprilaku baik, disiplin, jujur, bekerja sama, 

dan sportif, serta menanamkan nilai-nilai intelektual, sosial, emosional dan 

percaya diri. 

 

Tujuan dimasukannya cabang olahraga bola basket dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA N 2 Pringsewu tidak lain adalah untuk melatih dan 

mengembangkan pribadi dan kemampuan gerak berdasarkan tingkat 

perkembangan dan pertumbuhan anak serta mengembangkan prestasi siswa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakat
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Hasil observasi awal yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler olahraga di  

SMA N 2 Pringsewu ternyata sekolah ini telah memiliki fasilitas tergolong 

lengkap untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler misalkan saja pada kegiatan 

ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 Pringsewu  memiliki sarana lapangan, bola 

basket, dan sebagainya. Permainan bola basket dijadikan sebagai salah satu 

cabang olahraga yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler bersamaan dengan 

cabang olahraga lainya seperti sepak bola, futsal dan bola voli. 

 

Kenyataan yang ada, siswa ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 Pringsewu juga 

kurang memaksimalkan hal ini diduga karena kekuatan otot lengan dan tungkai 

dalam melakukan tembakan bebas kurang baik, karena pada saat melakukan 

tembakan bebas dibutuhkan tenaga atau kekuatan untuk menggerakkan bola dari 

tangan ke keranjang, sebagaimana diketahui hampir seluruh pelaksanaan gerakan 

dalam olahraga bola basket melibatkan seluruh alat-alat gerak, baik alat gerak 

aktif (otot) maupun alat gerak pasif (tulang). Tenaga atau kekuatan yang 

digunakan prosesnya dimulai dari tubuh bagian bawah yaitu tungkai. Pada saat 

otot-otot berkontraksi  tenaga mulai ditransfer untuk kerja otot-otot tungkai, 

kemudian saat kedua lutut diluruskan sampai bola terdorong dari tangan sampai 

ke keranjang, tenaga ditransfer dari otot-otot kaki ke otot-otot betis, otot paha, 

otot pinggang, otot badan, otot bahu, otot lengan dan pergelangan tangan yang 

akhirnya ditransfer ke bola basket. 

 

Berdasarkan observasi penulis pada pembinaan ekstrakurikuler bola basket yang 

dilakukan di SMA N 2 Pringsewu dalam pelaksanaan latihan, terkadang kurang 



8 

 

seimbang dalam pemberian materi antara keterampilan teknik dasar bermain 

ataupun latihan kondisi fisik. Perbandingan latihan yang tidak seimbang antara 

latihan kondisi fisik dan teknik dasar sangat berpengaruh pada penguasaan 

keterampilan gerak dasar, khususnya pada penguasaan menembak. Masih 

kurangnya penguasaan pada teknik dasar ini terlihat pada tidak terarahnya hasil 

tembakan yang seharusnya bisa masuk. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul ”Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Tungkai Dengan 

Keterampilan Tembakan Bebas  Pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket Di SMA 

N 2 Pringsewu”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu kiranya masalah tersebut 

diidentifikasi dalam bentuk yang lebih mendalam agar dalam penelitian ini 

mendapat arah dan tujuan yang jelas, seperti : 

 

1. Rendahnya kemampuan menembak dalam melakukan tembakan bebas bola 

basket pada siswa ekstrakurikuler bola basket  SMA N 2 Pringsewu. 

2. Rendahnya kekuatan otot lengan pada pelaksanaan tembakan bebas bola 

basket. 

3. Rendahnya kekuatan otot tungkai pada pelaksanaan tembakan bebas bola 

basket. 
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C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk 

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini, maka penelitian ini di batasi hanya pada pembatasan tentang 

kekuatan otot lengan dan tungkai pada keterampilan tembakan bebas bola basket 

pada siswa ekstrakurikuler SMA N 2 Pringsewu. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan keterampilan 

tembakan bebas bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 

Pringsewu? 

 

2. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan keterampilan 

tembakan bebas bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola basket SMA N 2 

Pringsewu? 

 

3. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dan tungkai dengan 

keterampilan tembakan bebas bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola 

basket SMA N 2 Pringsewu. 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dengan keterampilan 

tembakan bebas pada siswa ekstrakurikuler SMA N 2 Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan 

tembakan bebas pada siswa ekstrakurikuler SMA N 2 Pringsewu. 

3. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dan tungkai terhadap 

keterampilan tembakan bebas pada siswa ekstrakurikuler SMA N 2 

Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi penulis 

Ingin mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dan tungkai dengan 

keterampilan tembakan bebas bola basket. 

 

2. Bagi siswa ekstrakurikuler 

Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan tembakan bebas. 

 

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam 

program dan pelatihan pada cabang bola basket. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan SMA N 2 Pringsewu 

2. Objek penelitian yang diamati adalah kekuatan otot lengan dan tungkai 

dengan keterampilan tembakan bebas bola basket. 

3. Subjek penelitian yang diamati adalah siswa ekstrakurikuler bola basket di 

SMA N 2 Pringsewu.  
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