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ABSTRAK 

 

   Upaya meningkatkan keterampilan bermain bola basket siswa sekolah, maka faktor 

yang mendasar siswa harus menguasai macam-macam teknik dasar bola basket. Passing 

merupakan salah satu teknik dasar bola basket yang memiliki kontribusi besar dalam 

permainan bola basket. Pembelajaran teknis dan taktis merupakan bentuk pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar passing dalam permainan bola basket 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pembelajaran teknis 

dan taktis terhadap hasil belajar passing bola basket, serta mana yang lebih baik pengaruhnya 

antara pembelajaran teknis dan taktis terhadap hasil belajar passing chest pass bola basket 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true Experimental 

Design dengan desain penelitian pretest-postest control group design. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 siswa putra kelas VIII. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji t 

Hasil penelitian ini adalah : 1) ada pengaruh yang signifikan pembelajaran teknis 

terhadap hasil belajar passing chest pass bola basket, dengan nilai thitung 8,741 > nilai ttabel 

1,740  2) ada pengaruh yang signifikan pembelajaran taktis terhadap hasil belajar passing 

chest pass bola basket, dengan nilai thitung 16,911 > nilai ttabel 1,740,. 3) pengaruh pembelajaran 

taktis lebih baik daripada pembelajarn teknis terhadap hasil belajar passing chest pass bola 

basket siswa putra kelas VIII SMP Negeri I Wates tahun pelajaran 2016/2017, dengan nilai 

thitung 2,176 > nilai ttabel 1,694  dan nilai rata-rata setelah diberikan pembelajaran taktis lebih 

baik daripada rata-rata setelah diberikan pembelajaran teknis  

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh pembelajaran taktis lebih 

baik daripada pembelajarn teknis terhadap hasil belajar passing chest pass bola basket. Maka 

dari itu dapat disarankan untuk bisa mencapai  hasil belajar passing chest pass yang maksimal 

pada permainan bola basket maka pelatih diterapkannya pembelajaran teknis dan taktis. 
  

 

KATA KUNCI  : pembelajaran teknis, pembelajaran taktis dan hasil belajar passing chest 

pass bola basket 
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I. LATAR BELAKANG 

        Pendidikan jasmani merupakan 

suatu pelajaran yang mengutamakan 

aktivitas gerak. Di dalam pendidikan 

jasmani terdapat beberapa macam 

cabang olahraga yang wajib diajarkan 

kepada siswa. Untuk mencapai 

kompetensi dasar pendidikan jasmani, 

maka materi pokok pendidikan jasmani 

harus diajarkan kepada siswa 

Bola basket merupakan salah satu 

materi pokok dalam pendidikan jasmani. 

Upaya meningkatkan keterampilan 

bermain bola basket siswa sekolah, maka 

faktor yang mendasar siswa harus 

menguasai macam-macam teknik dasar 

bola basket. Adapun macam-macam 

teknik dasar permainan bola basket 

menurut Agus Margono dan Sugito Idris 

(2010: 18) yaitu, “(1) Gerakan dasar 

menggiring bola, (2) Gerakan dasar 

mengoper dan menerima bola, (3) 

Gerakan dasar memasukkan bola”. 

Mengoper dan menerima bola 

merupakan teknik dasar permainan bola 

basket yang saling berkaitan. Mengoper 

bola atau disebut dengan istilah passing 

merupakan salah satu teknik dasar bola 

basket yang memiliki kontribusi besar 

dalam permainan bola basket. Pada 

prinsipnya passing dalam permainan 

bola basket mempunyai tujuan untuk 

menghubungkan pemain satu dengan 

lainnya dalam upaya menyerang 

pertahanan lawan. Passing dapat 

dilakukan berbagai cara baik dengan satu 

tangan atau dua tangan. Berdasarkan 

arah bola, jenis passing bola basket 

dapat dilakukan dari depan dada, dari 

atas kepala, dari samping badan dan 

dipantulkan. 

Upaya meningkatkan kemampuan 

passing dalam permainan bola basket 

bagi siswa sekolah diperlukan cara 

belajar yang baik dan tepat. Pada 

umumnya struktur kurikulum pendidikan 

jasmani di Indonesia mulai dari Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) menekankan pada cabang 

olahraga yang isi materinya selalu 

ditekankan pada pencapaian 

keterampilan teknik.  

Berdasarkan cara belajar dengan 

pendekatan teknik menunjukkan bahwa, 

penguasaan teknik merupakan unsur 

utama yang harus dikuasai siswa. 

Namun disisi lain pendekatan ini kurang 

dapat memenuhi hasrat gerak siswa, 
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karena pada usia anak-anak kebebasan 

bergerak sangat dibutuhkan agar anak 

dapat merasakan atau mengalami suana 

perlombaan atau pertandingan yang 

sebenarnya dari teknik yang dipelajari.  

Di samping itu juga, siswa kurang 

senang dengan penjelasan dari 3 guru 

yang bertele-tele. Namun siswa lebih 

senang dan gembira jika dalam belajar 

keterampilan olahraga hasrat gerak siswa 

tersalurkan dalam bentuk permainan, 

meskipun kemampuan teknik yang 

dimiliki belum memadai. Melalui 

permainan siswa akan lebih bersemangat 

dalam mengikuti tugas ajar, motivasi 

belajar meningkat. Dengan motivasi 

belajar yang baik, diharapkan teknik 

yang dipelajari dapat dikuasai dengan 

baik sesuai yang diharapkan. 

Pembelajaran teknis dan taktis 

merupakan bentuk pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar passing chest pass dalam 

permainan bola basket. Dari kedua 

bentuk pembelajaran tersebut masing-

masing memiliki kelebihan dan 

kelemahan, sehingga belum diketahui 

pembelajaran mana yang labih efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar 

passing chest pass bola basket.  

Siswa putra kelas VIII SMP Negeri 

I Wates tahun pelajaran 2016/2017 

adalah sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian untuk membuktikan 

menjawab permasalahan yang muncul 

dalam penelitian. Sebenarnya 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani telah berjalan dengan baik 

termasuk pembelajaran passing chest 

pass bola basket. Dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan tidak semua 

siswa memiliki kemampuan passing bola 

basket yang baik, terlebih siswa 

perempuan. Kondisi semacam ini perlu 

ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. 

Seorang guru harus mampu 

mengevaluasi dari semua fakor baik dari 

pihak guru sendiri maupun dari pihak 

siswa. 

Upaya mengatasi permasalahan 

dalam pencapaian hasil belajar passing 

chest pass bola basket siswa putra kelas 

VIII SMP Negeri I Wates tahun 

pelajaran 2016/2017, hendaknya dalam 

proses pembelajaran memanfatkan 

pendekatan teknis dan taktis 

Mengingat kemampuan passing 

chest pass bola basket siswa putra kelas 

VIII SMP Negeri I Wates, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul, 

“Pengaruh Pembelajaran Teknis dan 

Taktis terhadap Hasil Belajar Passing 

Chest Pass Bola Basket pada Siswa 

Putra Kelas VIII SMP Negeri I Wates 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. 
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II. METODE 

Di dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu: variabel bebas 

adalah pembelajaran teknis dan taktis. 

Variabel terikat adalah hasil passing 

chest pass bola basket . 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

true experimental design. Dengan 

desain pretest-postest control group 

design. Sugiyono (2013:340), 

menjelaskan bahwa pada Pretest-

Postest Control Group Design adalah 

Dua kelompok yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok ekperimen 

dan kelompok kontrol. Hasil pretest 

yang baik bila nilai kelompok 

ekperimen dan kelompok kontrol tidak 

berbeda secara signifikan 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa putra kelas VIII 

SMP Negeri 1 Wates tahun pelajaran 

2016/2017.Dimana teknik pengambilan 

menggunakan teknik random sampling 

dan didapatkan sampel 2 kelas yaitu 

kelompok eksperimen siswa putra kelas 

VIIIA dengan 16 siswa dan kelompok 

kontrol siswa putra kelas VIIID dengan 

18 siswa 

 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu tes pengukuran. Teknik 

analisis data juga dilakukan agar data 

yang sudah diperoleh dapat dibaca dan 

ditafsirkan. Analisis yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah uji-t, 

sebelum melakukan analisis uji-t 

terlebih dahulu data harus di uji 

normalitas dan uji homogenitas 

 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

 

Gambar 4.1 Passing chest pass  dengn 

pembelajaran teknis 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat 

dilihat bahwa sebelum menerapkan 

pembelajaran teknis yang memiliki 

passing chest pass  bola basket pada 

kategori kurang ada 10 orang atau 

55,6% dan yang memiliki passing chest 

pass  bola basket   pada kategori cukup 

ada 8 orang atau 44,4%. Setelah 

diterapkannya pembelajaran teknis 

yang memiliki passing chest pass  bola 

basket   pada kategori kurang  hanya 5 

orang atau 27,8%, sedangkan  pada 

kategori cukup ada 9 orang atau 50% 

dan yang memiliki passing chest pass  
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bola basket    pada kategori baik ada 4 

orang atau 22,2% 

Gambar 4. Passing chest pass  dengn 

pembelajaran taktis 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat 

dilihat bahwa sebelum menerapkan 

pembelajaran taktis yang memiliki 

passing chest pass  bola basket   pada 

kategori kurang ada 9 orang atau 56,3% 

dan yang memiliki passing chest pass  

bola basket  pada kategori cukup ada 7 

orang atau 43,8%. Setelah 

diterapkannya pembelajaran taktis yang 

memiliki passing chest pass  bola 

basket   pada kategori cukup ada 9 

orang atau 56,3% dan yang memiliki 

passing chest pass  bola basket pada 

kategori baik ada 7 orang atau 43,8%. 

Setelah diketahui data 

berdistribusi normal dan homogen, 

maka selanjutnya melakukan uji 

hipotesi dengan menggunkan analisis 

uji t. Adapun hasil dari pengujian 

hipotesis adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Uji Hipotesis 

No Hipotesis thitung ttabel Ket  

1 Hipotesis 8,741 1,740 Signifikan 

I 

2 Hipotesis 

II 

16,911 1,740 Signifikan 

3 Hipotesis 

III 

2,176 1,694 Signifikan 

 

1. Berdasarkan hasil uji pired sample t-

test, diperoleh nilai thitung 8,741 > nilai 

ttabel 1,740 atau nilai signifikan 0,00 < 

0,05, maka H0 ditolak H1 diterima. 

Hal ini berarti ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran teknis 

terhadap hasil belajar passing chest 

pass  bola basket siswa putra kelas 

VIII SMP Negeri I Wates tahun 

pelajaran 2016/2017. 

2. Berdasarkan hasil uji pired sample t-

test, diperoleh nilai thitung 16,911 > 

nilai ttabel 1,740 atau nilai signifikan 

0,00 < 0,05, maka H0 ditolak H2 

diterima. Hal ini berarti ada pengaruh 

yang signifikan pembelajaran taktis 

terhadap hasil belajar passing chest 

pass  bola basket siswa putra kelas 

VIII SMP Negeri I Wates tahun 

pelajaran 2016/2017 

3. Berdasarkan hasil uji independent 

sample t-test pada tabel 4.9 di atas, 

diperoleh nilai thitung 2,176 > nilai ttabel 

1,694  atau nilai signifikan 0,037 < 

0,05, maka H0 ditolak H3 diterima . 

Hal ini berarti ada perbedaan antara 

pembelajaran teknis dibanding 

dengan pembelajaran taktis terhadap 

hasil belajar passing chest pass  bola 
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basket siswa putra kelas VIII SMP 

Negeri I Wates tahun pelajaran 

2016/2017.  

Jika dilihat dari rata-rata setelah 

diberikan pembelajaran taktis adalah 

sebesar 75,56 lebih baik daripada 

rata-rata setelah diberikan 

pembelajaran teknis adalah sebesar 

65,72. Hal ini berarti pengaruh 

pembelajaran taktis lebih baik 

daripada pembelajarn teknis terhadap 

hasil belajar passing chest pass  bola 

basket siswa putra kelas VIII SMP 

Negeri I Wates tahun pelajaran 

2016/2017 

B. Kesimpulan 

Dari hasil analisa data yang 

dilakukan, dapat disampaikan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran teknis terhadap hasil 

belajar passing chest pass bola basket 

siswa putra kelas VIII SMP Negeri I 

Wates tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran taktis terhadap hasil 

belajar passing chest pass bola basket 

siswa putra kelas VIII SMP Negeri I 

Wates tahun pelajaran 2016/2017l. 

3. Pengaruh pembelajaran taktis lebih 

baik daripada pembelajarn teknis 

terhadap hasil belajar passing chest 

pass bola basket siswa putra kelas 

VIII SMP Negeri I Wates tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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