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Abstract 

Statistical data match results is one important tool in decision making for coaches, players and 
team management. Statistical data match results can be a reference for coaches and players to 
see the advantages and disadvantages of a team, particularly good for the team as a whole and 
for the individual. This research  will discuss the factors that affect the winning and lose of 
Satya Wacana Salatiga basketball team based on statistical data for the team at the final 
result. The method used in this research is descriptive quantitative method addressing the 
problems and testing the hypothesis that there is a simple linear regression and correlation 
statistics. Simple regression is used to view variables (fieldgoal, freethrow, assists, rebounds 
and turnovers) which influence the final game and the contribution of influence. While 
Statistics Correlation Test is conducted to see how strong the relationship of each variable 
with the final outcome of the game. Fieldgoal and assists are factors that influence the final 
winning of a team. Based on the results of data analysis, it can be concluded that fieldgoal and 
assists are the factors that have an influence on the final results of the team’s winning. While 
fieldgoal factor is a factor that has a closerrelationship to the team winning than to assists 
factor. 
Key word :Statistics NBL, Test Statistics, fieldgoal, assists  

 
Abstrak 

Data statistik hasil pertandingan merupakan salah satu alat yang penting dalam pengambilan 
keputusan oleh pelatih, pemain dan tim manajemen.Data statistik hasil pertandingan dapat 
menjadi acuan pelatih dan pemain untuk melihat kelemahan dan kelebihan sebuah tim, baik 
untuk tim secara keseluruhan maupun untuk individu. Pada penelitian ini akan membahas 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan dan kekalahan tim bolabasket Satya Wacana 
Salatiga berdasarkan data statistik hasil akhir pertandingan tim. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini metode deskriptifkuantitif dimana untuk menjawab 
permasalahan dan hipotesa yang ada dilakukan uji statistik regresi sederhana dan korelasi. 
Regresi sederhana digunakan untuk melihat variabel-variabel (fieldgoal, freethrow, assist, 
rebound dan turnover) mana yang berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan serta 
seberapa besar kontribusi pengaruhnya. Sedangkan Uji Statistik Korelasi yang dilakukan untuk 
melihat seberapa kuat hubungan setiap variabel dengan hasil akhir pertandingan. Faktor 
fieldgoal dan assist merupakan 2 faktor yang berpengaruh terhadap hasil akhir kemenangan 
sebuah tim. Berdasarkanhasilpengolahan data dananalisis yang 
dilakukandapatdisimpulkanbahwafieldgoal dan assist adalahfactoryang memiliki pengaruh 
terhadap hasil akhir kemenangan timSatya Wacana Salatiga. Sedangkan faktor fieldgoal 
merupakan faktor yang memiliki hubungan erat dengan kemenangan tim dibandingkan dengan 
faktor assist. 
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Kata kunci : Statistik NBL, Uji Statistik, MetodeDeskriptifKuantitatif. 

1. Latar Belakang 
 National Basketball League (NBL) adalah liga bola basket tertinggi di Indonesia. 
Selama 4 tahun lebih perjalanan liga bolabasket ini, teknologi informasi sudah diterapkan 
pada penyelenggaraan NBL, baik pada pengelolaan pertandingan maupun pengelolaan 
organisasi penyelenggaraliga. Wujud dari pemanfaatan teknologi informasi yang sudah 
diterapkan pada NBL iniadalah adanya sebuah data statistik hasil pertandingan.  
 Data statistik hasil pertandingan merupakan salah satu alat yang penting dalam 
pengambilan keputusan oleh pelatih. Hal ini dikarenakan data statistik hasil pertandingan 
dapat menjadi acuan pelatih untuk melihat kelemahan dan kelebihan sebuah tim,baik untuk 
tim secara keseluruhan maupun untuk individu. Sejalan dengan hasil wawancara awal yang 
dilakukan terhadap 3 pelatih berlisensi A2 (Efri Meldi, Heru Yuharso dan Nathanael 
Sapin) tanggal 17 Juli 2014, menyatakan bahwa data statistik hasil pertandingan menjadi 
salah satu bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan membuat keputusan dalam 
pertandingan yang akan dihadapi selanjutnya. Utamanya data yang sering dijadikan bahan 
evaluasi adalah persentase fieldgoal,freethrow,assist,turnover dan jumlahrebound (baik 
offensive maupun defensive). 
 Tim Bolabasket Satya Wacana Salatiga (SWA) merupakan salahsatutim bolabasket 
yang berpartisipasi dalam NBL. Data statistik hasil pertandingan selalu diberikan oleh 
panitia penyelenggara kepada tim manajemen setiap peserta liga, termasuk tim bolabasket 
Satya Wacana Salatiga. Pengolahan data statistik hasil pertandingan untuk mendapatkan 
informasi belum pernah dilakukan, terutama untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kemenangan maupun kekalahan tim. Selama ini data tersebut hanya digunakan 
untuk mengevaluasi hasil pertandingan yang telah dilakukan. 
 

Tabel 1. Contoh Data Statistik Hasil Pertandingan [1] 

TEAM P 

FIELD 
GOAL 3-POINT FREE 

THROW REBOUNDS 
AS
T 

ST
L 

BL
K PF T

O 

TOTAL 
POINT

S FGM-
A 

FG
% 

3PM
-A 

3P
% 

FTM
-A 

FT
% 

O
R DR TR 

Satria Muda BritAma 
Jakarta 

33 924 - 
2244 41 178 – 

610 29 481 – 
734 66 470 941 1411 672 323 130 557 514 2507 

Pelita Jaya Energi Mega 
Persada Jakarta 

33 925 - 
2175 43 148 – 

455 33 494 – 
697 71 314 1023 1337 681 268 129 414 480 2492 

CLS Knights Surabaya 33 924 - 
2361 39 236 – 

838 28 392 – 
610 64 367 870 1237 748 422 117 492 438 2476 

Aspac Jakarta 33 928 - 
2457 38 205 – 

805 25 375 – 
618 61 443 965 1408 676 370 143 586 415 2436 

Stadium Jakarta 33 805 - 
2165 37 160 – 

642 25 490 – 
777 63 335 999 1334 598 231 85 694 539 2260 

Garuda Kukar Bandung 33 855 - 
2271 38 119 – 

520 23 345 – 
565 61 448 905 1353 588 332 113 610 507 2174 

Satya Wacana Salatiga 
Metro LBC Bandung 

33 817 - 
2248 36 184 – 

660 28 351 – 
625 56 428 832 1260 505 316 119 605 532 2169 
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 Penelitian inimembahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan dan 
kekalahan tim bolabasket Satya Wacana Salatiga berdasarkan data statistik hasil akhir 
pertandingan tim. Pengolahan data statistik hasil akhir pertandingan tim menjadi sebuah 
informasi, dimana hasilnya diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pelatih 
dalam membuat keputusan. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah 
mengkajifenomenayangterjadidalampermainanbolabasketberdasarkankarakteristik dan 
statistik pertandingan.Tujuan dari penelitian ini adalah Tim 
pemenangdenganpersentasetembakanlebih rendahdaripadalawanmemiliki rata-rata 
indikator performalebihtinggi. Sedangkan Tim kalahmemiliki rata-rata indikator 
performalebihtinggidalamturnover danfoul. [2] 
 Penelitian lain yang lakukan oleh H. N. Putri membahas tentanganalisis data 
statistik pertandingan bulutangkis terhadap keberhasilan pukulan yang menjadikan seorang 
pemain agar dapat memenangkan suatu pertandingan. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa kegagalan pukulan yang menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan. [3].  
 Dalam penelitian ini, data statistik hasil akhir pertandingan digunakan untuk 
melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan Tim 
Bolabasket Satya Wacana Salatiga.  Faktor-faktor yang dimaksud didasarkan pada 
beberapa variabel dalam data statistik hasil akhir pertandingan yang didapat dari panitia 
penyelenggara NBL, dimana variabel tersebut merupakan istilah pertandingan yang sangat 
berpengaruh terhadap hasil pertandingan.  
 Terdapat beberapa istilah pertandingan didalam pertandingan olahraga bolabasket 
yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan diantaranya adalah : 
- Rebound adalah usaha untuk mengambil bola yang berstatus bebas (tidak dikuasai 

oleh pemain) sebagai akibat dari sebuah usaha tembakan ulang gagal atau bola hasil 
blok [4]. 

- Turnover adalah kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemain penyerang yang 
mengakibatkan timnya kehilangan penguasaan bola dalam permainan bola basket. 
Kesalahan tersebut dapat berupa pelanggaran peraturan, operan yang buruk, atau 
kehilangan bola akibat tercuri oleh pemain lawan[4]. 

- Freethrow adalah suatu jenis tembakan dalam bola basket yang dilakukan dari suatu 
daerah tertentu tanpa dapat dihalangi atau diganggu pemain lawan. Tembakan ini 
diberikan sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain lawan kepada 
pemain yang sedang dalam posisi melakukan tembakan[4]. 

- Assist adalah operan dalam suatu pertandingan bola basket kepada rekan satu tim di 
lapangan yang langsung dieksekusi dan menghasilkan angka [4]. 

- Field goal percentageadalah a statictic calculated by dividing a player’s field goals 
made with his fieldgoal attemps[5]. 
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Informasi dan Pengambilan Keputusan 
 Keberadaan informasi dan proses pengambilan keputusan merupakan hal yang 
tidak dapat dipisahkan. Sejalan yang diungkapkan Davis, Gordon B., Informasi adalah data 
yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang[6].  
 Dalam dinamika pengambilan keputusan, strategi memilih solusi berdasarkan 
prosedur-prosedur tertentu akan dilakukan oleh para pengambil keputusan melalui 3 
pendekatan, yaitu : pengambilan keputusan analitik dengan bantuan, pengambilan analitik 
tanpa bantuan dan pengambilan keputusan non-analitik, seperti yang diungkapkan oleh L. 
R. Beach dan T. R. Mitchell. Pengambilan keputusan secara sistematis menggunakan alat-
alatseperti persamaan matematika, kalkulator, komputer untuk menganalisis dan 
mengevaluasi alternatif solusi merupakan pendekatan analitis dengan bantuan (aided-
analytic) [7].  
 Dalam kajian ini, pendekatan aided analytic yaitu dengan melakukan pengolahan 
datamelalui pengujian statistik dan dilakukan dengan bantuan komputer, untuk 
memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil akhir 
pertandingan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam 
memilih solusi bagi pengambil keputusan.    
 
Hipotesa 
Pengaruh Jumlah Rebound Terhadap HasilPertandingan Kemenangan Tim 
 Banyak pelatih percaya bahwa rebound adalah kunci untuk memenangkan 
Pertandingan. Pada penyerangan, meraih rebound setelah tembakan gagal memberikan tim 
Anda kesempatan kedua untuk mencetak gol. Di sisi lain, ketika melakukan defensive 
rebound , pemain membatasi lawan hanya satu kesempatan membuat skor. “Kesempatan 
kedua” mereka dapat menjadi perbedaan antara menang dan kalahnya suatu pertandingan. 
Rebounders yang baik belum tentu pemain tertinggi atau yang mampu melompat tinggi di 
lapangan. Tentu, pemain besar dan orang-orang dengan kemampuan melompat tinggi 
memiliki keuntungan, tetapi hanya seperti bermain pertahanan, posisi dan fundamental 
dapat membuat setiap pemain menjadi rebounder yang efektif.  
Ho = tidak terdapat pengaruh antara jumlah rebound terhadap hasil akhir yang diraih.               
Ha = terdapat pengaruh antara jumlah rebound terhadap hasil akhir  yang diraih.               
 
Pengaruh Jumlah Freethrow Terhadap HasilPertandingan Kemenangan Tim 
 Melakukanfreethrow memiliki tingkat kesulitan dalam mencapai hasil akhir 
yangdiinginkan dan mejadi hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Terbukti banyak 
pemain handal dalam melakukan tembakan bebas faktor kecemasan berpengaruh besar 
dalam keberhasilan suatufreethrow. Terkadang situasi freethrow yang menentukan 
kemenangan dalam permainan bola basket, hanya sangat jarang terjadi. Tetapi sangatlah 
penting jika tim tersebut memiliki persentase yang tinggi padafreethrow karena itu bisa 
menjadikan suatu keuntungan buat tim tersebut. 
Ho = tidak terdapat pengaruh antara jumlah freethrow terhadap hasil akhir yang diraih.                 
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Ha = terdapat pengaruh antara jumlah freethrow yang terhadap hasil akhir yang diraih.               
Pengaruh Jumlah Fieldgoal Terhadap HasilPertandingan Kemenangan Tim 
 Jumlah percentage Fieldgoal dalam pertandingan bola basket sangatlah penting 
dalam hasil akhir sebuah pertandingan basket, tetapi dengan tingginya hasil fieldgoal 
percentage tidak cukup untuk membuat tim tersebut meraih kemenangan, karenafieldgoal 
juga harus didukung dengan atribut-atribut yang lain didalam statistik seperti : rebound, 
freethrow, assist, turnover dan atribut lainnya. 
Ho = tidak terdapat pengaruh antara jumlah fieldgoal terhadap hasil akhir yang diraih.                 
Ha = terdapat pengaruh antara jumlah fieldgoal terhadap hasil akhir yang diraih.               
 
Pengaruh Jumlah Assist Terhadap HasilPertandingan Kemenangan Tim 
 Assistmerupakan istilah dalam permainan bola basket dimana seorang pemain 
mengoper bola kepada temannya, dan pemain yang mendapat bola operan dari temannya 
itu tanpa mendribble  langsung  memasukkan bola ke dalam jaring basket,  assistbiasanya 
banyak dilakukan oleh pemain dengan posisi point guard  kepada pemain posisi lainnya, 
karena mereka lebih banyak menguasai/mendribble bola dan menjalankan strategi tim pada 
pertandingan. jika dalam pertandingan tersebut banyak tejadinya assistyang berhasil 
membuat tim tersebut mencetak point, bisa dikatakan tim tersebut memiliki kekompakan 
yang bagus dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan terhadap tim tersebut dalam meraih 
sebuah kemenangan. 
Ho = tidak terdapat pengaruh antara jumlah assist terhadap hasil akhir yang diraih.                 
Ha = terdapat pengaruh antara jumlah assist terhadap hasil akhir yang diraih.  
 
Pengaruh Jumlah Turnover Terhadap Hasil Pertandingan Kekalahan Tim 
 Turnover adalah bagian dari statistik yang paling merugikan dalam tim, akibat dari 
turnover sangatlah fatal karena bisa membuat tim tersebut berpotensi besar mengalami 
kekalahan. Hal ini dikarenakan jumlah turnover yang tinggi berpeluang untuk lawan dapat 
menghasilkan skor yang tinggi pula, sehingga kemungkinan peluang lawan untuk 
memenangkan pertandingan semakin tinggi. Oleh karena itu, biasanya para pelatih selalu 
mengingatkan pemainnya untuk mengurangi turnover karena dampaknya dapat merugikan 
tim.  
 Ho = tidak terdapat pengaruh antara jumlahturnoverterhadap hasil akhir yang diraih oleh 
lawan.                 
Ha = terdapat pengaruh antara jumlahturnoverterhadap hasil akhir yang diraih oleh lawan.   
 
3. Metode Penelitian 
 Dalam melakukan kajian data statistik hasil pertandingan untuk melihat faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan tim Bolabasket Satya 
Wacana Salatiga, dilakukan melalui 3 tahap penelitian, yakni : Tahap Persiapan, Tahap 
Pengumpulan data serta Tahap Analisis data dan Penyusunan Laporan. Tahapan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.  
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Gambar 1.Tahapan Penelitian 

 
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kuantitatif dimana 
untuk menjawab permasalahan dan hipotesa yang ada dilakukan uji statistik regresi 
sederhana dan korelasi. Kegunaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk meramalkan 
dan memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Sedangkan 
kegunaan uji statistik korelasi digunakan untuk melihat keeratan hubungan antara kedua 
variabel [8]. 
 Regresi sederhanadigunakan untuk melihat variabel-variabel (fieldgoal, freethrow, 
assist, rebound dan turnover) mana yang berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan 
serta seberapa besar kontribusi pengaruhnya. Sedangkan Uji Statistik Korelasi yang 
dilakukan untuk melihat seberapa kuat hubungan setiap variabel dengan hasil akhir 
pertandingan. 
 Pada tahapan pengolahan dan analisis data, terdapat beberapa langkah yang 
dilakukan, terutama untuk melihat pengaruh dan hubungan antara variabel fieldgoal, 
freethrow, assist, rebound danturnoverterhadap hasil akhir pertandingan. Dengan dibantu 
software pengolahan data statistik, yakni software SPSS v.16, urutan langkah-langkah 
tersebut antara lain : 

1. MenyusunHipotesis (Ha dan Ho) 
2. Memasukkan data dalam dalam software pengolahan data 
3. Menganalisis output hasil pegolahan data dengan software pengolahan data 
4. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. 

 

Tahap I Persiapan 
Input = Data fenomena dan kondisi sekitar 
Proses = Pengamatan 
Output = Rumusan Masalah 
Method = Observasi dan Investigasi 

Tahap II Pengumpulan Data 

 Input = Data Statistik dan referensi pendukung 
Proses = Pengumpulan data 
Output = Data Statistik Pertandingan NBL Indonesia 
Method = Wawancara dan Pengumpulan Data 
Sekunder 

Tahap III Analisis Data Dan Penyusunan Laporan 

Input = Data Statistik Pertama NBL 
Proses = Pengolahan Data, Analisis dan Pelaporan 
Output = Hasil Analisis/Informasi Hasil Pengolahan data 
Method = Uji statistik Korelasi dan Regresi 
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 Untuk memperoleh menjawab permasalahan penelitian yang diangkat melalui uji  
hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, dilakukan pengujian signifikansi. Kaidah 
pengujian signifikansi yang dimaksud : 
Jika, Fhitung > Ftabel, makaHo ditolak, artinya terdapat signifikansi 
     Fhitung <Ftabel, maka Ho diterima, artinya tidak terdapat signifikansi 
Adapun tingkat signifikansi yang digunakan � = 0,05 
 
4. Analisis Data dan PembahasanStatistik Pertandingan NBL 

Dalam penelitian ini data statistik pertandingan NBL khusus tim Satya Wacana 
Salatiga yang menjadi salah satu bahan input, karena dari data statistik pertandingan NBL 
ini telah terjadi proses pengumpulan data, data yang diambil pada penelitian ini dimulai 
pada musim NBL 2011-2014. Liga NBL ini sudah mulai dijalankan pada tahun 2010-2014. 

Tabel dibawah ini merupakan data statistik pertandingan kemenangan tim Satya 
Wacana Salatigayang telah dipilih dari 99 pertandingan, dari tahun 2011-2014 tim Satya 
Wacana Salatiga telah menghasilkan 22 kemenangan. Berikut adalah tabel data statistik 
pertandingannya : 

 
Tabel 2 Data statistik pertandingan (Fieldgoal, Freethrow, Rebound, Assist danSkor) Kemenangan 

Tim Satya Wacana Salatiga 
Fieldgoal Freethrow Rebound Assist Hasil Akhir Skor 

37% 39% 51 11 Menang 62 
37% 59% 30 15 Menang 76 
44% 56% 40 9 Menang 70 
40% 53% 40 14 Menang 78 
48% 50% 29 18 Menang 78 
33% 57% 44 13 Menang 66 
39% 44% 47 18 Menang 70 
40% 58% 44 13 Menang 80 
37% 58% 42 8 Menang 72 
31% 67% 52 17 Menang 81 
42% 58% 54 17 Menang 82 
43% 70% 36 12 Menang 77 
35% 71% 53 11 Menang 62 
27% 72% 42 15 Menang 59 
36% 50% 51 12 Menang 67 
40% 43% 45 13 Menang 76 
40% 60% 35 11 Menang 76 
27% 74% 56 12 Menang 61 
36% 33% 34 17 Menang 67 
43% 55% 49 25 Menang 81 
36% 78% 43 17 Menang 74 
43% 40% 41 25 Menang 79 

Sumber:www.nblindonesia.com 
 
Tabel dibawah ini merupakan data statistik pertandingan kekalahan tim Satya 

WacanaSalatiga yang telah dipilih dari 99 pertandingan, dari tahun 2011-2014 tim Satya 
WacanaSalatiga telah mengalami kekalahan sebanyak 77 kekalahan. Berikut adalah tabel 
data statistik pertandingannya : 
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Tabel 3 Data Statistik Pertandingan (Turnover dan Skor Tim Lawan) Kekalahan Tim Satya Wacana 
Salatiga 

No Turnover Hasil akhir Skor Lawan 
1 20 Kalah 68 
2 28 Kalah 89 
3 38 Kalah 75 
4 27 Kalah 55 
5 30 Kalah 101 
6 20 Kalah 62 
7 24 Kalah 64 
8 29 Kalah 68 
9 18 Kalah 75 
10 24 Kalah 89 
11 19 Kalah 68 
12 24 Kalah 83 
13 25 Kalah 75 
14 14 Kalah 52 
15 25 Kalah 84 
16 15 Kalah 70 
17 17 Kalah 82 
18 19 Kalah 51 
19 25 Kalah 68 
20 25 Kalah 76 
21 29 Kalah 72 
22 16 Kalah 61 
23 19 Kalah 76 
24 17 Kalah 73 
25 21 Kalah 71 
26 26 Kalah 92 
27 19 Kalah 68 
28 24 Kalah 77 
29 28 Kalah 74 
30 30 Kalah 80 
31 23 Kalah 62 
32 14 Kalah 80 
33 11 Kalah 60 
34 21 Kalah 76 
35 18 Kalah 80 
36 20 Kalah 80 
37 13 Kalah 71 
38 25 Kalah 64 
39 24 Kalah 96 
40 28 Kalah 86 
41 18 Kalah 62 
42 19 Kalah 82 
43 22 Kalah 80 
44 22 Kalah 83 
45 14 Kalah 70 
46 14 Kalah 83 
47 21 Kalah 95 
48 14 Kalah 76 
49 18 Kalah 86 
50 9 Kalah 81 
51 20 Kalah 77 
52 16 Kalah 72 
53 27 Kalah 74 
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54 22 Kalah 74 
55 13 Kalah 68 
56 23 Kalah 81 
57 16 Kalah 71 
58 18 Kalah 80 
59 15 Kalah 66 
60 17 Kalah 75 
61 24 Kalah 65 
62 19 Kalah 97 
63 16 Kalah 88 
64 18 Kalah 77 
65 13 Kalah 103 
66 21 Kalah 71 
67 20 Kalah 92 
68 17 Kalah 82 
69 13 Kalah 97 
70 18 Kalah 73 
71 13 Kalah 91 
72 13 Kalah 61 
73 16 Kalah 72 
74 16 Kalah 79 
75 17 Kalah          63 
76 16 Kalah 84 
77 13 Kalah 78 

Sumber : www.nblindonesia.com 

 
 
Hubungan dan Pengaruh Fieldgoal, Freethrow, Rebound, Assist 
danTurnoverTerhadap Hasil Akhir Kemenangan dan Kekalahan Tim 
 

Setelah proses pengumpulan data statistik pertandingan kemenangan dan statistik 
pertandingan kekalahan tim Satya Wacana Salatiga, maka proses selanjutnya yang 
dilakukan adalah menganalisa masing-masing data dengan menggunakan teknik analisis 
regresi. Pengolahan data statistik ini digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh dari 
variabel fieldgoal, freethrow, rebound, assist dan turnover terhadap variabel hasil akhir 
pertandingan dari tim Satya Wacana Salatiga dapat dilihat pada tabel 4dan tabel 5 

 
Tabel 4 Output Pengolahan Data dengan Menggunakan Software Pengolahan Data Statistik, untuk 

Variabel Fieldgoal 

model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .647a .418 .389 5.667 

a. Predictors: (Constant), Fieldgoal 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 461.217 1 461.217 14.363 .001a 

Residual 642.238 20 32.112   
Total 1103.455 21    

a. Predictors: (Constant), Fieldgoal 
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model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .647a .418 .389 5.667 

b. Dependent Variable: Skor 

Sumber : Data sekunder(variable fieldgoal) yang telah diolah, 2014 

 
Tabel 5 Nilai R, R2, F hitung Hasil Pengolahan Data  

(untuk hasil akhir Kemenangan Tim) 
 

Variable R R2 Fhitung Ftable Tingkat 
signifikan 

� Hipotesis 

Fieldgoal .647a .418 14.363  
 
 
 
 

4.35 
 

.001a  
 
 
 
 

0.05 

Ho ditolak 
Ha diterima 

Freethrow .097a .009 .189 .669a Ho diterima   
Ha ditolak 

Rebound .251a .063 1.341 .260a Ho diterima 
Ha ditolak 

Assists .446a .199 4.971 .037a Ho ditolak 
Ha diterima 

 
Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2014 

 
Sedangkan untuk hasil pengolahan data statsitik untuk variabel Turnover, dilihat 

pengaruhnya terhadap hasil akhir kekalahan tim Satya Wacana Salatiga, dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

Tabel 6 Nilai R, R2, F hitung Hasil Pengolahan Data  
(untuk hasil akhir Kekalahan Tim) 

 
Variable R R2 Fhitung Ftable Tingkat 

Signifikansi 
� Hipotesis 

Turnover .076a .006 .439 3.97 .510a 0.05 Ho ditolak 
Ha diterima 

Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2014 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Akhir Kemenangan dan Kekalahan Tim 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan teknik analisis regresi 
linear, diperoleh gambaran bahwa dari keempat variabel independent (freethrow, rebound, 
assist, fieldgoal) untuk hasil akhir kemenangan tim Satya Wacana Salatiga lebih 
dipengaruhi oleh fieldgoal dan assist yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
kemenangan tim. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengolahan data, bahwa nilai F hitung dari 
fieldgoal (14,363) lebih besar (>) daripada  nilai F tabel yakni sebesar (4.35). Demikian 
pula dengan nilai F hitung dari assist (4,971) lebih besar (>) daripada nilai F tabel (4,35). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan Hipotesis Null (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif 
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(Ha) diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh fieldgoal dan assist terhadap hasil 
akhir kemenangan Tim Satya Wacana Salatiga. 

Sedangkan untuk pengaruh variabel turnover terhadap hasil akhir kekalahan Tim 
Satya Wacana Salatiga, berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa variabel 
turnover tidak berpengaruh terhadap hasil akhir kekalahan tim Satya Wacana Salatiga. Hal 
ini ditunjukkan dari nilai F hitung (0.439) lebih kecil (<) dari nilai F tabel (3.97). Dengan 
demikian jumlah turnover yang dilakukan oleh tim SatyaWacana Salatiga tidak 
berpengaruh terhadap skor lawan dalam kekalahan tim Satya Wacana Salatiga. 
 
Hubungan Fieldgoal, Rebound, Assist, Freethrow dan Turnover dengan Hasil Akhir 
Kemenangan Tim. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan teknik analisis regresi 
linear dan range kriteria korelasi yang ditentukan, diperoleh gambaran bahwa dari keempat 
variabel independent (freethrow, rebound, assist, fieldgoal) untuk hasil akhir kemenangan 
tim Satya Wacana Salatiga hubungan yang paling “kuat” atau “erat” terdapat pada variable 
fieldgoal, karena nilai R pada fieldgoal adalah 0,647. Sedangkan pada variable rebound 
(0,251), assist (0,446) hanya mempunyai hubungan yang “sedang” terhadap hasil akhir 
kemenangan tim Satya Wacana Salatiga. Selanjutnya variabel freethrow (0,097) 
menunjukkan hubungan yang sangat lemah terhadap hasil akhir tim Satya Wacana 
Salatiga. 

Selain itu, didasarkan pada nilai koefisien determinasi (R2), diperoleh gambaran 
bahwa nilai R2 dari yang paling besar adalah nilai koefisien determinasi fieldgoal sebesar 
0.418. Hal ini berarti dari keempat variabel (fieldgoal, freethrow, rebound, assist) yang 
paling besar pengaruhnya terhadap hasil akhir pertandingan untuk kemenangan Tim Satya 
Wacana Salatiga adalah fieldgoal (0.418). R2 fieldgoal tersebut memiliki arti bahwa 
fieldgoal memiliki kontribusi pengaruh sebesar 41,8% terhadap hasil akhir pertandingan, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

Sedangkan untuk hasil akhir kekalahan tim Satya Wacana Salatiga, variabel 
turnover memiliki hubungan yang “lemah”. Hal ini ditunjukkan dari nilai R pada turnover 
adalah 0,076. Hubungan yang lemah tersebut, diperkuat dengan nilai koefisien determinasi 
(R2), sebesar 0.006, yang berarti variabel turnover hanya memiliki kontribusi pengaruh 
sebesar 0,6% saja.   
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan dan Kekalahan Tim Satya Wacana 
Salatiga 
 Berdasarkan data analisis statistik dengan menggunakan teknik analisis regresi 
yang telah diolah diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil akhir 
pertandingan untuk kemenangan tim adalah variabelfieldgoal dan assist. Sedangkan faktor 
yang mempengaruhi hasil akhir kekalahan tim hanya terdapat pada variabel turnover saja. 
Hasil dari penelitian ini diperkuat ini dengan adanya observasi atau wawancara dengan 
para pelatih yang berlisensi nasional maupun daerah.  

Wawancara yang dilakukan terhadap Pelatih Efri Meldi (Lisensi A2), tanggal 12 
November 2014, mengemukakan bahwa fieldgoal dan assist mempunyai pengaruh 
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terhadap hasil akhir pertandingan, karena semakin tinggi fieldgoal yang diperoleh maka 
semakin besar pula point yang dihasilkan, begitupun sebaliknya.  Sedangkan pada variabel 
rebound, fieldgoal dan assist harus memiliki persentase yang tinggi, jika persentase pada 
ke 3 (tiga) variabel tersebut rendah maka tim tersebut bisa dikatakan kemungkinan besar 
kalah. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh pelatih Nathanael Sapin (lisensi A2),tanggal 
12 november 2014, mengemukakan bahwa fieldgoal dan assist itu penting terhadap hasil 
akhir pertandingan, karena fieldgoal merupakan bagian dari point dan banyaknya 
memasukkan, dan assist adalah bagian dari fieldgoal, jika assist banyak maka persentase 
fieldgoal akan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap kemenangan tim basket Satya 
Wacana Salatiga.  

Kajian hubungan antara hasil akhir kemenangan dengan variabel fieldgoal, 
rebound, freethrow, assist, hubungan yang erat ditunjukan oleh variabel fieldgoal 0,647. 
Sedangkan untuk hasil akhir kekalahan, yang memiliki hubungan  adalah variabel turnover 
(0,6%) Hal ini menunjukkan bahwa hasil kemenangan tim terkait dengan jumlah fieldgoal 
yang didapat. Semakin tinggi fieldgoal yang diperoleh, maka semakin tinggi skor yang 
dihasilkan.  

Hasil dari penelitian ini diperkuat ini dengan adanya observasi atau wawancara 
dengan para pelatih yang berlisensi nasional maupun daerah. Para pelatih yang sudah 
diwawancara ini mengemukakan bahwa fieldgoal dan assist mempunyai pengaruh 
terhadap hasil akhir pertandingan, karena semakin tinggi fieldgoal yang diperoleh maka 
semakin besar pula point yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada variabel 
rebound, fieldgoal dan assist harus memiliki persentase yang tinggi, jika persentase pada 
ke 3 (tiga) variabel tersebut rendah maka tim tersebut bisa dikatakan kemungkinan besar 
kalah.  

 
5. Penutup 

Berdasarkan hasil dari pengolahan dan analisis data statistik yang dilakukan,  dapat 
disimpulkan bahwa dari5 (lima) variabel, yakni fieldgoal, rebound, assist, freethrow dan 
turnover, terdapat 2 (dua) variabel, yaitufieldgoal dan assist yang memiliki pengaruh 
terhadap hasil akhir kemenangan tim Satya Wacana Salatiga. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
analisis regresi yang dilakukan. 

Dari hasil pengolahan data statistik, untuk melihat hubungan pada hasil akhir  
kemenangan terdapat pada variabel fieldgoal saja yang hanya memiliki hubungan yang 
erat. Sedangkan pada variable rebounddanassist hanya mempunyai hubungan yang 
“sedang” terhadap hasil akhir kemenangan tim Satya Wacana Salatiga. 

Turnover merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap hasil akhir kekalahan 
tim Satya Wacana Salatiga. Selain tidak berpengaruh, faktorturnover juga merupakan 
faktor yang mempunyai hubungan yang lemah terhadap hasil akhir kekalahan tim, serta 
kontribusinya sangat rendah terhadap skor lawan. 

Faktor fieldgoal dan assist merupakan 2 faktor yang berpengaruh terhadap hasil 
akhir kemenangan sebuah tim. Faktor fieldgoal merupakan faktor yang memiliki hubungan 
erat dengan kemenangan tim dibandingkan dengan faktor assist. Dengan demikian 
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faktorfieldgoal dan assist dapat menjadi perhatian khusus bagi para pelatih, terutama dalam 
pembuatan keputusan terkait dengan persiapan menghadapi pertandingan.    

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi 
analisis data statistik pertandingan, yaitu : Analisis pengaruh data statistik tiap pemain 
dalam sebuah pertandingan, terhadap hasil akhir pertandingan. Hal ini penting karena 
informasi yang dihasilkan akan lebih bermanfaat bagi pelatih dalam menentukan 
komposisi pemain dalam setiap pertandingan. 
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