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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan peneliti, bahwa di SMAN I Grogol
terdapat kegiatan ekstrakurikuler bola basket namun ekstrakurikuler ini belum dapat
berkembang secara baik di SMAN I Grogol. Hal itu di karenakan siswa yang mengikuti
ekstrakurikuler di SMAN I Grogol sangat kurang dalam kemampuan dribble selain itu guru
dalam memberikan metode latihan kurang bervariasi dan kurang dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam berbagai teknik permainan bola basket. Sehingga hal ini
menyebabkan siswa kurang menguasai dribble bola basket karena kurangnya kemampuan
otot tungkai untuk menahan tubuh saat melakukan dribble, kecepatan dalam menggiring bola,
dan juga koordinasi antara mata tangan, dan kaki yang berakibat pada perkembangan
ekstrakulikuler bola basket yang masih belum berkembang dengan baik.
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai,
kecepatan, dan koordinasi dengan kemampuan dribble pemain bola basket pada siswa
ekstrakurikuler bola basket putra SMAN 1 Grogol.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan
teknik analisis regresi. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah siswa yang mengikuti
ekstrakulikuler bola basket di SMAN 1 Grogol yang berjumlah 15 siswa. Sedangkan teknik
sampling atau pengambilan sample dilakukan secara simple random sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel yang dilakukan secara acak (random).
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Ada hubungan antara kekuatan otot
tungkai (X1) dengan kemampuan dribble (Y) bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola
basket SMAN 1 Grogol dengan nilai rx1y = 1,000 > rtabel = 0,360. (2) Ada hubungan antara
kecepatan (X2) dengan kemampuan dribble (Y) bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola
basket SMAN 1 Grogol dengan nilai rx2y = 0,999 > rtabel = 0,360. (3) Ada hubungan antara
koordinasi (X3) dengan kemampuan dribble (Y) bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola
basket SMAN 1 Grogol dengan nilai rx3y = 1,000 > rtabel = 0,360. (4) Ada hubungan antara
kekuatan otot tungkai (X1), kecepatan (X2), dan koordinasi (X3) dengan kemampuan dribble
(Y) bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola basket SMAN 1 Grogol dengan nilai r x1/2/3y =
1,000 > rtabel = 0,360.
Kata kunci : Kekuatan Otot Tungkai, Kecepatan, Koordinasi, Kemampuan Dribble
Pemain Bola Basket
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dan minat, kemampuan dan ketrampilan

I. LATAR BELAKANG
Pendidikan jasmani dan kesehatan

untuk memantapkan kepribadian”. Dari

merupakan salah satu mata pelajaran

pendapat tersebut dapat disimpulkan

yang diajarkan disekolah dari tingkat

bahwa kegiatan ekstrakurikuler akan

paling rendah yaitu Taman Kanak-

membuat siswa lebih berkembang baik

kanak (TK) sampai dengan Sekolah

dari segi ketrampilan maupun juga sisi

Menengah Atas (SMA) bahkan juga

mental dan kepribadian siswa.

sampai dengan di Universitas. Mata

Lebih dari pada itu, di lembaga

pelajaran ini juga merupakan salah satu

sekolah ekstrakurikuler di

mata pelajaran yang sangat penting

menjadi dua, yaitu kegiatan ekstra-

untuk diajarkan kepada siswa, karena

kurikuler akademik dan non-akademik.

pendidikan ini memiliki tujuan yang

Seperti halnya yang disampaikan oleh

hampir sama dengan mata pelajaran

Massoni (2011: 93) bahwa, “Kegiatan

yang lainnya yaitu untuk mencerdaskan

ekstrakurikuler terdiri dari kegiatan

kehidupan bangsa yang didalamnya

formal (akademik) seperti les privat,

terdapat manusia yang beriman dan

debat, dan komputering dan untuk

bertaqwa,

kegiatan non-formal (non-akademik)

berbudi

pengetahuan
memiliki

dan

luhur,

memiliki

ketrampilan

tanggung

jawab

serta
dalam

masyarakat maupun bangsa.
Salah

kegiatan

olahraga,

kesenian,

dan

komunitas”. Dari pendapat tersebut kita
dapat

menilik

informasi

bahwa,

yang

kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa

menunjang pengembangan pendidikan

kegiatan pendidikan yang bersifat intern

mata pelajaran ini adalah melalui bakat

didalam

dan minat siswa dengan penambahan

pendidikan yang bersifat ekstern diluar

jam pelajaran dalam kegiatan ekstra-

kelas. Untuk kegiatan intern yang di

kurikuler. Dimana kegiatan ini berguna

dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler

untuk mengembangkan bakat siswa

dapat berupa pendidikan mata pelajaran

dalam berbagai bidang. Hal ini sejalan

umum seperti, matematika, IPA, dan

dengan pendapat Tri Ani Hastuti (2008:

pelajaran lainnya. Sedangkan untuk

63)

kegiatan ekstren yang diluar kelas dapat

yang

satu

seperti

bedakan

mengemukakan

“Ektrakurikuler

adalah

bahwa,
program

sekolah, berupa kegiatan siswa, optimis

berupa

kelas

atau

pendidikan

juga

kegiatan

pelajaran

yang

membutuhkan gerak aktif siswa seperti,

pelajaran terkait, menyalurkan bakat
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bola basket, sepak bola, teater, dan

bola

pelajaran yang sejenisnya.

seimbangan dengan bola dan seperti

Berdasarkan

paparan

tidak

mampu

menahan

ke-

diatas,

akan terpeleset. Selain itu, juga bisa

peneliti melihat kondisi di SMAN I

dilihat dari kemampuan siswa saat men-

Grogol yang terdapat kegiatan ekstra-

dribble bola sangat lamban dan terlalu

kurikuler non-formal yaitu kegiatan

fokus pada bola. Hal ini dapat diartikan

ekstrakurikuler bola basket. Akan tetapi

bahwa siswa kurang menguasai dribble

ekstrakurikuler ini belum dapat ber-

bola basket karena kurangnya ke-

kembang secara baik di SMAN I

mampuan otot tungkai untuk menahan

Grogol, bahkan belum bisa bersaing

tubuh saat melakukan dribble, ke-

dengan sekolah - sekolah lainnya yang

cepatan dalam menggiring bola, dan

sudah memfokuskan dan mengembang-

juga koordinasi antara mata tangan, dan

kan kegiatan ini seperti, SMAN 8

kaki.

Kediri maupun SMA Katolik Kediri.

Dari

Berdasarkan observasi yang di

faktor

menghubungkan

tersebut
dengan

peneliti

pengertian

lakukan oleh peneliti, terdapat dua

permainan bola basket menurut Danny

faktor yang menjadi penyebab kurang

Kosasih (2008: 2) yang menyatakan

berkembangnya

bola

bahwa, “Bola basket adalah permainan

basket di SMAN I Grogol antara lain

yang menggunakan kecepatan (kaki dan

adalah

mengikuti

tangan) dan kesigapan (keseluruhan

ekstrakurikuler di SMAN I Grogol

gerak anggota tubuh) dalam waktu yang

sangat

kemampuan

tepat, latihan dalam basket selain skill

dribble, dimana dari 15 siswa yang ikut

individu juga harus memperhatikan

dalam ekstrakurikuler ini hanya 5 siswa

fisik, emosi, dan team balance (baik

yang mempunyai kemampuan dribble

dalam defense atau bertahan maupun

baik; (2) guru dalam memberikan

offense

metode latihan kurang bervariasi dan

pendapat tersebut dapat kita ambil

kurang

ke-

kesimpulan bahwa, dalam permainan

mampuan siswa dalam berbagai teknik

bola basket harus memiliki kemampuan

permainan bola basket, yang khususnya

yang baik dari segi ketrampilan skill

kemampuan

Kurangnya

(dribble, pass, dan shoot) dan juga

kemampuan dribble ini dapat dilihat

ketrampilan kerjasama tim (defense dan

dari kemampuan siswa saat membawa

offense). Oleh karena itu, stamina,

(1)

ekstrakurikuler

siswa

kurang

dapat

yang

dalam

meningkatkan

dribble.

Agung Priambodo | 14.1.01.09.0197
FKIP - Penjaskesrek

atau

menyerang)”.

Dari

simki.unpkediri.ac.id
|| 4||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

koordinasi anggota badan, kelincahan
bergerak, dan kemampuan untuk bisa

II. METODE
A. Teknik dan Pendekatan Penelitian

berfikir secara baik adalah syarat utama

Di

dalam

penelitian

untuk dapat menjadi seorang atlet

peneliti

olahraga khususnya menjadi atlet bola

analisis regresi

basket yang dapat diandalkan. Secara

metode penganalisisan variabelitas

individu, permainan bola basket harus

dari suatu variable tak bebas dengan

menguasai kecakapan dan fisik, serta

menggunakan informasi yang ter-

unsur kedisiplinan berlatih. Karena,

sedia pada variabel bebas atau lebih.

unsur ini berguna untuk memenuhi

Selain

segala gerak yang dilakukan dalam

menggunakan pendekatan kuantitatif

permainan bola basket.

karena data variabel memungkinkan

Dari berbagai faktor dan beberapa

menggunakan

ini,

itu

metode

yang merupakan

dalam

penelitian

ini

untuk dikuantitatifkan.

uraian diatas, maka untuk meningkatkan
prestasi bola basket di SMAN I Grogol

B. Tempat dan Waktu Penelitian

perlu dibina semenjak dini (kelas X)

Penelitian ini dilakukan di

dengan cara yang baik dan metode yang

lapangan basket SMAN 1 Grogol.

tepat. Salah satunya adalah mulai dari

Penelitian

ini

fokus dalam peningkatan skill atau

mendapat

persetujuan

kemampuan

ekstra-

bidang studi Penjasorkes SMAN 1

kurikuler bola basket SMAN I Grogol.

Grogol yang akan kami ajukan pada

Karena, dasar dari permainan bola

hari dan tanggal Senin, 05 November

basket adalah dapat melakukan dribble

2018. Dan waktu penelitian ini

dengan sangat baik dan terampil. Oleh

dilaksanakan

karena itu, menjadi pekerjaan rumah

pengajuan ijin dan persetujuan dari

yang sangat besar bagi pelatih dan

guru

peneliti untuk mencari tahu bagaimana

SMAN

metode

per-

penelitian ini dilakukan mulai bulan

ekstrakurikuler

November sampai bulan Desember

dribble

siswa

pengembangan

kembangan

siswa

dan

olahraga bola basket putra SMAN 1

dilakukan

setelah

bidang

studi

1

Grogol.

setelah

dari

guru

tanggal

Penjasorkes
Sehingga

2108.

Grogol agar nantinya dapat menjadi
salah satu SMA yang berprestasi dalam
cabang olahraga bola basket.
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kurikuler bola basket SMAN 1

C. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2007: 55)

Grogol Kabupaten Kediri adalah

yang menyatakan bahwa, “populasi

sebagai berikut :

adalah wilayah generalisasi yang

Koefisien Korelasi Antara Kekuatan Otot
Tungkai dengan Kemampuan Dribble

terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai

kuantitas

dan

ka-

rakteristik tertentu yang ditetapkan

Korelasi

rhitung

rtabel
(5%)

Keterangan

X1.Y

1,000

0,360

Signifikan

oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian disimpulkan”. Berdasarkan

Dari hasil data tersebut,

paparan tersebut, dalam pe-

dapat diketahui bahwa rhitung >

nelitian ini mengambil populasi para

rtabel yaitu rx1y = 1,000 >

siswa ekstrakurikuler bola basket

rtabel = 0,360 yang berarti

SMAN 1 Grogol yang berjumlah 15

koefisien

korelasi

siswa.

signifikan.

Oleh

Sedangkan

teknik

tersebut

karena

itu,

sampling

hipotesis yang berbunyi adanya

atau pengambilan sample dilakukan

hubungan antara kekuatan otot

secara simple random sampling,

tungkai

dengan

yaitu teknik pengambilan sampel

dribble

pada

yang dilakukan secara acak (random)

kurikuler bola basket SMAN 1

sehingga setiap kasus atau elemen

Grogol Kabupaten Kediri dapat

dalam populasi memiliki kesempatan

diterima. Karena, ada hubungan

yang sama

yang signifikan antara kekuatan

besar

untuk

dipilih

sebagai sampel penelitian.

kemampuan
siswa

ekstra-

otot tungkai dengan kemampuan
dribble.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

2. Hubungan

A. Hasil Penelitian

Kecepatan

ter-

hadap Kemampuan Dribble

1. Hubungan Kekuatan Otot

Uji hipotesis yang kedua

Tungkai terhadap Kemampu-

adalah

an Dribble

terhadap

Uji hipotesis yang pertama

hubungan

kecepatan

kemampuan

dribble

pada siswa ekstrakurikuler bola

adalah hubungan kekuatan otot

basket

tungkai terhadap kemampuan

Kabupaten Kediri. Adapun hasil

dribble

pada

siswa
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dari uji hipotesis adalah sebagai
berikut :
Koefisien Korelasi Antara Kecepatan dengan
Kemampuan Dribble

rtabel Keterangan
(5%)
0,999 0,360 Signifikan

Koefisien Korelasi Antara Koordinasi (Mata,
Tangan, dan Kaki dengan Kemampuan Dribble

X3.Y

rhitung

Korelasi

X2.Y

rtabel Keterangan
(5%)
1,000 0,360 Signifikan
rhitung

Korelasi

Dari hasil data tersebut,
dapat diketahui bahwa rhitung >

Dari hasil data tersebut,

rtabel yaitu rx3y = 1,000 > rtabel =

dapat diketahui bahwa rhitung >

0,360 yang berarti koefisien

rtabel yaitu rx2y = 0,999 > rtabel =

korelasi

0,360 yang berarti koefisien

Oleh karena itu, hipotesis yang

korelasi

berbunyi

tersebut

signifikan.

tersebut

signifikan.

adanya

hubungan

Oleh karena itu, hipotesis yang

antara koordinasi (mata, tangan,

berbunyi

dan kaki) dengan kemampuan

antara

adanya

hubungan

kecepatan

dengan

dribble

pada

siswa

ekstra-

kemampuan dribble pada siswa

kurikuler bola basket SMAN 1

ekstrakurikuler

basket

Grogol Kabupaten Kediri dapat

SMAN 1 Grogol Kabupaten

diterima. Karena, ada hubungan

Kediri dapat diterima. Karena,

yang

ada hubungan yang signifikan

ordinasi (mata, tangan, dan kaki)

antara kecepatan dengan ke-

dengan kemampuan dribble.

bola

mampuan dribble.
3. Hubungan Koordinasi (Mata,

signifikan

antara

ko-

4. Hubungan

Kekuatan

Otot

Tungkai,

Kecepatan,

Ko-

Tangan, dan Kaki) terhadap

ordinasi (Mata, Tangan, dan

Kemampuan Dribble

Kaki) terhadap Kemampuan

Uji hipotesis yang ketiga
adalah

hubungan

(mata,

tangan,

terhadap

Dribble

koordinasi
dan

kemampuan

kaki)
dribble

Uji hipotesis yang terakhir
adalah

an,

basket

tangan,

1

Grogol

antara

kekuatan otot tungkai, kecepat-

pada siswa ekstrakurikuler bola
SMAN

hubungan

dan

koordinasi
dan

kaki)

(mata,
terhadap

Kabupaten Kediri. Adapun hasil

kemampuan dribble pada siswa

dari uji hipotesis adalah sebagai

ekstrakurikuler

berikut :

SMAN 1 Grogol Kabupaten

Agung Priambodo | 14.1.01.09.0197
FKIP - Penjaskesrek

bola

basket

simki.unpkediri.ac.id
|| 7||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Kediri. Adapun hasil dari uji

Koordinasi

hipotesis adalah sebagai berikut:

Dribble Pemain Bola Basket Pada

Koefisien Korelasi Antara Kekuatan Otot
Tungkai, Kecepatan dan Koordinasi (Mata,
Tangan, dan Kaki dengan Kemampuan Dribble

dengan

Kemampuan

Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket
Putra SMAN 1 Grogol” maka di
dapatkan kesimpulan dari hasil

rtabel

Korelasi

rhitung

(5%)

X1/2/3.Y

1,000

0,360

Keterangan

analisis data, deskripsi data yang

Signifikan

diperoleh,

dan

penelitian

beserta

Dari hasil data tersebut,
dapat diketahui bahwa rhitung >
rtabel yaitu rx1/2/3y = 1,000 >
rtabel = 0,360 yang berarti
koefisien

korelasi

signifikan.

Oleh

tersebut

karena

itu,

hipotesis yang berbunyi adanya
hubungan antara kekuatan otot
tungkai, kecepatan, dan koordinasi (mata, tangan, dan kaki)
dengan kemampuan dribble pada
siswa

ekstrakurikuler

basket

SMAN

Kabupaten

bola

1

Grogol

Kediri

dapat

diterima. Karena, ada hubungan
yang signifikan antara kekuatan
otot

kaki,

kecepatan,

dan

koordinasi (mata, tangan, dan
kaki)

dengan

kemampuan

hasil

pembahasan

sebagai berikut :
1. Ada hubungan antara kekuatan
otot tungkai (X1) dengan kemampuan dribble (Y) bola
basket

pada

siswa

ekstra-

kurikuler bola basket SMAN 1
Grogol dengan nilai rx1y = 1,000
> rtabel = 0,360.
2. Ada hubungan antara kecepatan
(X2)

dengan

kemampuan

dribble (Y) bola basket pada
siswa

ekstrakurikuler

bola

basket SMAN 1 Grogol dengan
nilai rx2y = 0,999 > rtabel =
0,360.
3. Ada

hubungan

ordinasi

(X3)

antara

ko-

dengan

ke-

mampuan dribble (Y) bola
basket

dribble.

pengujian

pada

siswa

ekstra-

kurikuler bola basket SMAN 1
Grogol dengan nilai rx3y = 1,000

B. Kesimpulan
Berdasarkan
diambil

oleh

judul

peneliti

yang
yaitu

“Hubungan Antara Kekuatan Otot
Tungkai,

Kecepatan,
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dengan kemampuan dribble (Y)
bola

basket

pada

siswa

ekstrakurikuler

bola

basket

SMAN 1 Grogol dengan nilai
rx1/2/3y = 1,000 > rtabel = 0,360.
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