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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Bola basket adalah cabang olahraga yang diminati cukup banyak 

peminatnya. Cabang olahraga ini dapat dijadikan untuk tujuan pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, dan olahraga prestasi. Cabang olahraga ini dimainkan secara 

beregu dan memiliki berbagai macam teknik juga kemampuan fisik. Kemampuan 

fisik yang dibutuhkan antara lain daya tahan, kecepatan, power, dan agility.  

Selain kemampuan teknik dan fisik tidak kalah pentingnya adalah 

kemampuan mental yang terkait dengan konsentrasi, kemampuan kerja sama, 

disiplin, dan lain-lain, (Harsono:1988). Lebih lanjut Harsono (1988:244) 

menyatakan bahwa : 

Kesehatan mental dalam olahraga penting dalam membantu tokoh-tokoh 

olahraga dan para olahragawan sendiri dalam menjaga dan melindungi 

diri dari pengaruh-pengaruh buruk dengan cara-cara yang inteligen, 

cerdik, berakal. Kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, dan kebingungan 

yang dialami seorang atlet tidaklah selalu merupakan hal yang 

dikhayalkan saja atau tanpa dasar alasan-alasan tertentu, akan tetapi 

adalah keadaan yang sering menyangkut jiwa atlet. 

 

Power pun memiliki peranan yang penting dalam setiap cabang olahraga, 

terutama pada cabang olahraga yang mengharuskan atletnya untuk mengerahkan 

tenaga secara eksplosif. Harsono (1988:200) : 

 

Power terutama penting bagi cabang-cabang olahraga dimana atlet harus 

mengerahkan tenaga yang eksplosif seperti nomor-nomor lempar dalam 

atletik dan melempar bola softball. Juga dalam cabang-cabang olahraga 

yang mengharuskan atlet untuk menolak dengan kaki, seperti nomor-

nomor lompat pada atletik, sprint, voli (untuk smash), lari, balap sepeda, 

mendayung, renang, dan sebagainya. 
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Ditinjau dari sudut pandang gerak permainan bola basket merupakan 

permainan yang gerakannya kompleks, yaitu gabungan dari jalan, lari dan lompat 

yang mengandung unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelentukan dan lain-lain. 

Oleh karena itu untuk menjadi seorang pemain basket yang baik, diperlukan 

pengetahuan mengenai teknik-teknik dasar, karena semakin baik seorang pemain 

menguasai teknik-teknik dasar  semakin baik kemungkinan untuk sukses. Hal ini 

harus ditunjang pula kondisi fisik yang baik.  

Seringkali kemampuan teknik dasar passing, dribbling, dan shooting tidak 

di dukung oleh kemampuan fisik. Jika dianalisis shooting membutuhkan 

kemampuan power  tungkai, power lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan. 

Ketiga kemampuan tersebut akan mengasilkan tembakan bebas yang baik dan 

akurat. 

Terjadinya otomatisasi gerak yang berbentuk teknik tidak semata-mata 

berasal dari insting (bawaan) tetapi diperoleh dari hasil latihan atau perkembangan 

neuromuscular, karena unsur inilah yang akan menentukan teknik-teknik yang 

dipelajari menjadi lebih sempurna. Harsono (1980:100) menyatakan sebagai 

berikut: 

Latihan teknik adalah latihan yang khusus dimaksudkan guna membentuk 

dan memperkembangkan kebiasaan-kebiasaan motorik atau 

perkembangan neuromuscular. Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari 

setiap gerakan adalah penting oleh karena akan menentukan gerakan-

gerakan keseluruhan. Oleh karena itu gerakan-gerakan dasar setiap 

bentuk teknik yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga haruslah 

dilatih dan dikuasai secara sempurna. 

Dalam upaya menghasilkan tembakan yang akurat diperlukan koordinasi 

dari setiap komponen biomotorik yang terlibat dalam melakukan teknik shooting. 

Komponen biomotorik tersebut adalah power dan fleksibilitas. „Koordinasi adalah 

suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Koordinasi erat 

hubungannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas‟, (Bompa, 

1983:219) 
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Penguasaan teknik dasar setiap cabang olahraga mutlak harus dikuasai 

dengan baik. Begitu juga pada permainan bola basket haruslah terlatih dan 

dikuasai sesempurna mungkin. Kesempurnaan teknik menembak mempunyai 

peran penting untuk mendukung kemenangan suatu tim bola basket, terutama 

kemampuan dalam melakukan tembakan. Dalam bola basket (Amber, 2012:33) 

menyatakan bahwa “Shooting merupakan suatu keterampilan yang paling 

penting”. 

Tembakan hukuman dapat menentukan kemenangan atau kekalahan suatu 

regu dalam suatu pertandingan. Hal ini didasarkan pelaksanaan tembakan 

hukuman dilakukan di luar waktu pertandingan, artinya jam pertandingan akan 

dimatikan (stop) pada saat pelaksanaan tembakan hukuman. Dengan demikian 

setiap pemain yang melakukan tembakan hukuman mendapat kesempatan untuk 

memanfaatkan tembakan tersebut sebaik mungkin. 

Fase utama tembakan bebas dimulai dengan gerakan sesaat akan 

menembak bola di bawa sedikit ke bawah dengan menekuk kedua lutut kemudian 

dengan gerakan serentak lutut diluruskan, bola di bawa ke depan atas kepala, 

tangan kanan membawa bola dan tangan kiri melepas bola kalau diperhatikan saat 

bola lepas tangan kanan lurus pada siku.  

Fase terakhir adalah gerakan follow through yaitu lecutan pergelangan 

tangan tembak. Fase – fase gerakan gerakan dalam gerakan tembakan bebas 

merupakan suatu kesatuan gerakan yang berirama, karena irama tembakan bebas 

keluar dari kedua tungkai yang menekukkan lutut, bersamaan dengan badan yang 

menolakkan tekukkan lengan dan lecutan pergelangan tangan secara berirama. 

Menurut James Hay (1985: 222) dalam Nugroho (2005) „sudut tembakan bebas 

yang baik adalah antara minimal 46º dan maksimal 73º. Tetapi sudut yang paling 

baik adalah sekitar 49º dan 55º„.  

Tujuan utama dari tembakan bebas adalah memasukkan bola ke keranjang 

lawan. Untuk itu dibutuhkan power untuk menggerakkan bola dari tangan ke 

keranjang. Berdasarkan teori-teori yang didapat, diketahui bahwa power tungkai, 

power lengan dan kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan penting 

dalam keberhasilan suatu tembakan bebas untuk itu penulis tertarik untuk 
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mengkaji lebih dalam mengenai korelasi antara power tungkai, power lengan, dan 

fleksibilitas pergelangan tanga terhadap hasil tembakan bebas dalam cabang 

olahraga bola basket. 

 

 

B. MASALAH PENELITIAN 

1. Apakah terdapat korelasi antara power tungkai terhadap hasil tembakan 

bebas? 

2. Apakah terdapat korelasi antara power lengan terhadap hasil tembakan bebas? 

3. Apakah terdapat korelasi antara fleksibilitas pergelangan tangan terhadap 

hasil tembakan bebas? 

4. Apakah terdapat korelasi antara power tungkai, power lengan, dan 

fleksibilitas pergelangan tangan secara bersama-sama terhadap hasil 

tembakan bebas ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian mengenai cabang olahraga bola basket yang telah dilaksanakan  

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui korelasi antara power tungkai terhadap hasil tembakan bebas. 

2. Mengetahui korelasi antara power lengan terhadap hasil tembakan bebas. 

3. Mengetahui korelasi antara fleksibilitas pergelangan tangan terhadap hasil 

tembakan bebas. 

4. Mengetahui korelasi antara power tungkai, power lengan, dan fleksibilitas 

pergelangan tangan secara bersama-sama terhadap hasil tembakan bebas. 

 

D. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu : 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah power otot tungkai, power otot 

lengan, dan fleksiblitas pergelangan tangan. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menembak free throw 

dalam bola basket 
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E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Korelasi 

Korelasi menurut Nurhasan, Hasanudin Cholil, dan Nida‟ul Hidayah, 

(2008:55) adalah “hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya”, 

yang dimaksud korelasi dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara 

variabel yang satu dengan yang lainnya yang meghasilkan suatu hubungan. 

2. Power tungkai dan lengan 

Power menurut Harsono (1988) dalam buku Coaching dan Aspek-

Aspek Psikologis Dalam Coaching adalah “kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksial dalam waktu yang sangat cepat”. „Tungkai 

adalah anggota gerak bawah (extremitas inferior) yang terdiri dari: femur 

(tulang paha), patella (tulang tempurung lutut), tibia (tulang kering), fibula 

(tulang betis), tarsalia (tulang pergelangan kaki), metatarsalia (tulang telapak 

kaki), phalanges (tulang jari kaki)‟  (Ucup Yusup, A Damiri, Sutresna, Usli, 

Suhendi, Rusdiana, 2008:36). Menurut Yusup at.al (2008:36) „lengan adalah 

anggota gerak atas (ekstremitas superior) terdiri dari humerus (tulang lengan 

atas), ulna (tulang hasta), radius (tulang pengupil), carpalia (tulang 

pergelangan tangan), metacarpalia (tulang telapak tangan), phalanges (tulang 

jari-jari tangan)‟, yang dimaksud dengan power otot tungkai dan lengan dalam 

skripsi ini adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan otot tungkai 

dan lengan  untuk menerima beban sewaktu bekerja.  

3. Fleksibilitas pergelangan tangan 

Fleksibilitas menurut Harsono (1988) dalam buku Coaching dan 

Aspek-Aspek Psikologis Dalam Coaching adalah “kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi”. Sedangkan menurut Yusup 

at.al (2008:36) „pergelangan tangan (extremity superior) terdiri dari: carpals 

(tulang pergelangan tangan), metacarpas (tulang telapak tangan), phalanges 

(tulang jari-jari tangan)‟, yang dimaksud dengan kelentukan pergelangan 

tangan dalam penelitian ini adalah keefektifan seseorang untuk melakukan 
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segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, 

ligamen-ligamen disekitar persendian pergelangan tangan.  

4. Hasil free throw 

Hasil menurut Dedy Sugono (2008:528) dalam Nugroho (2005) 

adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha. Shooting 

atau tembakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menembakkan bola 

ke jaring dari belakang garis hukuman dengan jarak 4.70 meter dan bola 

tersebut berhasil masuk kedalam keranjang. Tembakan bebas tidak dapat 

diulang apabila penembak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. 

Secara teknis, kunci pokok keberhasilan dalam melakukan tembakan adalah 

pola gerakan (dasar mekanika) shooting tersebut. Dasar mekanika dalam 

melakukan tembakan bebas, menurut Hal Wissel (1996:46) dalam Nugroho 

(2005) antara lain, “pandangan, keseimbangan, posisi tangan, pengaturan 

siku, irama tembakan, dan pelaksanaannya”, yang dimaksud dengan hasil 

tembakan bebas (free throw) dalam penelitian ini adalah bola hasil tembakan 

bebas yang dilakukan oleh sampel sesuai peraturan dari jarak 4.70 meter, 

tidak menginjak garis batas untuk melakukan tembakan bebas, dan berhasil 

masuk kedalam keranjang dari belakang garis hukuman, bila penembak 

melakukan kesalahan diluar peraturan maka tembakan bebas tersebut 

dinyatakan gagal. 

 

F. STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 BAB yang menjelaskan tentang Korelasi 

antara Power Tungkai, Power Lengan, Fleksibilitas Pergelangan Tangan terhadap 

Hasil Tembakan Bebas Cabang Olahraga Bola Basket siswa Ekstrakurikuler SMK 

Negeri 1 Cimahi. 

Dalam BAB I terdapat Pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah, 

masalah penulisan, tujuan penelitian, variable penelitian, definisi operasional, dan 

struktur organisasi. 
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Dalam BAB II terdapat Landasan Teori dan Hipotesis yang terdiri dari : 

permainan bola basket, teknik dasar permainan bola basket, teknik dasar 

menembak, tembakan bebas, kondisi fisik, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

Dalam BAB III terdapat Metode Penelitian yang terdiri dari : metode 

penelitian objek penelitian, populasi, sampel, variable penelitian, instrument 

penelitian, teknik pengambilan data, analisis data. 

 

Dalam BAB IV terdapat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari 

: hasil penelitian dan pembahasan. 

Dalam BAB V terdapat Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari : 

Kesimpulan dan Saran. 


