
ARTIKEL 

 

PERBEDAAN PENGARUH PENGGUNAAN BOLA UKURAN 

STANDAR DENGAN BOLA UKURAN MINI TERHADAP 

KEBERHASILAN SHOOTING BOLA BASKET PADA SISWA SMPN 2 

GURAH 

 

 

 

 

Oleh: 

ARVIAN OKTAPRADANA 

13.1.01.09.0044 

 

Dibimbing oleh : 

1.   Drs. SUGITO, M.Pd. 

    2.   M. ANIS ZAWAWI, M.Or. 

 

 

PROGRAM STUDI PENJASKESREK 

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Arvian Oktapradana | 13.1.01.09.0044 
FKIP – PENJASKESREK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
  

 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap                       :  Arvian Oktapradana 

NPM                                     :  13.1.01.09.0044 

Telepon/HP                            :  085645700364 

Alamat Surel (Email)             :   oarvian@ymail.com 

Judul Artikel                           : Perbedaan Pengaruh Penggunaan Bola ukuran Standar 

dengan Bola ukuran Mini terhadap Keberhasilan Shooting  

Bola Basket pada siswa SMPN 2 GURAH 

Fakultas – Progam Studi :  FKIP – PENJASKESREK 

Nama Perguruan Tinggi :  Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Alamat Perguruan Tinggi :  Jl. Kh. Achmad Dahlan No. 76 Mojoroto Kediri,  

   Jawa Timur 64112 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas 

plagiarisme;  

b. Artikel telah diteliti dan disetuji untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.  

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini atau ada tuntutan dari pihak lain, saya 

bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

mailto:oarvian@ymail.com


Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Arvian Oktapradana | 13.1.01.09.0044 
FKIP – PENJASKESREK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
  

PERBEDAAN PENGARUH PENGGUNAAN BOLA UKURAN 

STANDAR DENGAN BOLA UKURAN MINI TERHADAP 

KEBERHASILAN SHOOTING BOLA BASKET PADA SISWA SMPN 2 

GURAH 

 
Arvian Oktapradana 

13.1.01.09.0044 

FKIP – PENJASKESREK 

Oarvian@ymail.com 

Drs. Sugito, M.Pd dan M. Anis Zawawi, M.Or 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman  peneliti, bahwa 

pembelajararan Penjaskesrek di SMPN 2 Gurah masih didomili oleh aktivitas klasikal dengan 

dominasi pada peran guru. Akibatnya sesuasana pembelajaran monoton, pasif dan 

membosankan. Hal tersebut Nampak dari motivasi belajar siswa yang rendah, yang pada 

akhirnya hasil belajarnya pun juga rendah. 

 Permasalahan penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh shooting Bola Basket 

menggunakan Bola ukuran standar? (2) Adakah pengaruh shooting Bola Basket menggunakan 

Bola ukuran mini? (3) Apakah mempunyai pengaruh yang sangat besar menggunakan bola 

ukuran standar dengan bola ukuran mini terhadap shooting  Bola Basket?  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

subyek penelitian siswa kelas VIII A SMPN 2 Gurah. Penelitian dilaksanakan dalam dua 

siklus, menggunakan observasi langsung di lapangan dan pengambilan nilai dari beberapa tes 

yang dilaksanakan di lapangan yaitu tes shooting menggunakan bola ukuran standar dan tes 

shooting menggunakan bola ukuran mini. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui pembelajaran shooting Bola Basket 

menggunakan Bola ukuran standar siswa lebih efektif (2) Melalui pembelajaran shooting Bola 

Basket menggunakan Bola ukuran mini siswa lebih terarah saat melakukan tembakan (3) 

Melalui siklus tindakan pembelajaran shooting Bola basket terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan : (1) Tujuan pokok 

menciptakan pembelajaran shooting Bola Basket yang lebih efektif dengan menggunakan 

bola ukuran standar dan bola ukuran mini. Oleh sebab itu guru sebagai pelaksana 

pembelajaran harus harus mengutamakan proses yang mendukung terciptanya suasa belajar 

yang efektif. (2) Guru masih perlu meneliti terus menerus, untuk membuktikan apakah 

pembelajaran menggunakan bola ukuran standar dengan bola ukuran mini sesuai dengan 

seluruh karakteristik materi dan karakteristik siswa. 

 

 

Kata kunci : Bola ukuran standar, Bola ukuran Mini, Shooting Bola Basket. 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya 

mengembangkan watak, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan rohani serta 

kecerdasan jasmani bagi setiap 

masyarakat. Sekolah merupakan suatu 

unit satuan pendidikan yang bertugas 

untuk menumbuh kembangkan 

masyarakat menjadi seorang pribadi 

yang cerdas secara intelektual serta 

sehat jasmani dan rohani, salah satu 

upaya yang dilakukan yaitu melalui 

pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani 

adalah suatu proses usaha melalui 

aktivitas jasmani, yang sebelumnya 

dirancang dan disusun secara 

sistematik, untuk merangsang 

pertumbuhan, perkembangan, 

meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan jasmani, kecerdasan dan 

pembentukan watak, serta nilai dan 

sikap yang positif bagi setiap warga 

negara dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Mata pelajaran pendidikan 

jasmani terdiri dari cabang atletik, 

senam, beladiri, dan permainan-

permainan yang meliputi bola kecil dan 

bola besar. Siswa sangat senang 

mengikuti pelajaran pendidikan jasmani 

khususnya dalam bentuk permainan-

permainan bola besar, dikarenakan 

permainan bola besar umumnya mudah 

di mainkan dan sangat familiar di 

masyarakat. Contoh permainan bola 

besar yaitu sepakbola, bolavoli, dan 

bolabasket. 

Bola basket merupakan olahraga 

yang menggunakan bola besar, 

dimainkan dengan tangan, boleh dioper 

ke teman, boleh juga dipantulkan ke 

lantai (ditempat ataupun sambil 

berjalan) dan tujuanya adalah mencetak 

angka sebanyak-banyaknya dengan 

memasukan bola ke dalam keranjang 

lawan. Bola basket merupakan salah 

satu cabang olahraga yang dimainkan 

oleh lima orang tiap regu, baik putra 

maupun putri. Pemainan bola basket 

pada hakikatnya yaitu membuat angka 

sebanyak-banyaknya dan mencegah 

pemain lawan untuk membuat angka. 

Untuk bermain bola basket diperlukan 

teknik-teknik dasar yaitu passing, 

shooting, dan dribbling. Karena itu 

adalah unsur-unsur yang sangat penting 

dalam meraih prestasi setinggi-

tingginya di dalam olahraga bola 

basket. 

Bola basket ditemukan pada 

Desember 1891 oleh Dr. James 

Naismith, seorang anggota sekolah 

pelatihan YMCA di Spring 

Massachusetts (sekarang dikenal 

dengan Springfield Collage). Bola 

Basket segera terkenal dan tersebar 

cepat diseluruh negeri dan dunia oleh 
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perjalanan para lulusan Sekolah Pelatih 

YMCA (Hal Wissel. 2000: 1). Dan Bola 

Basket masuk ke Indonesia sekitar 

tahun 1948 yang lalu dan berkembang 

setelah proklamasi kemerdekaan. 

Namun baru pada 1 2 tanggal 23 

Oktober 1951 didirikanlah Persatuan 

Bola Basket Seluruh Indonesia 

(PERBASI). 

Permainan bola basket di 

Indonesia sudah mulai banyak digemari 

oleh masyarakat luas dari anak-anak, 

remaja, pelajar, mahasiswa, sampai 

orang dewasa, baik laki-laki maupun 

perempuan, serta dapat dimainkan di 

lapangan terbuka atau lapangan 

tertutup. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan banyaknya tim basket yang ada 

di sekolah-sekolah maupun perguruan 

tinggi, dan sering pula diselenggarakan 

pertandingan-pertandingan Bola Basket 

antar wilayah atau daerah baik bersifat 

umum maupun pelajar atau mahasiswa. 

Untuk mencetak angka sebanyak-

banyaknya diperlukan tembakan atau 

lemparan bola dengan tujuan 

memasukan bola ke dalam ring basket, 

karena itu tembakan merupakan unsur 

yang paling penting untuk mencetak 

kemenangan. Sebuah tembakan 

memerlukan teknik menembak yang 

baik supaya saat melakukanya 

memperoleh hasil yang bagus. Salah 

satunya adalah teknik tembakan yang 

kurang baik. Apakah sudah semua atlet 

bola basket melakukan teknik tembakan 

dengan baik dan benar? masih banyak 

atlet melakukan tembakan dengan 

teknik gerakan yang tidak benar, untuk 

membentuk tembakan yang baik dan 

benar di butuhkan latihan shooting 

dengan teknik dasar dan diberikan saat 

seorang atlet masih dini atau saat muda. 

Seorang pemain harus memakai teknik 

menembak. Melakukan tembakan dalam 

permainan bola basket memerlukan 

gerakan kompleks meliputi gerakan 

tungkai, tubuh, dan lengan. Jauh 

dekatnya tembakan dipengaruhi oleh 

posisi pemain dari keranjang dan 

jangkauan pemain, untuk melakukan 

tembakan diperlukan adanya koordinasi 

dari bagian ujung bawah tubuh sampai 

ujung jari yaitu antara kaki, punggung, 

bahu, siku, lengan, pergelangan tangan, 

dan jari tangan. Oleh karena itu unsur 

menembak  merupakan teknik dasar 

yang harus dipelajari dengan baik dan 

benar beserta ditingkatkan 

keterampilanya dengan latihan. Atas 

dasar hal ini maka masalah utama yang 

harus dipecahkan adalah apakah ada 

perbedaan menggunakan bola ukuran 

standar dengan bola ukuran mini 

terhadap keberhasilan menembak bola 

basket. 
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Dalam kaitannya permasalahan 

diatas, peneliti mengamati penggunaan 

bola ukuran standar dengan bola 

ukuran mini terhadap shooting Bola 

Basket pada siswa  SMPN 2 GURAH 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di 

atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pembelajaran 

menggunakan bola ukuran standar 

dengan bola ukuran mini dapat 

meningkatkan motivasi dan 

keseriusan siswa kelas VIII A 

SMPN 2 GURAH ? 

2. Apakah pembelajaran 

menggunakan bola ukuran standar 

dengan bola ukuran mini dapat 

meningkatkan hasil shooting pada 

siswa kelas VIII A SMPN 2 

GURAH ? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan pada pembelajaran 

menggunakan bola ukuran standar 

dengan bola ukuran mini terhadap 

kemampuan menembak bola basket. 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian adalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gurah 

tahun ajaran 2017/2018 Kecamatan 

Gurah Kabupaten Kediri yang 

berjumlah 40 siswa. Dengan 

komposisi siswa putra: 22 anak dan 

siswa putri: 18 anak. Alasan memilih 

kelas VIII adalah karena kelas tersebut 

masih belum sangat menguasai dalam 

pembelajaran shooting Bola Basket. 

Langkah pertama menentukan 

metode yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu metode penelitian 

tindakan kelas. Langkah selanjutnya 

menentukan banyaknya tindakan 

dilakukan dalam siklus. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini, peneliti 

melakukan tindakan-tindakan yang 

dalam pelaksanaanya berlangsung 

secara terus menerus dan tindakan-

tindakan akan dilaksanakan dalam 

siklus yang peneliti berikan pada 

siswa yang peneliti jadikan subyek 

penelitian. 

Adapun langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

secara prosedurnya adalah 

dilaksanakan secara partisipatif atau 

kolaborasi bekerja sama, mulai dari 

tahap orientasi dilanjutkan 

penyusuanan rencana tindakan 

dilanjutkan pelaksanaan tindakan 

dalam siklus pertama. Diskusi yang 

bersifat analitik yang kemudian 

dilanjutkan pada langkah reflektif-

evaluatif atas kegiantan yang 
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dilakukan pada siklus pertama, untuk 

kemudian mempersiapkan rencana 

modifikasi, koreksi, atau pembetulan, 

atau penyempurnaan pada siklus 

kedua dan seterusnya. 

Menurut Iskandar (2009: 67) 

terdapat prosedur atau langkah-

langkah penelitian tindakan kelas yang 

harus dipenuhi sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi permasalahan 

umum 

2. Mengadakan pengecekan di 

lapangan 

3. Membuat perencanaan umum 

4. Mengembangkan tindakan pertama  

5. Mengobservasi, mengamati, 

mendiskusikan tindakan pertama 

6. Refleksi-evaluatif, dan merevisi 

atau memodifikasi untuk perbaikan 

peningkatan pada siklus kedua 

berikutnya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil data yang 

diperoleh dari penelitian, maka berikut 

ini akan dideskripsikan data observasi 

yang diperoleh tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hanya ada beberapa 

siswa yang dapat disebut tuntas 

menurut criteria  ketuntasan minimal 

yaitu dengan memperoleh nilai 70 ke 

atas. Dari hasil tersebut  sebanyak 12 

siswa atau sekitar 30% yang 

dinyatakan tuntas. Hal ini 

menunjukkan aktivitas yang dilakukan 

disaat pembelajaran berlangsung 

kurang baik dan kemampuan siswa 

dalam melakukan teknik dasar shooting 

Bola Basket masih rendah. Maka untuk 

memperbaiki dan meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam proses 

pembelajaran teknik pembelajaran 

shooting Bola Basket, akan dilakukan 

pemberlajaran shooting menggunakan 

bola ukuran standar dengan bola 

ukuran mini. Terdapat dua siklus yang 

diterapkan untuk menyelesaikan dan 

menjawab permasalahan yang terjadi. 

Dimana dalam setiap siklus yang 

dilaksanakan, masing-masing 

menggunakan bola ukuran standar dan 

bola ukuran mini. Untuk mengetahui 

adanya perubahan dari tindakan yang 

telah dilaksanakan, maka dilakukan 

evaluasi dengan cara observasi saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung dan 

tes unjuk kerja pada setiap akhir siklus. 

Penelitian akan diakhiri sampai ada 

perubahan pada indicator partisipasi 

siswa ke arah yang lebih baik sesuai  

dengan target capaian pada setiap 

siklus. 
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1. Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran Siklus I 

Dengan diterapkannya 

pembelajaran dengan modifikasi 

sarana pembelajaran ini hasil belajar 

siswa sedikit tetapi pasti mengalami 

peningkatan, dan dengan pelaksanaan 

tindakan I mampu mencapai indikator 

ketuntasan yang telah ditetapkan pada 

siklus I. Tetapi masih banyak 

ditemukan kelemahan pada siklus I, 

sehingga hasilnya kurang maksimal. 

Hal ini tidak lepas dari adanya 

kelemahan-kelemahan yang terjadi 

saat pelaksanaan tindakan I yang 

ditemukan dari guru, siswa, maupun 

sarana yang digunakan dalam 

penelitian tersebut.  

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran Siklus II 

Siklus II digunakan untuk 

membedakan hasil siklus I, hal ini 

kaitanya dengan motivasi dan 

keseriusan siswa, selain itu juga 

mengetahui hasil ketepatan shooting 

bola ke ring basket. Hasil 

pembelajaran dilakukan tes unjuk 

kerja, sedangkan motivasi dan 

keseriusan siswa dengan lembar 

pengamatan oleh kolaborator. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil refleksi setelah 

dilaksanakannya pelaksanaan tindakan 

I dan tindakan II. Pada akhir dari 

proses pembelajaran siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan, 

baik saat proses berlangsungnya 

pembelajaran maupun hasil akhir 

shooting Bola Basket oleh siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 2 Gurah 

Kabupaten Kediri. Keberhasian siklus 

II ini dapat dilihat dari perubahan 

tingkah laku siswa dalam merespon 

dan berpartisipasi pada saat jalannya 

pembelajaran materi yang diberikan 

oleh guru. Keberhasilan tersebut tidak 

lepas dari peran sarana yang 

digunakan guru dalam mengajar. 

Pemilihan alat bantu pembelajaran 

yang tepat dan afektif sangat 

menentukan keberhasilan sebuah 

pembelajaran karena karakteristik 

suatu media pembelajaran akan 

berbeda antara siswa satu dengan yang 

lain. Oleh karena itu, guru harus 

melakukan banyak pertimbangan 

dalam pemilihan suatu media 

pembelajaran yang paling efektif dan 

efesien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Perbandingan hasil belajar 

shooting Bola Basket Sebelum dan 

Setelah diterapkannya modifikasi 

sarana pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II.  
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Keteranga

n 

Prosentasi 

Dat

a 

Awa

l 

Siklu

s I 

Siklu

s II 

Tuntas 12 25 35 

Prosentase 

Ketuntasan 

30% 62,5

% 

87,5

% 

Tidak 

Tuntas 

28 15 5 

Prosentase 

Ketidak 

Tuntasan 

80% 37,5

% 

12,5

% 
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