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Tujuan dalam penilitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi 

keseimbangan, power otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dan juga untuk 

mengetahui manakah diantara keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pergelangan tangan yang paling besar mempengaruhi dengan hasil tembakan hook shot 

pada siswa putra ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung. Manfaat dalam penelitian 

ini agar pembina/ pelatih dapat menjadikan sebagai acuan dalam melatih/ mengevaluasi 

kemampuan hook shot yang menerapkan unsur fisik keseimbangan, daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pergelangan tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

survey. Dengan sampel berjumlah 15 orang. Data dikumpulkan melalui tes 

keseimbangan  dengan Balance One , daya ledak otot tungkai dengan Vertical Jump, 

kelentukan pergelangan tangan dengan Goniometer, hook shot diambil dengan 5 kali 

tembakan pada tiap titik, ada 5 titik tembakan sehingga jumlah seluruh tembakan adalah 

25 tembakan yang berjarak 2 meter dari ring basket serta analisis data menggunakan 

teknik regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan memiliki kontribusi 

sebesar 52,9% terhadap hook shot, daya ledak otot tungkai memiliki kontribusi sebesar 

41,7% terhadap hook shot, kelentukan pergelangan tangan memiliki kontribusi sebesar 

60,6% terhadap hook shot. Dari ketiga variabel yang diteliti pada penelitian ini ternyata 

kelentukan pergelangan tangan memberikan kontribusi terbesar terhadap kemampuan 

hook shot dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler SMA N 1 

Kotaagung. 

Kata Kunci : Hook shot, Keseimbangan, Daya ledak, Kelentukan.  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh

seorang guru pendidikan olahraga. Pada tahun 1891, Dr. James Naismith, seorang

guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para

siswa profesional di YMCA merancang bola basket sebagai jawaban atas tugas

yang diberikan oleh Dr. Luther Gulick, Direktur Departemen Pendidikan fisik, yang

menugaskan untuk membuat permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para

siswa pada masa liburan musim dingin. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia

mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang

dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891.

Menurut Wissel Hal yang diterjemahkan oleh pribadi (1996: 1), Bola basket adalah

olahraga untuk semua orang. Walaupun sekarang bola basket lebih banyak

dimainkan oleh remaja laki-laki, namun sekarang dapat dimainkan oleh wanita dari

segala usia dan ukuran tubuh bahkan oleh mereka yang cacat, temasuk yang duduk

di atas kursi roda. Walaupun banyak manfaat yang didapat dengan bertumbuh

tinggi, namun banyak pula kesempatan bagi para pemain bertubuh pendek yang

berkeahlian tinggi.
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Mengenai definisi permainan bola basket yang tertuang dalam buku peraturan bola

basket (2010:1) sebagai “ Bola basket dimainkan oleh dua (2) regu yang masing

masing terdiri dari lima (5) pemain. Tujuan dari masing- masing tim adalah untuk

angka ke keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka”

Serta Wissel Hal yang diterjemahkan oleh pribadi (1996:2) mengemukakan tentang

definisi bola basket, sebagai berikut : “Bola basket dimainkan oleh dua tim dengan

5 pemain pada setiap tim. Tujuannya adalah mendapatkan nilai (score) dengan

memasukkan bola ke keranjang dan mencegah tim lain melakukan hal serupa. Bola

dapat diberikan hanya dengan passing (operan) dengan tangan atau dengan

mendribblenya (batting, pushing, atau tapping)  beberapa kali pada lantai tanpa

menyentuhnya dengan kedua tangan secara bersamaan”

Mengacu pada tujuan permainan bola basket yaitu dengan memasukkan bola ke

keranjang lawan sebanyak-banyaknya dan menjaga agar lawan tidak memperoleh

nilai, maka shooting yang baik adalah yang masuk ke keranjang lawan dan

menghasilkan nilai, bukan pada atraksinya. Maka dari itu perolehan point

merupakan hal yang paling penting dalam pertandingan bola basket.

Dalam permainan bola basket perolehan point bisa mencapai seratus atau lebih,

point sebanyak itu bisa tercapai apabila skema permainan berjalan dengan tepat,

baik itu pola pertahanan (defense), transisi bertahan (defense) ke penyerangan

(offense), serta pola penyerangan (offense). Peluang untuk memperoleh point

tercipta ketika kedua skema (defense dan offense) berjalan dengan baik. Tapi setiap

tim yang sedang bertahan tidak mungkin membiarkan tim lawan memperoleh point

dengan mudah, penjagaan pasti dilakukan baik secara satu lawan satu (man to man)
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ataupun zona bertahan (defense zone), maka meskipun bola basket merupakan

permainan tim, kemampuan teknik yang bagus untuk setiap individu sangat di

butuhkan guna membuka ruang gerak serta peluang untuk mencetak point .

Kemampuan teknik menyerang dibutuhkan oleh setiap individu dalam olahraga

basket, seperti yang dikemukakan oleh Oliver (2007: 2-8) mengenai gerakan

menyerang seorang individu antara lain : (1) Membuka ruang gerak dengan

menggunakan triple threat, (2) Cross over, (3) Jab step, (4) Pivot, (5) Serta tipuan

bola.

Apabila seorang pemain dapat menguasai teknik tersebut, maka dapat

dikombinasikan dengan gerakan operan (passing), menggiring bola (dribble), dan

diakhiri dengan menembak (shooting) untuk mencetak point. Dalam hal ini

kebutuhan teknik yang dibutuhkan pada setiap individu dalam pola penyerangan

antara lain adalah menembak (shooting), seperti yang dijelaskan oleh Kosasih

(2006: 46) “Shooting adalah skill dasar bola basket yang paling dikenal dan paling

digemari karna hampir setiap pemain pasti mempunyai naluri untuk mencetak

point”.

Menembak (shooting) adalah usaha untuk memasukkan bola ke dalam keranjang.

Keterampilan/ kemahiran sangat penting bagi pemain bola basket. Setiap pemain

harus dilatih agar mempunyai keterampilan dan mahir dalam memasukkan bola ke

dalam keranjang. Menembak (shooting) merupakan unsur dasar yang menentukan

kemenangan dalam pertandingan bola basket, melalui hasil tembakan inilah

menang atau kalahnya suatu regu ditetapkan.
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Dalam permainan bola basket ada beberapa teknik shoot yang diutarakan oleh

Kosasih (2006: 50-52) antara lain : “lay up shot, free throw shot, set and jum shot,

three point shot, dan hook shot”. Pada uraian disini peneliti mencoba untuk

meneliti mengenai tembakan jenis tembakan hook shot.

Tembakan kaitan (hook shot) merupakan tembakan yang sangat penting dalam

penyerangan jarak dekat di daerah lawan yang mempunyai pertahanan yang ketat,

dengan hook shot pemain tidak perlu mengambil sikap awal menghadap keranjang,

tetapi dengan sikap miring atau menyamping jaring, bola dilepaskan dengan ayunan

tangan secara menangkup keranjang. Menurut Kosasih (2006: 52) menjelaskan cara

melakukan tembakan hook shot, antara lain : (1) Tangkaplah bola lalu letakkan

dibawah dagu, (2) Lakukan pivot, melangkahlah kedalam paint area, (3) Angkat

bola dengan gerakan berkelanjutan kearah ring, (4) Mendaratlah segera dengan

posisi quick stance dan siap melakukan offensive rebound.

Posisi terbaik melakukan hook shot adalah diluar paint area dekat dengan garis

garis kecil (Hash maker). Tembakan hook shot ini dikategorikan ke dalam jenis

tembakan tingkat lanjut, seperti yang diungkapkan Kosasih (2006: 52) “Menguasai

hook shot perlu tekun berlatih karna tipe tembakan ini temasuk kategori advance

skill (skill tingkat lanjut)”.

Dalam perkembangannya khususnya siswa sekolah menengah atas di daerah

Kecamatan Kotaagung, tembakan jenis hook shot sering kali gagal dilakukan oleh

pemain basket pelajar sekolah menengah atas disana. Selain dikarnakan kurang bisa

nya melakukan jenis tembakan ini, juga kurang didukung oleh kondisi fisik yang

menunjang bagi pemain di sekolah menengah atas kecamatan Kotaagung.



5

Pada umumnya pemain yang sudah bisa melakukan tembakan hook shot karna

mereka melakukan teknik dasar hook shot dengan benar, yaitu dengan kemampuan

lompat dan mengontrol bola serta mengayunkan tangan setinggi mungkin dan

melepaskan bola dengan akurat kearah ring . Tembakan hook shot memerlukan

lebih dari kaki, bahu pergelangan tangan dan juga keseimbangan. Irama yang halus

dan gerakan lanjutan (follow throught) juga akan meningkatkan keakuratan

tembakan.

Beralasan dari pendapat diatas guna mendapatkan hasil hook shot yang baik harus

didukung oleh faktor kondisi fisik yang bisa menunjang atau mampu menyokong

terhadap keberhasilan tembakan hook shot itu sendiri. Salah satu faktor kondisi

fisik yang perlu diperhatikan ialah keseimbangan. Pada saat menerima operan harus

dilakukan dengan baik dan mantap. Berdasarkan peraturan bola basket bahwa,

seorang pemain setelah menangkap bola diperbolehkan menambah langkahnya

sebanyak dua langkah, baru kemudian bola ditembakkan ke ring. Saat melangkah

pertama dilakukan dengan lebar dan badan condong kedepan.  Hal ini dimaksudkan

untuk memperoleh jarak sedekat mungkin dengan ring dan menjaga keseimbangan

tubuh. Dengan menjaga keseimbangan tubuh akan memberikan tenaga dan kontrol

irama tembakan (Akros Abidin. 1999:58).  Dengan demikian keseimbangan akan

mempengaruhi keberhasilan pada saat melakukan tembakan hook shot.

Selain faktor kondisi fisik diatas, salah satu faktor kondisi fisik yang dianggap

mampu menyokong berbagai gerakan dalam berbagai cabang olahraga yaitu

kelentukan. Persendian bahu harus memiliki kualitas kelentukan yang yang baik,

selain itu dalam melakukan hook shot yang baik, maka harus didukung oleh
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pergelangan tangan yang bagus. Kelentukan pergelangan tangan berperan ketika

melakukan tembakan dalam permainan bola basket, karena kelentukan merupakan

poros dari gerakan tangan untuk melakukan tembakan. Dengan adanya kelentukan

pergelangan tangan, maka tembakan hook shot tersebut dapat dilakukan dengan

terkontrol.

Selain itu dalam melakukan tembakan hook shot yang baik, seseorang harus

mempunyai kekuatan otot kaki yang bekerja sama secara terkoordinasi dimulai dari

pangkal baha sampai betis yang dapat menghasilkan gerakan eksplosif atau daya

ledak yang maksimal. Kemampuan otot tungkai yang berkaitan dengan kemampuan

melompat pada saat melakukan gerakan belum tentu dengan hasil tembakan hook

shot yang dilakukan olehnya. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Harsono (1988:199)

“...belum dengan sendirinya akan berprestasi tinggi apabila orang itu tidak

mempunyai otot-otot yang cepat.” Bisa diartikan bahwa selain memiliki kekuatan

otot seorang atlet harus memiliki kecepatan untuk berkontraksi secara cepat untuk

mendapatkan hasil gerakan shooting yang diinginkan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, kemampuan hook shot para siswa putra

ekstrakulikuler di SMA N 1 Kotaagung relatif masih kurang, dilihat dari masih

banyaknya siswa yang belum optimal dalam melakukan gerakan hook shot.

Siswa putra ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung banyak melakukan

kesalahan akan keberhasilan hook shot yang kurang memperhatikan unsur kondisi

fisik seperti keseimbangan , daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan

tangan.
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Keseimbangan siswa yang masih lemah dapat dilihat dari posisi badan saat

melakukan hook shot (melayang diudara) dan ketika mendarat setelah melakukan

hook shot,para siswa masih banyak yang terlihat tidak seimbang saat melakukan

tembakan hook shot, keseimbangan dalam melakukan shot sangat penting dalam

keberhasilan tembakan tersebut. Lompatan para siswa saat melakukan hook shot

masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya lompatan para siswa saat

melakukan hook shot. Maka peneliti berpendapat bahwa daya ledak otot tungkai

yang dimiliki para siswa ekstrakulikuler bola basket di SMA N 1 Kotaagung masih

belum maksimal dan bervariasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain.

Pada saat melakukan hook shot siswa banyak melakukan kegagalan dalam

memasukan bola ke dalam ring karna kurang tinggi nya tembakan yang dilakukan

juga sentuhan terakhir pada bola saat melepaskan tembakan, dari hal ini peneliti

berpendapat bahwa salah satu penyebab tidak masuknya bola kedalam ring adalah

kelentukan pergelangan tangan yang belum maksimal.

Dari permasalahan di atas, peneliti berpendapat bahwa banyaknya kesalahan dan

kegagalan yang dialami siswa pada saat melakukan hook shot dikarenakan kondisi

fisik para siswa masih lemah , yang berawal dari pemberian latihan kondisi fisik

saat pemanasan yang kurang tepat. Maka dapat diketahui yang menjadi dasar

kesulitan adalah faktor fisik yang merupakan faktor utama yang paling berperan

untuk melakukan hook shot dengan baik.

Dari beberapa unsur kondisi fisik yang mendukung hook shot, peneliti ingin

menekankan faktor-faktor fisik yang menunjang keberhasilan hook shot dilihat dari

segi kondisi fisik yang berhubungan dengan kemampuan hook shot. Menurut
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peneliti kondisi fisik yang paling dominan dalam menunjang kemampuan hook shot

yaitu keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan.

Para siswa memiliki kemampuan fisik yang berbeda beda antara siswa satu dengan

siswa yang lainnya Dengan demikian kemampuan siswa dalam melakukan

tembakan hook shot akan berbeda pula. Maka dari itu peneliti ingin melakukan

penelitian mengenai “ Kontribusi keseimbangan, daya ledak otot tungkai, dan

kelentukan pergelangan tangan dengan hasil tembakan hook shot dalam permainan

bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung.”

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah dikemukakan mengarah pada pemikiran adanya

berbagai masalah. Dari berbagai masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai

berikut :

1. Banyaknya kesalahan yang di lakukan oleh siswa putra SMA N 1 Kotaagung

akan keberhasilan hook shot pada saat pelaksanaan yang kurang

memperhatikan unsur kondisi fisik seperti keseimbangan , daya ledak otot

tungkai dan kelentukan pergelangan tangan,

2. Unsur kondisi fisik seperti keseimbangan, daya ledak otot tungkai , dan

kelentukan pergelangan tangan yang lemah pada siswa putra

SMA N 1 Kotaagung mempengaruhi keberhasilan hook shot.

3. Kemampuan hook shot siswa putra ekstrakulikuler basket SMA N 1

Kotaagung belum tercapai secara optimal .
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C. Batasan Masalah

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan masalah,

agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Adapun pembatasan masalah

yaitu :

1. Keseimbangan yang berpengaruh dengan hasil tembakan hook shot dalam

permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler basket

SMA N 1 Kotaagung.

2. Daya ledak otot tungkai yang berpengaruh dengan hasil tembakan hook shot

dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler basket

SMA N 1 Kotaagung.

3. Kelentukan pergelangan tangan yang berpengaruh dengan hasil tembakan

hook shot dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler

basket SMA N 1 Kotaagung.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Mendasari semua masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan suatu

masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar keseimbangan memberikan kontribusi yang signifikan dengan

hasil hook shot dalam permainan bola basket siswa ekstrakulikuler basket

SMA N 1 Kotaagung ?

2. Seberapa besar daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi yang

signifikan dengan hasil hook shot dalam permainan bola basket siswa

ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung ?
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3. Seberapa besar kelentukan pergelangan tangan memberikan kontribusi yang

signifikan dengan hasil hook shot dalam permainan bola basket siswa

ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung ?

4. Manakah yang paling berpengaruh memberikan kontribusi antara

keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan terhadap hasil

tembakan hook shot dalam permainan bola basket siswa ekstrakulikuler

basket SMA N 1 Kotaagung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar keseimbangan memberikan kontribusi

dengan hasil tembakan hook shot dalam permainan bola basket siswa

ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung.

2. Untuk mengetahui apakah daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi

dengan hasil tembakan hook shot dalam permainan bola basket siswa

ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung.

3. Untuk mengetahui apakah kelentukan pergelangan tangan memberikan

kontribusi dengan hasil tembakan hook shot dalam permainan bola basket

siswa ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung.

4. Untuk mengetahui variable manakah yang memiliki kontribusi  terbesar

antara keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan
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tangan dengan hasil tembakan hook shot dalam permainan bola basket siswa

ekstrakulikuler basket SMA N 1 Kotaagung.

F. Manfaat Penelitian

Dengan diperolehnya hasil penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Bahan masukan bagi para pembina dan pelatih bola basket agar membina dan

melatih atlet yang mempunyai keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan

kelentukan pergelangan tangan yang baik agar dibina secara serius dan

berkelanjutan.

2. Bahan masukan bagi para pembina dan pelatih bola basket dalam upaya

mengevaluasi hasil latihan khususnya mengenai hasil tembakan hook shot

dalam penerapan kondisi fisik keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan

kelentukan pergelangan tangan pada hasil tembakan hook shot dengan hasil

prestasi yang maksimal, dan dijadikan acuan dalam proses pembinaan atlet.

3. Bisa menjadi acuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya

pelajaran cabang olahraga bola basket.

4. Bisa dijadikan sumber bacaan atau informasi bagi pembina, pelatih bola

basket   dan pemerhati olahraga yang hendak meneliti kemampuan

keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan tangan

terhadap hasil tembakan hook shot selanjutnya .



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Permainan Bola Basket

Bola basket merupakan permainan yang gerakannya kompleks gabungan dari jalan,

lari dan lompat serta unsur kecepatan, ketepatan, kelincahan, kelentukan dan lain-

lain. Selain itu bola basket adalah olahraga yang kompetitif, mendidik, menghibur,

menyenangkan dan menyehatkan. Untuk menjadi pemain bola basket yang baik,

harus menguasai teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket, diantaranya

teknik menggiring bola (dribble), tembakan (shooting), mengumpan (passing),

rebound dan olah kaki (pivot), serta kerja sama tim untuk bertahan dan menyerang.

Semakin baik penguasaan teknik-teknik dasar tersebut, maka semakin berhasil atau

sebuah tim dalam memainkan permainan ini.

Bola basket merupakan cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat

pada umumnya. Permainan bola basket dikenal sebagai olahraga yang dinamis dan

atraktif karna menuntut suatu kombinasi kemampuan fisik dan keterampilan teknik

yang berkualitas .

Olahraga bola basket sebagai permainan ditunjukkan dengan penggunaan alat

berupa bola basket yang dimainkan dengan cara dipantul- pantulkan dan dilempar.

Tujuan utama dari pemainan ini adalah memasukkan bola ke keranjang lawan

dengan sebanyak-banyaknya dan menjaga keranjang sendiri dari serangan lawan.
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Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nuril A (2007:3) sebagai berikut : “Bola

basket dimainkan oleh dua regu yang masing –masing terdiri atas 5 orang pemain.

Tiap –tiap regu berusaha memasukkan bola ke keranjang regu lawan dan mencegah

regu lawan memasukkan bola atau membuat score/angka. Bola boleh dioper,

digelindingkan, atau dipantulkan/didribble ke segala arah, sesuai dengan peraturan

yang berlaku.”

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa permainan bola basket merupakan

permainan beregu dan menggunakan bola sebagai alat permainannya dengan tujuan

memasukkan bola kekeranjang lawan melalui teknik-teknik dasar permainan bola

basket.

Gambar lapangan bola basket:

Gambar 1. Lapangan Bola Basket
Sumber (Nuril Ahmadi 2007: 12)
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B. Hook shot

Dalam permainan bola basket ada beberapa teknik shoot yang diutarakan oleh

Kosasih (2006: 50-52) antara lain : “lay up shot, free throw shot, set and jump shot,

three point shot, dan hook shot”

Tembakan kaitan (hook shot) merupakan tembakan yang sangat penting dalam

penyerangan jarak dekat di daerah lawan yang mempunyai pertahanan yang ketat,

dengan hook shot pemain tidak perlu mengambil sikap awal menghadap keranjang,

tetapi dengan sikap miring atau menyamping jaring, bola dilepaskan dengan ayunan

tangan secara menangkup keranjang. Menurut Kosasih (2006: 52) menjelaskan cara

melakukan tembakan hook shot, antara lain : (1) Tangkaplah bola lalu letakkan

dibawah dagu, (2) Lakukan pivot, melangkahlah kedalam paint area, (3) Angkat

bola dengan gerakan berkelanjutan kearah ring, (4) Mendaratlah segera dengan

posisi quick stance dan siap melakukan offensive rebound.

Posisi terbaik melakukan hook shot adalah diluar paint area dekat dengan garis

garis kecil (Hash maker). Tembakan hook shot ini dikategorikan ke dalam jenis

tembakan tingkat lanjut, seperti yang diungkapkan Kosasih (2006: 52) “Menguasai

hook shot perlu tekun berlatih karna tipe tembakan ini temasuk kategori advance

skill (skill tingkat lanjut)”.

Tembakan hook adalah tembakan lemah dan akurat serta merupakan gerakan low

post yang baik. Bila dilakukan dengan benar maka tembakan ini sulit dihalangi

karena tangan penembak berada jauh dari pemain bertahan. Bahkan ketika dijaga

oleh pemain yang tinggi. Tembakan hook selalu diawali dengan pemain

memunggungi keranjang. Sama seperti jump shot, tembakan ini sangat tergantung

keseimbangan tubuh. Untuk melakukan melakukan tembakan hook dengan tangan
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kanan, pemain berpivot pada kaki kanan dan melangkah dengan kaki kiri.

Kemudian ia mengangkat lutut kanannya ke atas dan secara bersamaan mengangkat

tangan kanannya yang melempar ke atas dan melepas bola dengan mengebaskan

pergelangannya. Bila dilakukan dengan lompatan kedua kaki, maka tembakan ini

disebut jump hook. Hook shot ini dilakukan biasanya oleh center ataupun forward.

Gambar teknik hook shot :

Gambar 2. Lemparan hook shot

C. Keseimbangan

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap atau posisi tubuh

dalam keadaan diam atau bergerak (Harsono,1988:223). Menurut Oxendine dalam

Harsono (1988:223) balance adalah ”Ease in maintaining and controling body

position” atau mudahnya orang untuk mengontrol dan mempertahankan posisi

tubuh. Sedangkan menurut Bucher dalam Harsono (1988:223) balance adalah “The

ability of the individual to control organic equipment neuromuscularly”.

Selanjutnya menurut Agus Mukholid (2004:10) keseimbangan adalah kemampuan

mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan.



16

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf

ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahan letak titik

berat badan yang cepat pula baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan

dinamis.

Menurut Harsono (1988:223) ada dua macam keseimbangan yaitu:

(1) Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap atau

posisi tubuh dalam keadaan diam, (2) Keseimbangan dinamis adalah kemampuan

untuk mempertahankan sikap atau posisi tubuh dalam keadaan bergerak.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan

seseorang dalam mempertahankan sikap tubuh yang tepat dengan perubahan letak

titik berat badan yang cepat saat melakukan gerakan tembakan hook shot.

D. Daya ledak Otot Tungkai

Tungkai merupakan anggota tubuh (extrimitas) bagian bawah dan terdiri dari:

a) Otot-otot tungkai atas meliputi:

M. abduktor maldanus, M. abduktor brevis, M. abduktor longus. Ketiga otot

ini menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi

menggerakkan gerakan abduksi dari femur, M. rektus femuralis, M. vastus

lateralis eksternal, M. vastus medialis internal, M vastus inter medial, Biseps

femoris, berfungsi membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah, M.

semi membranosus, berfungsi tungkai bawah, M. semi tendinosus (seperti

urat), berfungsi membengkokkan urat bawah serta memutar kedalam, M.

Sartorius, berfungsi eksorotasi femur, memutar keluar waktu lutut fleksi, serta

membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar.
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Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar :

Gambar 3. Otot-otot yang terdapat pada tungkai atas

b) Otot-otot tungkai bawah meliputi:

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut pinggir

kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor talangus longus,

berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari manis dan kelingking

jari, otot ekstensi jempol, berfungsi dapat meluruskan ibu jari kaki, tendo

Achilles, berfungsi meluruskan kaki di sendi tumit dan membengkokkan

tungkai bawah lutut (M. popliteus), M. falangus longus, berfungsi

membengkokkan empu kaki, M. tibialis posterior, berfungsi membengkokkan

kaki di sendi tumit dan telapak kaki di sebelah ke dalam.
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Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar :

Gambar 4.
Otot-otot

yang
terdapat

pada
tungkai
bawah

E. Kelentukan Pergelangan Tangan

Istilah kelentukan dalam bidang keolahragaan yang merupakan penyaluran istilah

dari bahas ingris yaitu “flexibilty”, menurut beberapa referensi keolahragaan

Indonesia, fleksibility diartikan dengan kelentukan. Oleh karena itu terdapat

kesamaan pengertian istilah antara fleksibiltas dengan kelentukan, sehingga dalam

kajian prilaku motorik dapat dipergunakan istilah kelentukan untuk menyatakan

kelentukan.

Pada dasarnya pada cabang olahraga membutuhkan unsur kelentukan (fleksibilitas),

karena kelentukan menunjukkan kualitas yang memungkinkan suatu sekmen

bergerak semaksimal menurut kemungkinan gerak. Kualitas itu kemungkinan otot
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atas kelompok otot untuk memanjang dan memendek serta memanfaatkan sendi–

sendi secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap cabang olahraga mempunyai persamaan

mengenai pentingnya unsur kelentukan dalam penampilan yang optimal. Untuk

cabang olahraga bola basket khususnya teknik shooting kelentukan sangat

dibutuhkan utamanya pada saat melakukan gerak tembakan.

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

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan

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

dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi dan kelincahan, (c) menghemat

pengeluaran energi (efisien) pada waktu melakukan gerakan-gerakan, (d)membantu

mengembangkan prestasi dan (e) membantu memperbaiki sikap tubuh. Dalam

permainan bola basket, kelentukan digunakan untuk mengefektifkan gerakan saat

pemain melepas bola untuk dimasukkan ke keranjang, baik dipantulkan ke papan

maupun tidak dipantulkan.

Kelentukan merupakan tingkat kemampuan maksimal dalam ruang gerak sendinya

kemampuan fisik ini dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendo, ligamen dan struktur

kerangka tulang. Selain itu kelentukan juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin,

volume penampang otot dan aspek psikologis dalam bekerja (berolahraga).

Dikemukakan oleh Paul Uram (1986:14) bahwa : “Latihan dalam program atlet

tanpa pertimbangan yang memadai bagi pengembangan kelentukan cenderung

untuk mengurangi jangkauan normal dari gerakan dan membatasi responden otot”.
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Pergelangan tangan tersusun olah tulang persendian meliputi ulna, radius, carpal

(schapoid, lunate, triguteral, pisitorm, tarapezium, trapezoid, capitale dan lamate)

metacarpal, phalanges (distale, midlle dan proxima)(Elaine N. Marieb, 2001:227).

Sedangkan otot yang menyusunnya terdiri dari 1) penggerak utama untuk fleksi

pergelangan tangan adalah : M. fleksor carpi radialis, M. fleksor carpi ulnaris, 2)

penggerak utama untuk ekstensi pergelangan tangan adalah: M.ekstensor carpi

radialis (longus dan brevis), M. ektensor carpi ulanris, 3) penggerak utama untuk

abduksi adalah : M. fleksor carpi radialis, M. Ekstensor carpi radialis (longus dan

brevis), 4) penggerak utama untuk aduksi adalah: M. Fleksor carpi ulnaris, M.

Ekstensor carpi ulnaris (Soedarminto,1992:56).

Gambar 5. Struktur rangka pergelangan tangan
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F. Pengertian Ekstrakulikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang

berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat

dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan

tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat

membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan

ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di

luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri.

Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan

dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai.

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:291)

yaitu: ”Suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam

kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”. Kegiatan

ekstrakurikuler sendiri dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini

memberi keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama

dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka.

Menurut Rusli Lutan (1986:72) ekstrakurikuler adalah: “Program ekstrakurikuler

merupakan bagian internal dari proses belajar yang menekankan pada pemenuhan

kebutuhan anak didik. Antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler

sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler

perpanjangan pelengkap atau penguat  kegiatan intrakurikuler untuk menyalurkan

bakat atau pendorong perkembangan potensi anak didik mencapai tarap

maksimum”.
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Sehubungan dengan penjelasan tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa kegiatan

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan kepada kebutuhan siswa

agar menambah wawasan, sikap dan keterampilan siswa baik diluar jam pelajaran

wajib serta kegiatannya dilakukan di dalam dan di luar sekolah.

G. Kerangka Pikir

Hook shot adalah salah satu jenis tembakan dalam permainan bola basket.

Tembakan hook adalah tembakan lemah dan akurat serta merupakan gerakan low

post yang baik. Bila dilakukan dengan benar maka tembakan ini sulit dihalangi

karena tangan penembak berada jauh dari pemain bertahan. Bahkan ketika dijaga

oleh pemain yang tinggi. Dalam gerakan hook shot ada beberapa komponen kondisi

fisik yang terlibat didalamnya antara lain: keseimbangan, daya ledak otot tungkai

dan kelentukan pergelangan tangan .

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan

kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Kontribusi Keseimbangan Dengan Kemampuan Hook shot.

Keseimbangan sangat diperlukan dalam melakukan hook shot karena

keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ

saraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahan

letak titik berat badan yang cepat pula baik dalam keadaan statis maupun

dalam keadaan dinamis. Dengan keseimbangan yang dimiliki, siswa dapat

mempertahankan sikap tubuh yang tepat dengan perubahan letak titik berat

badan yang cepat saat melakukan gerakan tembakan hook shot.

2. Kontribusi Daya ledak Otot Tungkai Dengan Kemampuan Hook shot.
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Daya ledak tungkai sangat diperlukan dalam melakukan hook shot karena

daya ledak tungkai merupakan kemampuan otot tungkai untuk mengerahkan

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat pada saat melakukan

tembakan hook shot untuk mencapai jarak terdekat dengan ring.

3. Kontribusi Kelentukan Pergelangan Tangan Dengan Kemampuan Hook shot.

Dalam melakukan gerakan hook shot secara benar dituntut untuk memiliki

kualitas fisik yang bagus, salah satunya adalah memiliki kelentukan

pergelangan tangan. Kelentukan digunakan untuk mengefektifkan gerakan

saat pemain melepas bola untuk dimasukkan ke keranjang, baik dipantulkan

ke papan maupun tidak dipantulkan.

Sesorang yang tidak mempunyai kelentukan pergelangan tangan

memungkinkan hasil saat melakukan hook shot tidak sempurna. Berdasarkan

uraian diatas, kelentukan pergelangan tangan  mempunyai peranan penting

dalam menunjang hasil melakukan hook shot.

H. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H1 : Ada kontribusi antara keseimbangan dengan kemampuan hook shot

dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler SMA N 1

Kotaagung.

H0 : Tidak ada kontribusi antara keseimbangan dengan kemampuan hook

shot dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler SMA N 1

Kotaagung.
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2. H1 : Ada kontribusi antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan hook

shot dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler SMA N 1

Kotaagung.

H0 : Tidak ada kontribusi antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan

hook shot dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler

SMA N 1 Kotaagung.

3. H : Ada kontribusi antara kelentukan pergelangan tangan dengan1

kemampuan hook shot dalam permainan bola basket pada siswa putra

ekstrakulikuler SMA N 1 Kotaagung

H0 : Tidak ada kontribusi antara kelentukan pergelangan tangan dengan

kemampuan hook shot dalam permainan bola basket pada siswa putra

ekstrakulikuler SMA N 1 Kotaagung.

4. H1 : Ada kontribusi terbesar antara keseimbangan, daya ledak otot tungkai

dan kelentukan pergelangan tangan dengan kemampuan hook shot dalam

permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler SMA N 1 Kotaagung.

H0 : Tidak ada kontribusi terbesar antara keseimbangan, daya ledak otot

tungkai dan kelentukan pergelangan tangan dengan kemampuan hook shot

dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler SMA N 1

Kotaagung.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, karena

metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu

penelitian. Metode penelitian adalah semua  kegiatan pencarian, penyelidikan, dan

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-

fakta  atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru

dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi, Margono S. (2005).

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu peneliti mengamati secara

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Dianalisis menggunakan

analisis regresi linier sederhana atau regresi linier tunggal. Membahas hubungan

variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Sesuai dengan judul

penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keseimbangan, daya

ledak otot tungkai, kelentukan pergelangan tangan dengan hasil tembakan hook

shot dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler bola basket

SMA N 1 Kotaagung.
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B. Metode Penelitian dan Objek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 106) “Populasi adalah keseluruhan dari

subjek penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena

tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin

terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh siswa

putra ekstrakulikuler bola basket SMA N 1 Kotaagung tahun pelajaran 2014 –

2015 sebanyak 15 orang.

2. Sampel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108) “Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil

semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25%”.

Berdasarkan pendapat di atas penulis mengambil seluruh populasi untuk

dijadikan sampel karena populasi kurang dari 100. Maka subjek penelitian

adalah populasi sampel, sehingga jumlah siswa yang akan menjadi subjek

penelitian ini adalah 15 siswa.

3. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 96). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3

(tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat.
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Ket :
X1 = Keseimbangan
X2 = Daya ledak Otot Tungkai
X3 = Kelentukan Pergelangan tangan
Y = Kemampuan Hook shot

4. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel

lainnya, dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas, yaitu :

1. Keseimbangan (X1)

2. Daya ledak otot tungkai (X2)

3. Kelentukan pergelangan tangan  (X3)

5. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya,

dalam penelitian ini variabel terikat adalah kemampuan hook shot (Y).

6. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

X1

X2

Y

X2
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C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan tiga bentuk tes penelitian atau alat untuk

pengumpulan data. Ada pun bentuk tes tersebut adalah :

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 136) “instrumen adalah alat atau fasilitas yang

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah

dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah”. Tes dan pengukuran yang diukur

meliputi :

a. Instrumen pengukuran keseimbangan

1) Balance One

2) Blangko pengukuran keseimbangan

3) Alat tulis

b. Instrumen pengukuran daya ledak otot tungkai

1) Vertikal Jump

2) Blangko pengukuran daya ledak tungkai

3) Alat tulis

c. Instrumen pengukuran kelentukan pergelangan tangan

1) Goniometer

2) Blangko pengukuran kelentukan pergelangan tangan

3) Alat tulis

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan

data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data

penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (2010:265) bahwa
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untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai

bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data

data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah

pula.

Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode

survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran

dilapangan.

1. Tes Keseimbangan

Untuk mengukur keseimbangan digunakan suatu alat yang disebut Balance One.

Alat yang digunakan antara lain :

1. Balance one

2. Blangko tes

3. Alat tulis

Pelaksanaan balance one :

Beri penjelasan kepada peserta mengenai tes yang akan dilakukan sampai

peserta benar-benar paham, dan tes dilakukan sebanyak dua kali pengukuran dan

diambil nilai yang terbaik. Peserta menaruh sebelah kaki (kanan atau kiri)

dilantai dan sebelah kaki diatas reaction stand. Kemudian peserta mengangkat

sebelah kaki yang tadi berada dilantai, meletakkan tangan dipinggang, dan

menutup mata ketika mendengar suara buzzer. Tekan tombol start, perintahkan

peserta bersiap begitu buzzer berbunyi peseta mengangkat satu kaki, meletakkan

tangan dipinggang dan menutup mata kemudian menahan posisi tersebut selama

mungkin. Jika peserta meletakkan sebelah kaki yang tadi diangkat, maka alat
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akan berhenti menghitung. Catatlah hasil yang muncul di display, tekan reset

untuk mengembalikan display ke posisi “0” dan alat siap untuk melakukan tes

pada peserta berikutnya.

Penilaian :

Hasil dari besarnya keseimbangan bisa dilihat pada alat pengukur dalam satuan

detik. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari dua kali pengulangan.

Gambar 6. Balance One

2. Tes Daya ledak Otot Tungkai

Testi berdiri kedua kaki rapat, telapak kaki menempel penuh dilantai, dengan

menggunakan  alat vertikal jump di ikatkan di pinggang.  Lihat di monitor

bahwa angka yang tertera 0. Posisi awal ketika meloncat adalah telapak kaki

tetap menempel di lantai, lutut ditekuk, tangan lurus agak di belakang badan.

Testi meloncat ke atas setinggi mungkin.  Lakukan tiga kali loncatan. Catat

tinggi loncatannya yang tertera pada monitor
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Tabel 1.  Norma Tes Vertikal Jump Laki-laki

* Dalam Inci

Norma Usia

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Baik sekali 16” 16” 16” 20” 20” 20” 25” 25” 25” 26”

Baik 14” 14” 14” 17” 17” 17” 23” 23” 23” 24”

Cukup 11” 11” 11” 14” 14” 14” 19” 19” 19” 19”

Kurang 9” 9” 9” 11” 11” 11” 12” 12” 12” 13”

Kurang sekali 4” 4” 4” 5” 5” 5” 5” 5” 5” 8”

Tabel 1. Sumber : Johnson & Nelson (2000) dalam Panduan Penetapan
Parameter Tes pada Pusat PPLP dan Sekolah Khusus Olahragawan

3. Tes Kelentukan Pergelangan Tangan

Mengukur kelentukan pergelangan tangan menggunakan goniometer

(BarryNelson, 1988:205) yang dikutip oleh Hadi Nugroho, 2005:40)

Petunjuk:

a) Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk

pengukuran kelantukan pergelangan tangan dengan goniometer.

b) Sebelum melakukan tes, teste mencontohkan cara menggunakan alat

c) Teste duduk pada tempat yang sudah disediakan dan goniometer berada

diatas meja.

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

menghadap ke atas.
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e) Pergelangan tangan melakukan gerakan fleksi dengan mengangkat jarum

penunjuk.

f) Baca penunjuk jarum pada skala saat maksimum terjadi.

g) Tes dilakukan dua kali dan diambil yang terbaik

G
a
m
b
a
r

7
.

Sumber : Pengukur kelentukan pergelangan tangan
(Barry nelson, 1988:205)

4. Tes Hook shot

A. Tujuan : Untuk mengukur hasil tembakan hook shot

B. Fasilitas : Alat tulis (kapur, balpoint), meteran, bola basket, pluit,

kamera, lapangan bola basket, dan formulif tes.

C. Pelaksanaan :

a) Testee dipanggil namanya terlebih dahulu.

b) Testee mengambil tempat menembak yang telah ditentukan dan berada

dalam posisi berdiri siap. Setiap daerah tembakan terdapatkotak berukuran

1 x 1 meter, testee berdiri dalam kotak tersebut kemudian diberikan

kesempatan menembak sebanyak lima kali kesempatan menembak dengan

jarak 2 meter dari ring basket.

c) Ketika mendengar aba-aba “Ya” atau bunyi pluit, Testee segera

menembakkan bola ke arah sasaran, lalu testee menuju ke daerah
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tembakan berikutnya dengan teratur, Testee melakukan hook shot dengan

5 kali kesempatan per posisi, jadi jumlah keseluruhan testee melakukan

hook shot dari lima posisi sebanyak 25 kali.

d) Skor yang diambil adalah apabila testee melakukan teknik hook shot

dengan benar (terdapat tiga juri/pelatih yang memutuskan kebenaran

teknik hook shot yang dilakukan oleh testee) dan bola masuk ke keranjang

skornya adalah satu. Apabila testee melakukan kesalahan pada saat

melakukan teknik hook shot dan bolanya masuk maka tidak dihitung atau

dianulir.

Alat ukur tes hook shot yang memiliki tingkat validitas tes sebesar 0.76 dan

reliabilitas tes sebesar 0.86 sebagai alat tesnya dengan jarak 2 m. Tes hook shot

ini telah dilakukan oleh Rizal Achmad Fauzy (2011:40).

Untuk lebih jelasnya mengenai diagram lapangan tes hook shot dalam

permainan bola basket dapat dilihat sebagai berikut :

G
amb
ar 8.
Area
Tes
Hoo

k
shot
dala
m

Per
main

an
Bola
Bask

et
Sumber: Rizal (dalam Dirjen Olahraga, 2011, hlm. 36)
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan

dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih mentah dan

memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya sehingga

lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian data mentah

diubah menjadi data yang standart ( TSkor ). Kemudian data tersebut dianalisis

menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) keseimbangan, (X2)

kelentukan pergelangan tangan, (X3) daya ledak otot tungkai, serta variabel terikat

(Y) hasil Hook shot. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah

dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada kontribusi yang diberikan oleh

masing-masing variabel bebas pada variabel terikat, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y,

dan X3 terhadap Y. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linear sederhana. Untuk perhitungan statistic menggunakan program

SPSS for windows release 16.

Rumus untuk Regresi linear sederhana :

Ŷ = a + bX

Keterangan :
Ŷ = Variabel Terikat (Dependent)
X = Variabel Bebas
a = Nilai Konstanta
b = Koefesien Arah Regresi

Ket :
X1 = Keseimbangan
X2 = Daya ledak Otot Tungkai
X3 = Kelentukan Pergelangan tangan
Y = Kemampuan Hook shot
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kontribusi antara keseimbangan dengan kemampuan hook shot

dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler

SMA N 1 Kotaagung .

2. Terdapat kontribusi antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan hook

shot dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler

SMA N 1 Kotaagung.

3. Terdapat kontribusi antara kelentukan pergelangan tangan dengan

kemampuan hook shot dalam permainan bola basket pada siswa putra

ekstrakulikuler SMA N 1 Kotaagung.

4. Dari ketiga variable antara keseimbangan, daya ledak otot tungkai, dan

kelentukan pergelangan tangan, ternyata kelentukan pergelangan tangan

memberikan kontribusi terbesar terhadap kemampuan hook shot dalam

permainan bola basket pada siswa putra ekstrakulikuler SMA N 1 Kotaagung.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Bagi pelatih/ pengajar dalam upaya mengajarkan dan meningkatkan kemampuan

hook shot dalam permaianan bola basket hendaknya memberikan latihan

kondisi fisik yang mengarah pada latihan keseimbangan, daya ledak otot

tungkai dan kelentukan pergelangan tangan secara serius berkesinambungan/

saling terkoordinasi agar teknik hook shot dapat dilakukan dengan benar

sehingga kemampuan hook shot lebih baik.

2. Bagi pelatih/ pengajar dalam melatih kondisi fisik gerakan hook shot dalam

permainan bola basket lebih efektif dan efisien maka latihan yang dilakukan

hendaknya diadakan evaluasi terhadap latihan yang diberikan pada unsur

fisik keseimbangan, daya ledak otot tungkai dan kelentukan pergelangan

tangan yang diterapkan pada hasil tembakan hook shot

3. Bagi pelatih/ pengajar agar tulisan ini menjadi salah satu acuan meningkatkan

prestasi dan juga hasil belajar siswa khususnya dalam cabang olahraga basket.

4. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini,

disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding tapi

juga penelitian ini dapat ditindak lanjuti dan dikembangkan, disarankan untuk

menambahkan variabel, sampel/ populasi, menyempurnakan instrument tiap-

tiap item tes dan unsur-unsur lain .
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