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ABSTRAK 
 
  Dalam permainan bolabasket dibutuhkan kelincahan, kecepatan dan kekuatan dalam gerakan 
yang tepat, peneliti disini akan mengungkap hubungan antara kelincahan, kecepatan dan kekuatan otot 
lengan dengan kemampuan dribble. 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:  hubungan kelincahan dengan 
kemampuan dribble, hubungan kecepatan dengan kemampuan dribble, hubungan kekuatan otot lengan 
dengan kemampuan dribble, kelincahan, kecepatan dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan 
dribble. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasional, sedangkan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan jumlah sampel 15 siswa putra 
ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Mojo Kediri tahun ajaran 2017/2018, diambil dengan keseluruhan 
populasi yang berjumlah 15 siswa putra. Untuk mendapatkan data yang lengkap pada saat 
pengumpulan data dilakukan pendekatan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 
pelaksanaan penelitian. 
 Dari hasil tes pengukuran, perhitungan data yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 
variabel-variabel yang telah diteliti menggunakan teknik kolerasi, dengan Fhitung sebesar = 4,713 > Ftabel 
= 3,34 dengan nilai sig. 0,024 < 0,05 hasil penelitian didapat r-hitung kelincahan dengan kemampuan 
dribble sebesar = 0,670 , r-hitung kecepatan dengan kemampuan  dribble sebesar = 0,642  , r-hitung 
kekuatan otot lengan dengan kemampuan  dribble sebesar = 0,586 dan dari nilai Rsquere kelincahan, 
kecepatan dan kekuatan otot lengan dengan hasil dribble = 0,443, dengan tingkat keberhasilan 44,3%. 
Sisanya 55,7% diprediksi variabel lain yang tidak diteliti. 

Sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
kelincahan, kecepatan, dan kekuatan otot lengan dengan tingkat ketrampilan dasar dribble bolabasket 
pada siswa putra yang mengikuti ekstakurikuler bola basket di SMP Negeri 1 Mojo Kediri. 
 
 
KATA KUNCI  : kelincahan, kecepatan, kekuatan otot lengan, dribble bolabasket 
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I. LATAR BELAKANG 

Permainan bolabasket adalah 

olahraga berkelompok yang terdri dari 

dua tim berlawanan dengan anggota 

masing-masing 5 orang, dimana tujuan 

permainan bolabasket adalah 

memperoleh poin sebanyak-banyaknya 

dengan cara memasukkan bola ke 

dalam ring lawan. Pertandingan tersebut 

dilakukan di lapangan dengan ukuran 

panjang 28,5 meter dan lebar 15 meter. 

Posisi dalam permainan bola basket 

yakni shooting guard tugasnya adalah 

melakukan shooting dari jarak yang 

cukup jauh, playmaker mengatur ritme 

permainan yang sedang berlangsung . 

small forward dia harus mampu 

membobol keranjang tim lawan. 

Mengumpulkan poin dengan mencetak 

gol sebanyak-banyaknya, power 

forward menggagalkan (rebound) bola 

yang ditembak oleh tim lawan, center 

menjaga keranjangnya dari tim lawan 

yang melakukan shooting baik dari 

jarak jauh maupun jarak dekat. 

Dalam memainkan permainan 

bolabasket pemain dituntut untuk 

menguasai beberapa teknik dasar 

bolabasket dan juga teknik bermain 

yang sangat baik. Dribble, passing, dan 

shooting adalah teknik dasar yang harus 

dikuasai seorang pemain. 

Peneliti mengambil siswa putra 

eksratkurikuler bolabasket SMP Negeri 

1 Mojo Kediri sebagai sampel. sehingga 

pengetahuan tentang teknik dasar 

bolabasket telah didapatkan. Terutama 

pengetahuan dan aplikasi mengenai 

dribble. Berdasarkan hasil observasi 

dilapangan sebelum penelitian, siswa 

putra SMP Negeri 1 Mojo Kediri telah 

dinyatakan menguasai teknik dasar 

dribble. Dari alasan tersebut, sehingga 

cukup relevan apabila peneliti ingin 

meneliti tentang “hubungan antara 

kelincahan, kecepatan dan kekuatan 

otot lengan dengan tingkat ketrampilan 

dasar dribble bolabasket pada siswa 

putra yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri.”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

diketahui bahwa kelincahan, kecepatan, 

dan kekuatan otot lengan berpengaruh 

dengan dribble dalam permainan 

bolabasket, untuk itu penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai: 

hubungan antara kelincahan, 

kecepatan, dan kekuatan otot lengan 

dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket pada siswa putra 

yang mengikuti ekstakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka dapat di identifikasikan  

masalahnya, sehingga dapat dikenal 
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suatu masalah yang memerlukan 

pemecahan. Berkaitan dengan hal 

tersebut diatas, maka timbul persoalan: 

1. Belum diketahuinya tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

2. Belum diketahuinya hubungan 

antara kelincahan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

3. Belum diketahuinya hubungan 

antara kecepatan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

4. Belum diketahuinya hubungan 

antara kekuatan otot lengan dengan 

tingkat ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

Batasan Masalah 

1. Kelincahan dengan hasil dribble 

2. Kecepatan dengan hasil dribble. 

3. Kekuatan otot lengan dengan hasil 

dribble 

4. Kelincahan, kecepatan, dan 

kekuatan otot lengan dengan hasil 

dribble 

Rumusan Masalah 

1. Adakah hubungan antara kelincahan 

dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket pada siswa putra 

yang mengikuti ekstakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri? 

2. Adakah hubungan antara kecepatan 

dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket pada siswa putra 

yang mengikuti ekstakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri? 

3. Adakah hubungan antara kekuatan 

otot lengan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstakurikuler bolabasket 

di SMP Negeri 1 Mojo Kediri? 

4. Adakah hubungan antara kelincahan 

kecepatan dan kekuatan otot lengan 

dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket pada siswa putra 

yang mengikuti ekstakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara 

kelincahan dengan tingkat 
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ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara 

kecepatan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

3.  Untuk mengetahui hubungan antara 

kekuatan otot lengan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

4. Untuk mendapatkan informasi 

sejauh mana hubungan antara 

kelincahan kecepatan dan kekuatan 

otot lengan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble 

bolabasket pada siswa putra yang 

mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

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 

dribble pada permainan 

bolabasket. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelatih 

Dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi 

pengelola pendidikan dan 

pengajaran agar lebih memahami 

model-model latihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

dribble pada permainan 

bolabasket 

b. Bagi penulis 

Menambah wawasan bagi 

penulis bahwa pembelajaran 

dengan latihan dapat 

meningkatkan pembelajaran 

teknik dasar dribble pada 

permainan bolabasket pada siswa 

ektrskurikuler di SMPN 1 Mojo 

Kediri 

 

 

c. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan dribble 

pada permainan bola basket, serta 
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mendukung pencapaian dribble 

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 variabel 

terikat adalah dribble bolabasket. 

Teknik dan Pendekatan Variabel 

       Pendekatan penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

      Teknik dalam peneltian ini 

menggunkan penelitian deskritif 

analisis. Disebut deskritif karena akan 

memberikan gambaran-gambaran atau 

gambaran apa adanya tentang 

hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

      Tempat penelitian ini dilakukan di 

SMP Negeri 1 Mojo Kediri dan waktu 

penelitian dilaksanakan tanggal 27 

november sampai dengan 30 

november 2017 

Populasi 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bola basket di SMP 

Negeri 1 Mojo Kediri tahun pelajaran 

2017/2018 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bola basket di SMP 

Negeri 1 Mojo Kediri tahun pelajaran 

2017/2018 yang berjumlah 15 siswa 

Instrumen dan Teknik 

Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian untuk  

mendapatkan informasi tentang ada 

tidaknya hubungan antara kelincahan, 

kecepatan, dan kekuatan otot lengan 

dengan hasil dribble dalam permainan 

bolabasket 

 Teknik yang dipakai untuk 

pengumpulan data ialah metode study 

lapangan yaitu dapat memberikan tes 

mengenai data yang ada tentang 

kelincahan, kecepatan dan kekuatan 

otot lengan sebagai variabel X dan 

ketrampilan dribble sebagai variabel Y 

a. Tes kelincahan (shuttle run) 

b. Tes kecepatan (lari 30m) 

c. Tes  Kekuatan Otot Lengan 

(Two-Hand Medicine Ball Put) 

d. tes dribble  

Testee diberikan waktu 30 detik 

untuk melewati rintangan 

sebanyak mungkin. Apabila 

setelah testee mencapai titik star 

kembali sebelum 30 detik belum 

selesai, maka testee melanjutkan 
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dribblenya dengan rute seperti 

semula. 

Teknik Analisis Data 

1. Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

b. Uji Homogenitas Varians 

c. Uji Linieritas 

d. Uji Keberartian Model Garis 

Regresi 

2. Jenis Analisis 

a. Mean (rata-rata) 

b. Standart Deviasi (SD) 

c. Koefisien korelasi 

d. Korelasi ganda (Multiple 

correlation) 

e. Uji Koefisien Determinasi 

3. Norma Keputusan 

a. Apabila jika nilai r hitung lebih 

besar dari pada nilai r tabel pada 

taraf signifikan 5% maka, 

hipotesis alternatif (Ha) diterima 

dan hipotesis nihil (Ho) ditolak 

b. Apabila jika nilai r hitung lebih 

kecil dari pada nilai r tabel pada 

taraf signifikan 5% maka, 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak 

dan hipotesis nihil (Ho) 

diterima. 

c. Apabila jika hasil F hitung lebih 

besar dari pada F tabel dengan 

 dk pembilang = k dan dk penyebut = (n 

– k – 1) pada 

taraf signifikan 5% maka, hipotesis 

alternative (Ha) diterima dan hipotesis 

nihil (Ho) ditolak. 

d. Apabila jika hasil F hitung lebih besar 

dari pada F tabel dengan dk pembilang 

= k dan dk penyebut = (n – k – 1) pada 

taraf signifikan 5% maka, hipotesis 

alternatife (Ha) ditolak dan hipotesis 

nihil (Ho) diterima. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

HASIL 

1. Hubungan Kelincahan Dengan 

Ketrampilan Dasar dribble bolabasket 

Berdasarkan hasil korelasi pearson  

diketahui bahwa pada jumlah sampel 

sebesar 15 (taraf signifikan 5%) diperoleh 

nilai rtabel sebesar = 0,514. Hubungan 

kelincahan (X1) dengan hasil tes dribble (Y) 

diperoleh nilai rhitung sebesar = 0,670  > rtabel 

= 0,514 dengan nilai sig. 0,006 < 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka H0 ditolak atau Ha 

diterima. Berarti ada hubungan kelincahan 

(X1) dengan hasil tes dribble (Y). 

2. Hubungan Kecepatan Dengan 

Ketrampilan Dasar dribble bolabasket 

Berdasarkan hasil korelasi pearson 

diketahui bahwa pada jumlah sampel 

sebesar 15 (taraf signifikan 5%) diperoleh 

nilai rtabel sebesar = 0,514. Hubungan 

kecepatan (X2) dengan hasil tes dribble (Y) 

diperoleh nilai rhitung sebesar = 0,642  > rtabel 

= 0,514 dengan nilai sig. 0,010 < 0,05 (taraf 

signifikan 5%) maka H0 ditolak atau Ha 
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diterima. Berarti ada hubungan kecepatan 

(X2) dengan hasil tes dribble (Y). 

3. Hubungan Kekuatan Otot Lengan 

Dengan Ketrampilan Dasar dribble 

bolabasket 

Berdasarkan hasil korelasi pearson 

diketahui bahwa pada jumlah sampel 

sebesar 15 (taraf signifikan 5%) diperoleh 

nilai rtabel sebesar = 0,514. Hubungan 

kekuatan otot lengan (X3) dengan hasil tes 

dribble (Y) diperoleh nilai rhitung sebesar = 

0,586  > rtabel = 0,514 dengan nilai sig. 

0,022 < 0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 

ditolak atau Ha diterima. Berarti ada 

hubungan kekuatan otot lengan (X3) dengan 

hasil tes dribble (Y). 

4. Hubungan Kelincahan, Kecepatan, 

dan Kekuatan Otot Lengan Dengan 

Ketrampilan Dasar dribble bolabasket 

Berdasarkan hasil uji-F pada tabel 4.12 

diketahui bahwa pada jumlah sampel 

sebesar 15 diperoleh nilai Ftabel dengan df 

15-1=14 sebesar = 3,34. Hubungan 

kelincahan (X1), kecepatan (X2) dan 

kekuatan otot lengan (X3) dengan hasil tes 

dribble (Y) diperoleh nilai Fhitung sebesar = 

4,713 > Ftabel = 3,34 dengan nilai sig. 0,024 

< 0,05 (taraf signifikan 5%) maka H0 

ditolak atau Ha diterima. Berarti ada 

hubungan antara kelincahan, kecepatan, dan 

kekuatan otot lengan dengan ketrampilan 

dasar dribble bola basket pada siswa 

ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data, 

deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan 

pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa:  

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

kelincahan dengan tingkat ketrampilan 

dasar dribble bolabasket pada siswa 

putra yang mengikuti ekstakurikuler 

bola basket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri 

2. Ada hubungan yang signifikan antara 

kecepatan dengan tingkat ketrampilan 

dasar dribble bolabasket pada siswa 

putra yang mengikuti ekstakurikuler 

bola basket di SMP Negeri 1 Mojo 

Kediri. 

3.  Ada hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot lengan dengan tingkat 

ketrampilan dasar dribble bolabasket 

pada siswa putra yang mengikuti 

ekstakurikuler bola basket di SMP 

Negeri 1 Mojo Kediri. 

4.  Ada hubungan yang signifikan antara 

kelincahan, kecepatan, dan kekuatan otot 

lengan dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket pada siswa putra 

yang mengikuti ekstakurikuler bola 

basket di SMP Negeri 1 Mojo Kediri. 
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IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

penelitian memiliki implikasi, yaitu   

1. Bagi pelatih yang akan meningkatkan 

kemampuan dribble hendaknya 

memperhatikan faktor yang penting 

yaitu, kecepatan, kelincahan, dan 

kekuatan otot lengan. Bentuk perhatian 

dapat berwujud melatih kecepatan, 

kelincahan, dan kekuatan otot lengan 

dengan bentuk latihan yang bervariasi 

lagi.  

2. Dengan diketahui hubungan antara 

kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot 

lengan dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket pada siswa putra 

yang mengikuti ekstakurikuler bola 

basket di SMP Negeri 1 Mojo Kediri, 

maka dapat digunakan untuk penelitian 

di tempat lain.  

3. Faktor-faktor yang kurang dominan 

dalam mendukung hubungan antara 

kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot 

lengan dengan tingkat ketrampilan dasar 

dribble bolabasket perlu diperhatikan 

dan dicari pemecahannya agar faktor 

tersebut lebih membantu dalam 

meningkatkan kemampuan tembakan 

dribble siswa.  

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian 

di atas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan yaitu:  

1. Bagi pelatih, hendaknya memperhatikan 

kelincahan, kecepatan, dan kekuatan otot 

lengan karena mempengaruhi 

kemampuan dribble dalam permainan 

bolabasket.  

2. Bagi siswa agar menambah latihan-

latihan lain yang mendukung dalam 

mengembangkan kemampuan dribble 

dalam permainan bolabasket.  
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