
ARTIKEL 
 

PENGARUH PERMAINAN OLAHRAGA TRADISIONAL TERHADAP  

TEKNIK DASAR BOLA BASKET SISWA EKSTRAKURIKULER 
BOLA BASKETSMP NEGERI 2 SENDANG 

KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 TAHUN 2017 / 2018  
 

 

 

 
 

Oleh: 

DYAH PUSPO NINGRUM 

NPM: 13.1.01.09.0110 

 

Dibimbing oleh : 

1. Wasis Himawanto, M.Or 

2. Abdian Asgi Sukmana, M.Or 

 

 

PENDIDIKAN KESEHATAN JASAMANI DAN REKREASI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 

 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 05 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dyah Puspo Ningrum| 13.1.01.09.0110 
FKIP – Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi 

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

 
 

SURATPERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangandibawahini: 

Nama Lengkap : Dyah PuspoNingrum 

NPM : 13.1.01.09. 0110 

Telepun/HP  : 085748070202 

Alamat Surel (Email) : Dyahpusponingrum@gmail.com 

Judul Artikel : Pengaruh Permainan Olahraga Tradisional Terhadap 

Teknik Dasar Bola Basket Siswa Ekstrakurikuler Bola 

BasketSmp Negeri 2 Sendang Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2017 / 2018  

Fakultas-Program Studi  : FKIP-Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

NamaPerguruan Tinggi :UN PGRI Kediri 

Alamat PerguruanTinggi : Jl. K.H. Achmad Dahlan No.76, Kediri, Jawa Timur 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

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

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui 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 dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

   

 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 05 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dyah Puspo Ningrum| 13.1.01.09.0110 
FKIP – Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi 

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

 
 

PENGARUH PERMAINAN OLAHRAGA TRADISIONAL TERHADAP TEKNIK 

DASAR BOLA BASKET SISWA EKSTRAKURIKULER 

BOLA BASKETSMP NEGERI 2 SENDANG 

KABUPATEN TULUNGAGUNG  

TAHUN 2017 / 2018 

 
Dyah Puspo Ningrum 

13.1.01.09.0110 

  FKIP-Pendidikan  KesahatanJasmani dan Rekreasi 

Dyahpusponingrum@gmail.com 

Wasis Himawanto, M.Or  dan Abdian Asgi Sugmana, M.Or 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 
ABSTRAK 

 
Dyah Puspo Ningrum. Pengaruh Permainan Olahraga Tradisional Terhadap Teknik 
Dasar Bola Basket Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket SMP Negeri 2 Sendang Kabupaten 
Tulungagung, Skripsi, Penjaskesrek, FKIP UN PGRI Kediri, 2018. 
 
Permasalahan skripsi ini adalah apakah terdapat pengaruh permainan olahraga tradisional 
terhadap teknik dasar bola basket siswa ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 2 
Sendang Kabupaten Tulungagung. Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh permainan olahraga tradisional terhadap teknik dasar bola basket di SMP 
Negeri 2 Sendang Kabupaten Tulungagung.Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan penelitian one group pretest and posttest design. Populasi penelitian 
adalah siswa peserta ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 2 Sendang Kabupaten 
Tulungagung yang berjumlah 36 siswa. Sampel penelitian adalah siswa yang mengikuti 
ektrakurikuler bola basket di SMP Negeri 2 Sendang yang berjumlah 36 siswa. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik 
pengambilan data menggunakan tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes passing dan dribbling. Teknik analisis data menggunakan uji-t.Kesimpulan 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari uji-t passing memperoleh nilai thitung > 
ttabel (9,853 > 2,030) pada taraf signifikan 5%, dan hasil dari uji-t dribbling memperoleh 
nilai thitung > ttabel (23,537 > 2,030) pada taraf signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa adanya pengaruh permainan olahraga tradisional terhadap teknik dasar bola basket 
siswa ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 2 Sendang Kabupaten Tulungagung. Hal 
ini menunjukkan bahwa permainan olahraga tradisional memberikan pengaruh terhadap 
teknik dasar bola basket. 
 
Kata kunci : permainan olahraga tradisional, teknik dasar bola basket 

 

I. LATAR BELAKANG 

Permainan tradisional dikenal 

sebagai permainan rakyat yang merupakan 

sebuah kegiatan rekreatif yang bertujuan 

untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai 

alat untuk memelihara hubungan dan 

kenyamanan sosial dan sebagai sarana 
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untuk menciptakan kerjasama.Banyak jenis 

permainan tradisional yang digemari anak-

anak, bahkan orang dewasa juga gemar 

dengan permainan tradisional. Karena 

dengan kita bermain dapat mengasah otak  

untuk berfikir baik itu permainan 

berkelompok maupun permainan 

individu.Dalam permainan tradisional juga 

memiliki unsur-unsur seperti daya tahan 

aerobik dan anaerobik, daya tahan otot 

tungkai, kecepatan reaksi, kecepatan 

sprint, kelincahan, ketepatan menentukan 

langkah serta kemampuan bekerjasama 

dalam kelompok, sehingga dari unsur-

unsur dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam permainan tradisional ini sangat 

sesuai untuk mencapai tujuan kondisi fisik 

pada atlit. 

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

pasal 17 ayat 2 bahwa olahraga pendidikan 

dilaksanakan pada jalur pendidikan formal 

dan non formal melalui kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang berada di 

SMP Negeri 2 Sendang di sediakan oleh 

pihak sekolah untuk menampung bakat dan 

mengasah keterampilan siswa. Salah satu 

kegiatan ekstrakurikuler yang digemari 

para siswa salah satunya bola basket. 

Keterampilan perseorangan seperti 

passing, dribbling serta kerjasama tim 

untuk menyerang atau bertahan adalah 

prasyarat agar berhasil dalam memainkan 

olahraga bola basket.Keterampilan dapat 

diartikan sebagai suatu tingkat kemahiran 

atau penguasaan suatu hal yang 

memerlukan gerakan. Para siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 

Sendang yang baru mengenal bagaimana 

cara melakukan gerakan-gerakan dasar 

yang ada dalam teknik dasar bola 

basket.Metode dan prosedur yang 

diberikan dalam melatih ekstrakurikuler 

haruslah dipikirkan secara matang agar 

dapat memperoleh hasil yang maksimal 

dan optimal. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Indentifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu 

yang membutuhkan pencarian data atau 

infiormasi agar dapat diketahui 

kesimpulannya. “Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 

2015:60).”Variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian” (Arikunto, 2002: 96)“Variabel 

terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 

2015:61) 
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1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi variabel 

terikatnya.”Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen 

(terikat)” (Sugiyono, 2015:61). Sesuai 

dengan kutipan tersebut penelitian ini 

variabel bebasnya yaitu pengaruh 

permainan olahraga tradisional. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas.”Variabel terikat merupakan yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 

2015:61). Sesuai dengan pernyataan 

tersebut penelitian ini menggunakan 

variabel terikat yaitu teknik dasar bola 

basket. 

B. Teknik Dan Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakaan 

pendekaatan kuantitatif karena data-data 

variabel penelitian cenderung bersifat 

numerik.Sesuai dengan tujuan penelitian 

dan hipotesis yang dirumuskan, maka 

diperlukan suatu metode penelitian. 

Dengan terpenuhinya beberapa faktor 

mengenai metode penelitian tersebut, maka 

penelitian dapat memperkecil kesalahan 

dalam menganalisis data. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah 

eksperimen. “Metode eksperimen adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan” (Sugiyono, 2015:107) 

2. Teknik Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen, yaitu untuk mengetahui 

“pengaruh permainan olahraga tradisional 

terhadap teknik dasar bola basket 

ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 

2 Sendang”. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah one group pretest-

posttest design (Sugiyono, 2015:110).  

Adapun desain penelitian 

dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

 

 
Gambar 3.1 Desain Penelitia 

(Sumber : Sugiyono, 2015:111) 

Keterangan : 

O1 :Tes awal kemampuan 

teknik dasar bola basket 

(dengan tes passing dan 

dribbling) 

X :Perlakuan (permainan 

betengan dan gobak sodor) 

O2 :Tes akhir kemampuan 

teknik dasar bola basket 

(dengan tes passing dan 

dribbling) 

 
O1 X       O2 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapatpeningkatan teknik dasar bola 

basket siswa esktrakurikuler bola basket 

SMP Negeri 2 Sendang Kabupaten 

Tulungagung sebelum dan sesudah 

menerima perlakuan melalui permainan 

tradisional. 

Analisis uji-t menunjukkan bahwa 

thitung lebih besar dari ttabel baik itu dalam 

teknik dasar passing ataupun dribbling, hal 

ini mengidentifikasi bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pre test 

dan post test, sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

yang signifikan teknik dasar bola basket 

siswa esktrakurikuler bola basket SMP 

Negeri 2 Sendang Kabupaten Tulungagung 

setelah diberikan perlakuan melalui 

permainan olahraga tradisional.  

Pada saat pre test passing besarnya 

rata-rata 19,86 dan nilai rata-rata pada saat 

post tets sebesar 22,88 hasil ini 

menunjukkan bahwa ada peningkatan pada 

teknik dasar passing siswa esktrakurikuler 

bola basket SMP Negeri 2 Sendang 

Kabupaten Tulungagung dengan diberikan 

perlakuan permainan olahraga tradisional 

meningkat sebesar 3.02 dari saat pre test. 

Sedangkan, Pada saat pre test dribbling 

besarnya rata-rata 11.27 dan nilai rata-rata 

pada saat post test sebesar 17.66 hasil ini 

menunjukkan bahwa ada peningkatan pada 

teknik dasar dribbling siswa 

esktrakurikuler bola basket SMP Negeri 2 

Sendang Kabupaten Tulungagung dengan 

diberikan perlakuan permainan olahraga 

tradisional meningkat sebesar 6.39 dari 

saat pree test. 

Kemampuan menguasai teknik dasar 

bola basket sangat diperlukan dalam 

permainan bola basket. Tingkat 

keterampilan  dasar bola basket siswa yang 

mengikuti ektrakurikuler bola basket di 

SMP Negeri 2 Sendang Kabupaten 

Tulungagung di deskripsikan berdasarkan 

rangkaian tes item yang terdiri dari 2 

macam, dari tes tersebut di dapatkan hasil 

yang berbeda – beda di dalam melakukan 

tes tesebut. 

KESIMPULAN 

Pada saat pre test passing besarnya 

rata-rata 19,86 dan nilai rata-rata pada saat 

post test sebesar 22,88 hasil ini 

menunjukkan bahwa ada peningkatan pada 

teknik dasar passing siswa esktrakurikuler 

bola basket SMP Negeri 2 Sendang 

Kabupaten Tulungagung dengan diberikan 

perlakuan permainan olahraga tradisonal 

meningkat sebesar 3.02 dari saat pree test. 
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