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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kekuatan otot lengan dengan 
SMA Negeri 1 Srengat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode teknik 
penelitian menggunakan pendekatan korelasi. Instrumen pada peneltian ini menggunakan tes 
jump, push up, dan tes lay up shoot. 
peserta extrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Srengat tahun ajaran 2017/2018  yang berjumlah 1
atlet jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi.
saat pengumpulan data dilakukan
terhadap pelaksanaan penelitian

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya 
kekuatan otot lengan dengan 
SMA Negeri 1 Srengat ditunjukan dengan
tungkai dan kekuatan otot lengan dengan 
Fhitung 0,975 < 3,89 Ftabel,  maka H
ledak otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan 
ekstrakurikuler bolabasket SM

Sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan
peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten Bli
 

 

KATA KUNCI : Daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan
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ujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot tungkai, dan
uatan otot lengan dengan hasil lay up shoot pada siswa putra peserta ekstrakurikuler

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode teknik 
penelitian menggunakan pendekatan korelasi. Instrumen pada peneltian ini menggunakan tes 

lay up shoot. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
peserta extrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Srengat tahun ajaran 2017/2018  yang berjumlah 1

jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi. Untuk mendapatkan data yang lengkap pada 
ata dilakukan pendekatan dengan mengadakan pengamatan secara langsung 
penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan antara daya ledak otot tungkai,
uatan otot lengan dengan hasil lay up shoot pada siswa putra peserta ekstrakurikuler

ditunjukan dengan hasil uji korelasi ganda dengan uji F regresi 
tungkai dan kekuatan otot lengan dengan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,405 

maka H0 diterima H3 ditolak. Hal ini berarti tidak ada
otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil lay up shoot pada 

olabasket SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar. 
Sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil lay up shoot
peserta ekstrakurikuler bolabasket SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar. 

Daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, lay up shoot, dan siswa putra
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ANTARA DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN 
LAY UP SHOOT PADA 

SISWA PUTRA PESERTA ESKTRAKURIKULER BOLABASKET 
DI SMA NEGERI 1 SRENGAT KABUPATEN BLITAR  

Wing Prasetya Kurniawan, M.Pd.
2 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

daya ledak otot tungkai, dan 
pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode teknik 
penelitian menggunakan pendekatan korelasi. Instrumen pada peneltian ini menggunakan tes vertical 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa putra 
peserta extrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Srengat tahun ajaran 2017/2018  yang berjumlah 15 

Untuk mendapatkan data yang lengkap pada 
n mengadakan pengamatan secara langsung 

daya ledak otot tungkai, 
pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket 

ganda dengan uji F regresi daya ledak otot 
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,405 < 0,05 atau nilai 

tidak ada hubungan antara daya 
pada siswa putra peserta 

da hubungan yang signifikan antara 
lay up shoot pada pada siswa putra 

, dan siswa putra 



 

 

I. LATAR BELAKANG 

Permainan bolabasket 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,2012:1). Pertandingan 

tersebut dilakukan di lapangan dengan 

ukuran panjang 28,5 meter dan lebar 

15 meter.  

Tujuan permainan bola basket 

adalah memasukkan bola  kekeranjang 

lawan dan menjaga keranjang sendiri 

agar tidak kemasukkan bola. Untuk 

dapat memainkan bola dengan baik, 

pemain perlu melakukan teknik dasar 

individu dengan baik, diantaranya 

adalah dribbling, passing, pivot, 

rebound, shooting, dan lay – up. 

Selain teknik dasar adapula teknik 

atau strategi untuk mencapai tujuan 

dari permainan bolabasket yaitu bisa 

mencapai kemenangan dengan teknik 

pola penyerangan. Dalam permainan 

bolabasket memiliki banyak variasi 

serangan, salah satu nya adalah pola 

penyerangan fast break (serangan 

cepat). Biasanya pada pola ini banyak 

pemain yang menggunakan teknik 

dasar lay up shoot. 

Berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan saat pertandingan 

perbasi cup tingkat Kabupaten Blitar, 

strategi yang digunakan oleh pelatih 

SMA Negeri 1 Srengat adalah pola 

penyerangan fast break (serangan 

cepat), dalam melakukan pola 

penyerangan fast break peneliti 

melihat banyaknya kesalahan yang 

dilakukan para pemain saat melakukan 

lay up shoot seperti tolakan yang 

kurang kuat, kurang tinggi dan lebar 

langkah pemain dalam melakukan 

lompatan, serta kurang kuatnya lengan 

saat mengankat bola ketika melakukan 

lay up shoot.  

Dari uraian diatas perlu adanya 

test atau pengujian tentang kondisi 

fisik bagi para siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat yang kaitannya 

dengan hasil pengaruhnya hubungan 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan 

otot lengan dengan hasil lay up shoot 

pada siswa putra peserta bolabasket 

SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten 

Blitar 

 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

diatas, 

maka dapat di identifikasikan 

masalahnya, sehingga dapat dikenal 

suatu masalah yang memerlukan 

pemecahan. Berkaitan dengan hal 

tersebut diatas, maka timbul 

persoalan: 

1. Lay up shoot merupakan teknik 

yang sering digunakan saat 
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melakukan pola penyerangan

dalam permainan bolabasket.

2. Daya ledak otot tungkai 

mempunyai peranan yang sangat 

penting pada lompatan saat 

melakukan lay up shoot

3. Kekuatan otot lengan

faktor terpenting yang harus 

diperhatikan saat melakukan 

up shoot 

4. Masih banyaknya kesalahan yang 

dilakukan para pema

melakukan lay up shoot

Batasan Masalah 

1. Daya ledak otot tungkai dengan 

hasil lay up shoot 

bola basket. 

2. Kekuatan otot lengan

lay up shoot pada permainan bola 

basket. 

3. Daya ledak otot tungkai dan 

kekuatan otot lengan

up shoot pada permainan bola 

basket. 

Rumusan Masalah 

1. Adakah hubungan antara daya 

ledak otot tungkai dengan

lay up shoot pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket 

SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten 

Blitar? 

2. Adakah hubungan antara kekuatan 

otot lengan dengan 

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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melakukan pola penyerangan 

dalam permainan bolabasket. 

Daya ledak otot tungkai 

mempunyai peranan yang sangat 

penting pada lompatan saat 

lay up shoot. 

Kekuatan otot lengan merupakan 

faktor terpenting yang harus 

diperhatikan saat melakukan lay 

banyaknya kesalahan yang 

dilakukan para pemain saat 

up shoot. 

aya ledak otot tungkai dengan 

 pada permainan 

lengan dengan hasil  

pada permainan bola 

ledak otot tungkai dan 

lengan dengan lay 

pada permainan bola 

hubungan antara daya 

ledak otot tungkai dengan hasil 

pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket 

SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten 

hubungan antara kekuatan 

dengan lay up shoot 

pada pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat Kabupaten 

Blitar? 

3. Adakah hubungan antara daya 

ledak otot tungkai dan kekuatan 

otot lengan 

shoot pada pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket 

SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten 

Blitar? 

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan 

antara daya ledak otot tungkai 

dengan lay up shoot 

putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1

Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui hubungan 

antara kekuatan otot 

dengan lay up shoot 

putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1 Srengat 

Kabupaten Blitar

3. Untuk mendapat informasi sejauh 

mana hubungan antara daya ledak 

otot tungkai dan kekuatan otot 

lengan dengan 

siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat Kabupaten 

Blitar. 

4.  
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pada pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat Kabupaten 

hubungan antara daya 

ledak otot tungkai dan kekuatan 

 dengan  hasil lay up 

pada pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket 

SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan 

antara daya ledak otot tungkai 

lay up shoot pada siswa 

putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1 Srengat 

Kabupaten Blitar. 

Untuk mengetahui hubungan 

antara kekuatan otot lengan 

lay up shoot pada siswa 

putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1 Srengat 

Kabupaten Blitar. 

mendapat informasi sejauh 

hubungan antara daya ledak 

otot tungkai dan kekuatan otot 

dengan lay up shoot pada 

siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat Kabupaten 
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Manfaat Penelitian 

1. Secara teori 

a. Memberikan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi

dunia pendidikan untuk dapat 

meningkatkan pembelajaran.

b. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan penelitian

penelitian 

selanjutnya yang mempunyai 

penelitian objek yang sama.

c. Menambah pengetahuan tentang 

pembelajaran teknik dasar 

pada permainan bolabaske

2. Secara praktis 

a. Bagi pelatih 

Dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi pengelola

pendidikan dan pengajaran agar 

lebih memahami model

latihan untuk meningkatkan 

kemampuan lay up shoot

permainan bolabasket

saat pola penyerangan 

b. Bagi penulis 

Menambah wawasan bagi 

penulis bahwa daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot lengan 

sangat berpengaruh saat 

melakukan gerakan 

pada saat menyerang cepat pada 

permainan bolabasket.
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Memberikan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi 

pendidikan untuk dapat 

meningkatkan pembelajaran. 

Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan penelitian-

selanjutnya yang mempunyai 

penelitian objek yang sama. 

Menambah pengetahuan tentang 

pembelajaran teknik dasar lay up 

pada permainan bolabasket 

Dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi pengelola 

pendidikan dan pengajaran agar 

lebih memahami model-model 

latihan untuk meningkatkan 

lay up shoot pada 

bolabasket khususnya 

saat pola penyerangan fast break. 

Menambah wawasan bagi 

penulis bahwa daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot lengan 

sangat berpengaruh saat 

melakukan gerakan lay up shoot 

pada saat menyerang cepat pada 

permainan bolabasket. 

c. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan 

kemampuan 

permainan 

mendukung pencapaian 

shoot pada permaianan

bolabasket. 

II.   METODE 

 Identifikasi Variabel Penelitian

 Pada penelitian ini variabel bebas

yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu kelincahan, kecepatan, dan

kekuatan otot lengan, dan 

terikat adalah dribble 

Teknik dan Pendekatan Variabel

 Pendekatan penelitian dalam

penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif

peneltian ini menggunkan penel

korelasi. 

 Di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode Analisis Regresi 

Linier Berganda yaitu suatu metode 

penganalisasian variabilitas da

variabel tak bebas dengan satu 

variabel bebas atau lebih.

Tempat dan Waktu Penelitian

 Tempat penelitian ini dilakukan di

SMP Negeri 1 

Blitar dan waktu

dilaksanakan tanggal 27

dengan 30 April 
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Dapat meningkatkan 

kemampuan lay up shoot pada 

 bolabasket, serta 

mendukung pencapaian lay up 

pada permaianan 

 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kelincahan, kecepatan, dan 

kekuatan otot lengan, dan variable 

dribble bolabasket. 

Teknik dan Pendekatan Variabel 

Pendekatan penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif Teknik dalam 

menggunkan penelitian 

Di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode Analisis Regresi 

Linier Berganda yaitu suatu metode 

penganalisasian variabilitas dari satu 

variabel tak bebas dengan satu 

variabel bebas atau lebih. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

penelitian ini dilakukan di 

SMP Negeri 1 Srengat Kabupaten 

dan waktu penelitian 

dilaksanakan tanggal 27 April sampai 

 2018 
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Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan adalah 

siswa putra siswa putra peserta

ekstrakurikuler bolabasket

Negeri 1 Srengat K

tahun pelajaran 2017/2018

yang digunakan adalah seluruh 

populasi, oleh karena itu maka 

penelitian ini disebut penelitian 

populasi. 

Instrumen dan Teknik 

Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian untuk

mendapatkan informasi tentang ada

tidaknya hubungan antara 

otot tungkai dan kekuatan otot lengan

dengan hasil lay up shoot.

 Teknik yang dipakai untuk

pengumpulan data ialah metode 

lapangan yaitu dapat memberikan tes

mengenai data yang ada

daya ledak otot tungkai 

otot lengan sebagai variabel X dan

hasil lay up shoot sebagai variabel Y

a. Tes daya ledak otot tungkai 

(Vertical Jump)  

b. Tes kekuatan otot  lengan (

Up) 

c. Tes Lay Up Shoot 

Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas Data

b. Uji Homogenitas Varian

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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Populasi yang digunakan adalah 

siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket di SMA 

abupaten Blitar 

2017/2018. Sampel 

yang digunakan adalah seluruh 

populasi, oleh karena itu maka 

penelitian ini disebut penelitian 

Instrumen dan Teknik 

Instrumen penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang ada 

tidaknya hubungan antara daya ledak 

kekuatan otot lengan 

lay up shoot. 

Teknik yang dipakai untuk 

pengumpulan data ialah metode study 

lapangan yaitu dapat memberikan tes 

mengenai data yang ada tentang 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan 

otot lengan sebagai variabel X dan 

sebagai variabel Y 

s daya ledak otot tungkai 

Tes kekuatan otot  lengan (Push 

 

Normalitas Data 

Uji Homogenitas Varian 

c. Uji Linieritas

2. Uji Statistik 

a. Uji Korelasi

b. Uju Regresi Berganda

c. Uji Signifikasi

3. Norma Keputusan

a. Jika rhitung > rtabel, maka Ho 

ditolak dan H

hubungan yang signifikan antara 

variabel bebas dengan 

terikat, begitu juga sebaliknya.

b. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho 

diterima dan H

tidak ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, begitu juga 

sebaliknya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN

HASIL 

1. Hubungan 

Tungkai Dengan

Shoot Bolabasket

Berdasarkan hasil uji korelasi 

daya ledak 

hasil lay up shoot

tabel 4.10 di

signifikan sebesar 0,

nilai rhitung 0,996

H0 ditolak H

berarti ada hubungan antara 

ledak otot tungkai

up shoot pada pemain bolabasket 
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Uji Linieritas 

Uji Korelasi 

Uju Regresi Berganda 

Uji Signifikasi 

Norma Keputusan 

Jika rhitung > rtabel, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, berarti ada 

hubungan yang signifikan antara 

variabel bebas dengan variabel 

terikat, begitu juga sebaliknya. 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho 

diterima dan H1ditolak, berarti 

tidak ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, begitu juga 

ASIL DAN KESIMPULAN 

Hubungan Daya Ledak Otot 

Dengan Hasil Lay Up 

Bolabasket. 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

daya ledak otot tungkai dengan 

shoot bolabasket pada 

di atas, diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 atau 

996 > 0,514 rtabel, maka 

ditolak H1 diterima. Hal ini 

hubungan antara daya 

otot tungkai dengan hasil lay 

pada pemain bolabasket 



 

Siti Khusnul Khotimah | 13.1.01.09.0009
FKIP - PENJASKESREK 
 
 

siswa ektrakurikuler SMA Negeri 1 

Srengat. 

2. Hubungan Kekuatan Otot Lengan 

Dengan Hasil Lay Up

Bolabasket. 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

kekuatan otot lengan terhadap 

lay up shoot pada tabel 4.

diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,242 < 0,05 atau nilai r

< 0,514 rtabel, maka 

ditolak. Hal ini berarti

hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan hasil

pada pemain bolabasket 

ektrakurikuler SMA Negeri 1 

Srengat. Hubungan 

otot lengan dengan

shoot adalah sebesar 

pada kategori kuat dengan arah 

positif yang artinya semakin 

seseorang maka hasil

dalam bolabasket semakin baik.

3. Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai

Dan Kekuatan Otot Lengan Dengan

Hasil Lay Up Shoot Bolabasket

Berdasarkan hasil uji korelasi 

ganda dengan uji F regresi 

ledak otot tungkai dan kekuatan otot 

lengan dengan hasil

dalam bolabasket pada

atas, diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,405 < 0,05 
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siswa ektrakurikuler SMA Negeri 1 

Hubungan Kekuatan Otot Lengan 

Lay Up Shoot 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

kekuatan otot lengan terhadap hasil 

pada tabel 4.11 di atas, 

diperoleh nilai signifikan sebesar 

atau nilai rhitung 0,322 

maka H0 diterima H2 

Hal ini berarti ada tidak 

antara kekuatan otot 

hasil lay up shoot 

pada pemain bolabasket siswa 

ektrakurikuler SMA Negeri 1 

ubungan antara kekuatan 

dengan hasil lay up 

adalah sebesar 0,322 masuk 

i kuat dengan arah 

positif yang artinya semakin kuat 

hasil lay up shoot 

semakin baik. 

Daya Ledak Otot Tungkai 

Dan Kekuatan Otot Lengan Dengan 

Bolabasket. 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

ganda dengan uji F regresi daya 

otot tungkai dan kekuatan otot 

dengan hasil lay up shoot  

pada tabel 4.13 di 

atas, diperoleh nilai signifikan 

 atau niali Fhitung 

0,975 < 3,89 Ftabel, 

H3 ditolak. Hal ini berarti 

hubungan antara

tungkai dan kekuatan otot lengan 

dengan hasil lay up

bolabasket pada pemain bola

siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 

Srengat.  

Jika dilihat dari 

determinasi diperoleh nilai 

sebesar 0,140

menunjukkan bahwa adanya 

daya ledak otot tungkai dan kekuatan 

otot lengan dengan hasil

dalam bolabasket pada pemain 

bolabasket siswa ek

SMA Negeri 1 Srengat

dan sisanya yaitu 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

    KESIMPULAN 

Dari hasil 

dilakukan, dapat dis

kesimpulan dan saran

1. Ada hubungan 

antara daya ledak otot tungkai 

dengan hasil 

siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1 Srengat 

Kabupaten Blitar

2. Tidak ada 

signifikan antara 

lengan dengan hasil 
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tabel,  maka H0 diterima 

. Hal ini berarti tidak ada 

antara daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot lengan 

lay up shoot  dalam 

pada pemain bolabasket 

trakurikuler SMA Negeri 1 

Jika dilihat dari hasil koefisien 

diperoleh nilai Rsquere 

140. dengan demikian 

menunjukkan bahwa adanya besar 

otot tungkai dan kekuatan 

dengan hasil lay up shoot  

dalam bolabasket pada pemain 

siswa ekstrakurikuler 

SMA Negeri 1 Srengat sebesar 14% 

dan sisanya yaitu 86% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

Dari hasil analisa data yang 

dapat disampaikan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut :  

hubungan yang signifikan 

antara daya ledak otot tungkai 

dengan hasil lay up shoot pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1 Srengat 

Kabupaten Blitar. 

 hubungan yang 

antara kekuatan otot 

dengan hasil lay up shoot 



 

Siti Khusnul Khotimah | 13.1.01.09.0009
FKIP - PENJASKESREK 
 
 

pada siswa putra pe

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar

3. Tidak ada hubungan 

signifikan antara daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot lengan 

dengan hasil lay up shoot

siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri

Kabupaten Blitar. 

IMPLIKASI 

Berdasakan kesimpulan di atas, 

maka implikasi yang dapat dilakukan 

terkait dengan hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Implikasi Teoritis 

Sebagai bahan perbandingan teori 

dan praktik sehingga dapat 

menambah wawasan 

keterkaitan antara 

lengan dan kekeuatan otot tungkai 

terhadap ketrampilan 

bolabasket. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini d

sebagai masukan bagi pelatih 

olahraga bahwa kondisi fisik seperti 

kekuatan otot lengan dan kekuatan 

otot tungkai memiliki pengaruh 

dalam meningkatkan 

lay up dalam bolabasket
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pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMA 

Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar. 

da hubungan yang 

antara daya ledak otot 

tungkai dan kekuatan otot lengan 

lay up shoot pada pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMA Negeri 1 Srengat 

Berdasakan kesimpulan di atas, 

maka implikasi yang dapat dilakukan 

terkait dengan hasil penelitian ini 

bahan perbandingan teori 

dan praktik sehingga dapat 

menambah wawasan tentang 

keterkaitan antara kekuatan otot 

lengan dan kekeuatan otot tungkai 

terhadap ketrampilan lay up dalam 

Hasil penelitian ini dapat digunakan 

masukan bagi pelatih 

olahraga bahwa kondisi fisik seperti 

lengan dan kekuatan 

memiliki pengaruh 

dalam meningkatkan ketrampilan 

dalam bolabasket. 

SARAN 

Dari hasil penelitian yang diperoleh 

dari uraian sebelumnya disampaikan 

saran sebagai berikut :

1. Bagi Tempat Penelitian

   Bagi tempat penelit

diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan masukan untuk 

memperhatikan latihan kondisi 

fisik atlet

kekuatan, kelentukan dan daya 

ledak. Dimana kondisi fisik 

tersebut mampu untuk 

meningkatkan 

dalam bolabasket

2. Bagi Universitas

Sebagai

maupun bahan

dan menambah

bidang olahraga

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Bagi

selanjutnya, mengingat

pengaruh dari

variabel yang ada

penelitian ini

maka hasil 

menjadi bahan

penelitian 

memasukkan

yang sudah

penelitian ini

kecepatan dan lain sebagainya.
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Dari hasil penelitian yang diperoleh 

dari uraian sebelumnya disampaikan 

saran sebagai berikut : 

Bagi Tempat Penelitian 

Bagi tempat penelitian 

diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan masukan untuk lembih 

rhatikan latihan kondisi 

fisik atlet/pemain seperti 

kuatan, kelentukan dan daya 

Dimana kondisi fisik 

tersebut mampu untuk 

meningkatkan ketrampilan lay up 

dalam bolabasket. 

Universitas 

Sebagai bahan wacana 

bahan referensi penulisan 

menambah pengetahuan di 

olahraga. 

Kepada Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti 

selanjutnya, mengingat masih ada 

dari variabel lain di luar 

variabel yang ada dalam 

ini yakni sebesar 86% 

 penelitian ini dapat 

bahan untuk melakukan 

 lanjutan dengan 

memasukkan variabel lain selain 

sudah dimasukkan dalam 

ini seperti kekuatan, 

dan lain sebagainya. 
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