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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kekuatan otot lengan, koordinasi mata 

dan tangan dan kekuatan otot bahu dengan hasil tembakan bebas permainan bola basket pada 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMPN 1 Trenggalek.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan 

teknik deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian adalah siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket di SMPN 1 Trenggalek sejumlah 35 siswa. Sampel dalam 

penelitian yang digunakan seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket yaitu 

sebanyak 35 siswa dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: “Ada Hubungan antara kekuatan otot 

lengan, koordinasi mata tangan, dan kekuatan otot bahu dengan tembakan bebas pada siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler Bola Basket di SMPN 1 Trenggalek”. Hal ini dilihat dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar = 8,072 >Ftabel = 2,88 dengan nilai sig. 0,000 

< 0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 ditolak atau Ha diterima. Berarti ada hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot lengan, koordinasi mata tangan, dan kekuatan otot bahu 

dengan tembakan bebas.  

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini disarankan bahwa:1) hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket tentunya 

yang berkaitan dengan teknik tembakan bebas dari berbagai unsur yang mendukung 

diantaranya otot lengan, koordinasi mata tangan, dan kekuatan otot bahu agar lebih maksimal. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi para pelatih 

dan guru penjas untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam merancang dan melatih guna 

meningkatkan tembakan bebas dengan berbagai teknik-teknik diantaranya otot lengan, 

koordinasi mata tangan, dan kekuatan otot bahu sehingga pencapaian prestasi dapat tercapai 

secara maksimal. 

 

 

Kata kunci: Kekuatan Otot Lengan, Koordinasi Mata dan Tangan, Kekuatan Otot Bahu, dan 

Hasil Tembakan Bebas.  
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I. LATAR BELAKANG 

Bola basket merupakan salah 

satu cabang olahraga permainan yang 

digemari oleh orang banyak, baik 

pelajar, mahasiswa, maupun masyara-

kat. Selain untuk tujuan kesegaran 

jasmani, permainan bola basket ini 

mempunyai nilai-nilai yang bermanfa-

at baik secara fisik maupun sosial. 

Menurut Kosasih (2013:2), 

“Bola basket adalah permainan yang 

menggunakan kecepatan (kaki dan 

tangan) dalam waktu yang tepat. Hal 

tersebut harus dilatihkan saat meng-

embangkan serta melatih skill individu 

pemain, fisik, emosi dan team balance, 

baik dalam posisi defense maupun of-

fense”. Sedangkan menurut Sumiyar-

sono (2012:1), “Permainan bola basket 

merupakan jenis olahraga yang meng-

gunakan bola besar, dimainkan dengan 

tangan dan mempunyai tujuan mema-

sukkan bola sebanyak mungkin (ke 

keranjang) lawan, serta menahan la-

wan agar jangan memasukkan bola ke 

keranjang sendiri dengan cara lempar 

tangkap (passing), menggiring (drib-

ble) dan menembak (shooting)”. 

Teknik dasar dan keterampilan 

itu adalah mengoper (passing), meng-

giring bola (dribbling ball), memoros 

(pivot), menembak (shooting), dan 

tembakan melayang (lay-up). 

Menurut Amber (2016: 11) 

Keterampilan terpenting dalam 

permainan bola basket ini ialah 

kemampuan untuk shooting atau 

menembakkan bola ke dalam 

jala keranjang. Keterampilan ini 

merupakan suatu keterampilan 

yang memberikan hasil nyata 

secara langsung. Selain itu, me-

masukkan bola ke dalam jala 

juga merupakan inti dari strategi 

permainan bola basket ini. 

 

Dalam permainan bola basket 

menembak (shooting) adalah salah 

satu teknik menembakkan bola ke 

jaring lawan dalam bola basket (Hall, 

2011: 47). Ada beberapa unsur kom-

ponen fisik terpenting dalam melaku-

kan tembakan yang ada pada daya le-

dak yaitu kekuatan otot dan kecepatan 

otot lengan. Unsur-unsur yang mem-

pengaruhi kemampuan melakukan 

tembakan pada saat permainan bola 

basket di antaranya adalah koordinasi 

mata tangan. Koordinasi mata tangan 

adalah suatu kemampuan seseorang 

dalam mengkoordinasikan mata tang-

an dalam sebuah gerakan yang terkon-

trol (Sridadi, 2014:4). Koordinasi mata 

tangan berperan dalam menembak 

pada permainan bola basket terutama 

pada saat penembak melihat ring, 

untuk selanjutnya melepaskan bola ke 

arah ring basket. 

Selain koordinasi komponen 

kondisi fisik dasar lainnya, yaitu keku-
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atan otot bahu. Menurut M. Sajoto 

(2015: 8) kekuatan adalah komponen 

kondisi fisik seseorang tentang ke-

mampuannya dalam mempergunakan 

otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja. Sedangkan kekuatan otot 

bahu adalah kemampuan sekelompok 

otot pada lengan bahu untuk menerima 

beban maksimal dalam waktu yang 

relatif singkat saat melakukan temba-

kan bebas. Dengan demikian kekuatan 

otot bahu memiliki kontribusi yang 

besar terhadap keberhasilan pemain 

saat melakukan tembakan bebas. 

Berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan peneliti di lapangan 

pada siswa yang mengikuti ekstrakuri-

kuler bola basket di SMPN 1 Trengga-

lek, kemampuan menembak siswa 

dalam permainan bola basket masih 

belum sesuai dengan gaya permainan 

mereka yang sangat cepat. Sehingga 

kekuatan otot lengan dan kekuatan 

otot bahu dalam permainan kurang 

terkontrol, dan siswa juga kurang 

mampu dalam mengkoordinasi mata 

tangan sehingga dalam melakukan 

tembakan bebas bola sering meleset 

dari ring. Padahal dalam pertandingan 

bola basket banyak sekali peluang 

untuk menghasilkan point lewat tem-

bakan, namun beberapa peluang ini 

kurang bisa dimanfaatkan sebaik 

mungkin dikarenakan tembakan yang 

kurang akurat. Oleh karena itu penulis 

berkeinginan untuk melakukan peneli-

tian lebih lanjut untuk mengetahui 

“Hubungan Kekuatan Otot Lengan, 

Koordinasi Mata dan Tangan Dan 

Kekuatan Otot Bahu Terhadap Hasil 

Tembakan Bebas Pada Siswa Yang 

Mengikuti Ekstrakurikuler Bola 

Basket di SMPN 1 Trenggalek Tahun 

Ajaran 2017/2018”. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan penelitian yang bersifat des-

kriptif analisis. Pendekatan yang digu-

nakan adalah teknik korelasi. Menurut 

Gay dalam Sukardi (2012: 166) me-

nyatakan bahwa; penelitian korelasi 

merupakan salah satu bagian peneliti-

an ex-post facto karena biasanya pene-

liti tidak memanipulasi keadaan varia-

bel yang ada dan lang-sung mencari 

keberadaan hubungan dan tingkat 

hubungan variabel yang direfleksikan 

dalam koefisien korelasi. Penelitian 

dilaksanakan di lapangan bola basket 

di SMPN 1 Trenggalek, pada bulan 

Januari 2018 s.d. Juni 2018. 

Dalam penelitian ini subyek 

populasinya adalah siswa yang mengi-

kuti ekstrakurikuler bola basket di 
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SMPN 1 Trenggalek sejumlah 35 sis-

wa, teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah total sam-

pling, karena sampel diambil dari selu-

ruh populasi. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes. Maka dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan sebanyak 35 siswa. 

Menurut Arikunto (2012:174-175) 

apabila populasi penelitian berjumlah 

kurang dari 100 maka sampel yang di 

ambil adalah semuanya, namun apa-

bila populasi penelitian berjumlah 

lebih dari 100 maka sampel dapat 

diambil antara 10-15% atau 20% atau 

lebih. Instrumen dan teknik pengum-

pulan data yang digunakan pada pene-

litian ini adalah tes dan pengukuran. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Hasil Penelitian  

1. Hubungan kekuatan otot lengan 

dengan tembakan bebas pada siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler 

Bola Basket di SMPN 1 Trengga-

lek. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis regresi linear sederhana 

diperoleh Fhitung = 19,040 dengan 

Ftabel tingkat signifikan 5% pada df 

= 34 sebesar 2,88. Jadi Fhitung > 

Ftabel dengan sig. 0,000 < 0,05, 

maka H1 diterima dan H0 ditolak, 

dan besarnya sumbangan variabel 

kekuatan otot lengan yang diberi-

kan sebesar 36,6% terhadap keber-

hasilan tembakan bebas. Sedangkan 

sisanya 63,4% ditentukan oleh 

variabel lain selain kekuatan otot 

lengan. 

2. Hubungan koordinasi mata tangan 

dengan tembakan bebas pada siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler 

Bola Basket di SMPN 1 Trengga-

lek. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis regresi linear sederhana 

diperoleh Fhitung= 25,020 dengan 

Ftabel tingkat signifikan 5% df = 34 

sebesar 2,88. Jadi Fhitung > Ftabel 

dengan sig. 0,000 < 0,05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak, dan 

besarnya sumbangan variabel koor-

dinasi mata tangan yang diberikan 

sebesar 43,1% terhadap keberhasil-

an tembakan bebas. Sedangkan 

sisanya 56,9% ditentukan oleh 

variabel lain selain koordinasi mata 

tangan. 

3. Hubungan kekuatan otot bahu 

dengan tembakan bebas pada siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler 

Bola Basket di SMPN 1 Trengga-

lek. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

hasil analisis regresi linear seder-

hana diperoleh Ftabel = 24,760 deng-

an Ftabel tingkat signifikan 5% df = 

34 sebesar 2,88. Jadi Fhitung > Ftabel 
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dengan sig. 0,000 < 0,05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak, dan besar-

nya sumbangan variabel kekuatan 

otot bahu yang diberikan sebesar 

42,9% terhadap keberhasilan tem-

bakan bebas. Sedangkan sisanya 

57,1% ditentukan oleh variabel lain 

selain kekuatan otot bahu. 

4. Hubungan antara kekuatan otot 

lengan, koordinasi mata tangan, dan 

kekuatan otot bahu dengan tembak-

an bebas pada siswa yang mengiku-

ti ekstrakurikuler Bola Basket di 

SMPN 1 Trenggalek. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil analisis uji-F 

pada Ftabel dengan df (35-1 = 34 

diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,88 

(taraf signifikan 5%). Dari hasil uji-

F diperoleh nilai Fhitung = 8,072 > 

Ftabel = 2,88 dengan sig. 0,000 < 

0,05, maka H1 diterima dan H0 

ditolak. 

Kesimpulan  

1. Ada hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan tembakan bebas 

pada siswa yang mengikuti ekstra-

kurikuler Bola Basket di SMPN 1 

Trenggalek. 

2. Ada hubungan antara koordinasi 

mata tangan dengan tembakan 

bebas pada siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler Bola Basket di 

SMPN 1 Trenggalek. 

3. Ada hubungan antara kekuatan otot 

bahu dengan tembakan bebas pada 

siswa yang mengikuti ekstrakuriku-

ler Bola Basket di SMPN 1 Treng-

galek. 

4. Ada hubungan antara kekuatan otot 

lengan, koordinasi mata tangan, dan 

kekuatan otot bahu dengan tembak-

an bebas pada siswa yang mengiku-

ti ekstrakurikuler Bola Basket di 

SMPN 1 Trenggalek. 

 

IV. PENUTUP   

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka dapat dituliskan implikasi seba-

gai berikut. 

Secara teoritis bahwa penelitian 

ini ingin membuktikan bahwa kekua-

tan otot lengan, koordinasi mata tang-

an, dan kekuatan otot bahu mempu-

nyai hubungan erat dengan tembakan 

bebas pada permainan bola basket. 

Sehingga diharapkan dapat membantu 

dalam menentukan bentuk latihan 

yang akan digunakan untuk mening-

katkan tembakan bebas pada permain-

an bola basket melalui berbagai unsur 

diantaranya: kekuatan otot lengan, 

koordinasi mata tangan, dan kekuatan 

otot bahu dan sebagainya. 
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