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SARI 
 
Andika Ratno Sukiyawan. 2007. Skripsi ini berjudul “Motivasi Mengikuti 
Kegiatan Olahraga Pada Siswa Tuna Rungu (Yayasan Widya Bhakti Semarang”. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar 
motivasi instrinsik yang mendorong siswa tunarungu mengikuti kegiatan olahraga 
pada SLB bagian B (Yayasan Widya Bhakti) Semarang dan seberapa besar 
motivasi ekstrinsik yang mendorong siswa tunarungu mengikuti kegiatan olahraga 
pada SLB bagian B (Yayasan Widya Bhakti) Semarang? Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar motifasi intrinsik siswa 
tunarungu dalam mengikuti kegiatan olahraga dan untuk mengetahui seberapa 
besar motivasi ekstrinsik siswa tunarungu dalam mengikuti kegiatan olahraga.  

Populasi yang diambil adalah seluruh siswa tuna rungu yang mengikuti 
kegiatan olahraga di SLB Bagian B Yayasan Widya Bhakti Semarang tahun 
ajaran 2006/2007 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
populasi atau penelitian total sampling dengan mengambiI keseluruhan subyek 
yang berjumlah 30 siswa. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua 
variabel yaitu  motivasi olahraga yang berasal dari dalam individu dan motivasi 
olahraga yang berasal dari luar individu. Dalam penelitian ini menggunakan 
survei dan teknik pengumpulan data mengungkapkan keadaan pribadi responden 
dengan angket (kuesioner). 

Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa motivasi instrinsik mengikuti 
kegiatan olahraga pada siswa Tunarungu (Yayasan Widya Bhakti) Semarang 
Periode Tahun 2006/2007 sebagai faktor yang dominan karena memiliki 
prosentase yang lebih besar dibandingkan motivasi ekstrinsik. Sedangkan 
motivasi ekstrinsik mengikuti kegiatan olahraga pada siswa Tunarungu (Yayasan 
Widya Bhakti) Semarang periode Tahun 206/2007 hanya sebagai faktor 
pendukung karena memiliki prosentasenya kecil.  

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan antara lain keluarga merupakan 
tempat pertama kali seorang individu mendapatkan sesuatu tentang hubungan 
dengan sesama dan peran orang tua sebagai pembentuk kepribadian dari individu 
itu sendiri. Dalam upaya mengatasi motivasi yang rendah, peranan orang tua 
sangatlah besar dengan memberikan pendidikan kepada anak sejak kecil sebagai 
pedoman dimasa yang akan datang yaitu menanamkam sikap suka berlahraga dan 
mengembangkan potensi diri melalui kegiatan olahraga bersama dengan keluarga. 
Motivasi instrinsik dapat ditingkatkan dengan memberikan fasilitas-fasilitas 
olahraga kepada anak agar aktivitas geraknya tidak terbatas atau dapat tersalurkan. 
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam 
mengikuti kegiata olahraga di sekolah adalah dengan memberikan angka sebagai 
simbol dari nilai kegiatan yang dilakukan, memberikan hadiah sebagai 
rangsangan, menciptakan persaingan / kompetisi baik individu maupun kelompok, 
memberi ulangan atau ujian, memberikan pujian untuk mereka yang 
melakukannya dengan baik dan memberikan hukuman atau sanksi pada setiap 
pelanggaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang berkembang yang ingin 

mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam segala bidang. 

Tujuan dari pembangunan suatu negara pada dasamya diarahkan pada peningkatan 

kualitas manusia dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan nasional di 

bidang pendidikan merupakan pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan 

kualitas manusia indonesia Demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur 

serta kemungkinan para warganya untuk mengembangkan diri dari segala aspek 

baik jasmani maupun rohani. Pembinaan olahraga merupakan salah satu bagian 

dari upaya peningkatan kualitas manusia. Untuk pencapaian sasaran tersebut, 

pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan dalam bentuk formal, yaitu 

berpedoman pada kurikulurn pendidikan yang terarah dan diberikan dengan benar 

akan menentukan perkembangan bakat dan minat. Hal ini rnerupakan kekuatan 

pendorong bagi terciptanya generasi muda sebagai tunas bangsa yang baik, 

bertanggung jawab, berdisiplin, berkesadaran nasional, lebih kuat jiwa dan raga 

serta berkepribadian.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perIu pendidikan olahraga yang 

diarahkan guna terbentuknya jasmani yang sehat dan mental yang baik, agar dapat 

dihasilkan manusia yang produktif, pernbinaan di sekolah dapat diarahkan untuk 

memupuk minat dan bakat. 

1 
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 Dalam perkembangan olahraga tidak hanya di dominasi oIeh orang yang 

sehat saja, kesehatan ini meliputi kesehatan badan, rohani, mental dan bukan 

hanya keadaan yang bebas dan penyakit cacat, dan ke1emahan (Indan Entjang, 

2000: 13). Berkaitan dengan pendidikan kesegaran jasmani perlu ditegaskan 

bahwa siswa yang memiliki  kecacatan mempunyai hak yang sama dengan mereka 

yang tidak cacat dalam hal perolehan pendidikan. Tidak semua anak dilahirkan 

dalam  keadaan sempurna, ternyata ada sebagian kecil yang mengalami kelainan-

kelainan  yang demikian serius sifat dan atau tarafnya sehingga mengakibatkan  

perkembangannya mengalami berbagai hambatan yang dinilai serius pula. Anak  

yang demikian itu diklasifikasikan sebagai anak luar biasa. Seperti halnya anak- 

anak yang lain, anak-anak luar biasa merupakan bagian dari generasi yang harus 

memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sesuai dengan potensi yang 

ada.   

Perkembangan jaman dan teknologi informasi yang semakin canggih 

merubah sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Yang tentu permasalahan 

anak cacat tunarungu didalamnya. Anak tunarungu pada SLB Bagian B Yayasan 

Widya Bhakti Semarang yang terletak di JI. Supriyadi No.l2 Sendang Guwo 

Semarang Timur dalam mengikuti kegiatan olahraga memerlukan perhatian 

khusus dalam metode pengajaran, karena dalam sistem pengajaran kesegaran 

jasmani anak harus dilibatkan langsung untuk melakukan gerakan yang diajarkan 

guru melalui bahasa isyarat dan gerakan yang dicontohkan guru. Gerakan dalam 

proses belajar mengajar keseharan jasmani harus diberikan melalui taraf yang 

mudah ke yang sukar.  
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Di Yayasan Widya Bhakti Semarang, siswa tunarungu diberi mata 

pelajaran khususnya olahraga setiap satu minggu sekali yaitu dilaksanakan pada 

hari sabtu jam 08.00 WIB. Sebelum materi diberikan pada setiap kelas masing-

masing, terlebih dahulu guru memberikan pemanasan berupa senam aerobik 

bersama atau senam kesegaran jasmani "Ayo Bersatu". Dalam hal ini, siswa tidak 

dapat mendengarkan  kaset yang diputar, tetapi siswa tunarungu dapat mengikuti 

gerakan melalui contoh yang diberikan guru di baris terdepan siswa dari kegiatan 

senam kesegaran Jasmani pada Yayasan Widya Bhakti Semarang adalah seluruh 

siswa tunarungu yang dimulai dari kelas rendah yaitu kelas TKLB-B, SDLB-B, 

SLTPLB- B, SMLB-B. Setelah guru memberikan senam bersama maka guru akan  

memisahkan antara siswa tunarungu kelas rendah dan siswa tunarungu kelas 

atas, untuk memberikan materi pelajaran olahraga sesuai dengan kurikulum 

pendidikan luar biasa. Dengan demikian anak tunarungu dapat mengikuti proses 

pendidikan kesegaran jasmani.  

Agar tetap hidup dalam menghadapi lingkungan yang keras, setiap warga 

masyarakat harus memiliki kesegaran jasmani yang sehat, oleh karena itu, 

seseorang yang tidak memiliki kesehatan yang baik, akan tersisihkan karena 

dalam melakukan semua aktifitas jasmani menjadi terhambat.  

Dengan bertambahnya siswa cacat di negara ini, maka untuk mengatasi hal 

tersebut dibentuklah wadah lain yang juga memelihara penderita cacat, bagi anak-

anak ialah yayasan pemeliharaan anak-anak cacat atau pada sekolah luar biasa, 

seperti Yayasan Widya Bhakti bagjan B Semarang. Yayasan ini di dalamnya 

terdapat kurikulum olahraga, dengan melalui kegiatan olahraga yang termotivasi, 
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maka siswa berusaha menunjukkan kepada masyarakat prestasi-prestasi yang 

sekaligus ikut membantu melenyapkan sisa-sisa purbasangka masyarakat yang 

negatif terhadap kemampuan para penderita cacat.  

Yayasan Widya Bhakti Semarang merupakan salah satu lembaga sosial 

yang peduli terhadap anak-anak yang cacat, kepedulian tersebut diwujudkan 

dengan menampung anak-anak yang cacat termasuk cacat tunarungu. Usaha 

Yayasan Widya Bhakti Semarang yang dilakukan kepala yayasan dan seluruh 

guru SLB sungguh terpuji, disamping sebagai penampung anak-anak yang 

mempunyai kelainan, juga dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk bisa 

hidup di masa depan. Dalam pengembangan olahraga tidak lepas dari penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberian bentuk pendidikan jasmani adaptif 

harus dapat disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan jasmani dan rohaninnya. Dan terciptanya keadaan yang sehat 

jasmani adalah kebutuhan setiap manusia, untuk dapat diwujudkan perilaku yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, kesegaran jasmani sebagai salah satu 

kebutuhan dasar bagi manusia bukan hanya pada anak yang normal meIainkan 

juga bisa diterapkan pada anak yang cacat. 

Untuk mencapai sasaran tersebut maka pendidikan jasmani dan kesehatan 

mempunyai tujuan. Berikut tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah 

luar biasa tunarungu adalah membimbing siswa meningkatkan kesehatan, 

kesegaran jasmani, ketrampilan gerak, dan cabang-cabang olahraga bagi 

perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional, serta meningkatkan 

kesadaran berolahraga dalam pengisian waktu luang, dan meningkatkan kebiasaan 

hidup sehat sehari-hari (Kurikulum Pendidikan Luar Biasa SMU 2002 :2).  
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Pendidikan jasmani adaptif yang diberikan pada siswa tunarungu Yayasan 

Widya Bhakti Semarang bagian B maupun pendidikan anak cacat melibatkan guru 

pendidikan jasmani yang telah mendapatkan pelatihan khusus penjas adaptif dan 

dapat menyusun program pengajaran sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan 

penderita cacat, selain itu memperhatikan pada faktor pertumbuhan dan 

perkembangan anak, kemampuan guru, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga 

serta pengembangan cabang olahraga, masalah-masalah kesehatan sesuai dengan 

situasi dan kondisi setempat sehingga bisa memupuk bakat serta minat yang 

dimiliki penderita cacat.  

Dalam mengikuti kegiatan olahraga dibutuhkan adanya kesegaran jasmani.  

Kesegaran jasmani menurut hasil seminar nasional (1971) dalam A. Kamiso 

(1991:58) yang menyatakan bahwa pengertian kesegaran jasmani adalah 

seseorang yang memiliki kesegaran dapat diartikan orang yang cukup mempunyai 

kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Sedangkan komponen-komponen 

kesegaran jasmani yang diperlukan meliputi daya tahan tubuh terhadap penyakit, 

kekuatan, daya tahan jantung, daya tahan otot, kelentukan, kecepatan, kelincahan, 

koordinasi, keseimbangan, ketepatan (A. Kamiso, 1991:63). Kesepuluh komponen 

tersebut dapat diterapkan dan diberikan pada anak-anak cacat tennasuk anak 

tunarungu.  

Kegiatan olahraga bagi penderita cacat yang diberikan pada panti 

rehabilitasi anak cacat perlu diberikan dorongan baik berupa penyuluhan maupun 

latihan-latihan keterampilan dalam kegiatan olahraga. Dengan demikian akan 
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tumbuh dan berkembang pada diri anak usaha untuk berprestasi. Selain diberikan 

dorongan, motivasi tinggi yang dimiliki siswa dalam melakukan kegiatan olahraga 

juga penting, sebab motivasi tinggi akan mendapatkan hasil yang lebih baik jika 

dibanidngkan siswa yang rendah motivasinya dalam melakukan suatu kegiatan 

olahraga, jadi apabila dalam melakukan kegiatan tidak disertai motivasi yang 

tinggi, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai, karena itu motivasi 

mempunyai peranan yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan 

olahraga.  

Motivasi seseorang dalam melakukan kegiatan atau tingkahlaku berbeda 

antara satu dengan yang lain, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

kepentingan dan kebutuhan, baik karena perbedaan tingkat perkembangan 

umurnya, minat, pekerjaan atau kebutuhan-kebutuhan (Sudibyo Setyobroto, 

1989:45 ).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul penelitian 

:Motivasi mengikuti kegiatan olahraga pada siswa Tuna Rungu (Yayasan Widya 

Bhakti) Semarang Periode Tahun 2006/2007). 

1.2  Permasalahan  

Setelah mengamati dan memahami uraian di atas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1.2.1 Seberapa besar motivasi instrinsik yang mendorong siswa tunarungu 

mengikuti kegiatan olahraga pada SLB bagian B (Yayasan Widya Bhakti) 

Semarang.  

1.2.2 Seberapa besar motivasi ekstrinsik yang mendorong siswa tunarungu 



 7

mengikuti kegiatan olahraga pada SLB bagian B (Yayasan Widya Bhakti) 

Semarang.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan peneIitian ini adalah :  

1.3.1 Untuk mengetahui seberapa besar motifasi intrinsik siswa tunarungu 

dalam mengikuti kegiatan olahraga.  

1.3.2 Untuk mengetahui seberapa besar motivasi ekstrinsik siswa tunarungu 

dalam mengikuti kegiatan olahraga.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Harapan yang ingin diperoleh melalui ini adalah :  

1.4.1 Pengembangan ilmu keolahragaan sesuai dengan hasil penelitian.   

1.4.2 Bagi kepala sekolah dan pengurusnya dijadikan sebagai bahan masukan  

tentang gambaran motivasi siswa yang bervariasi sehingga dapat  

menerapkan cara untuk meningkatkan motivasi.  

1.4.3 Sebagai pegangan bagi guru dan calon guru pendidikan jasmani khususnya  

guru di SLB dalam melaksanakan tugasnya untuk memberi rangsangan 

dan  motivasi agar murid-muridnya giat melaksanakan aktivitas jasmani.  

 

1.5  Penegasan Istilah  

Untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari isi 

skripsi dan dasar judul diatas, maka penulis mengadakan penegasan istilah sebagai 

berikut:  
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1.5.1 Motivasi  

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (1995 : 666) motivasi berarti :  

"Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu". Sedangkan menurut M.C 

Donald dalam Sardiman AM (1990 : 73), motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan atau tujuan. Menurut Henky E. Rogi dalam bukunya Singgih D. 

Gunarso (1989: 93) yang menyatakan bahwa motivasi berolahraga adalah 

keseluruhan daya penggerak (motif-motif) didalam diri individu yang 

menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin kelangsungan latihan dan memberi 

arah pada kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi intrinsik 

adalah dorongan yang berasaI dari dalam yang menyebabkan berpartisipasi dalam 

berolahraga. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari 

luar individu yang menyebabkan individu berpartisipasi dalam berolahraga.  

 

 

1.5.2 Anak Luar Biasa  

Menurut Suran dan Rizzo dalam bukunya Frieda Mangunsong (1998 : 3), 

anak yang tergolong luar biasa adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam 

beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Anak yang secara 

fisik, psikologi, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau 

kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, 

mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional. 
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Juga meliputi anak-anak yang berbakat dengan intelegensi yang tinggi, dapat 

dikategorikan sebagai anak khusus atau Iuar biasa, karena memerlukan 

penanganan yang terlatih dari tenaga professional. Michael Reed (1984: I ), salah 

seorang perintis pendidikan anak tunarungu di Inggris mendefinisikan, bahwa 

tunarungu adalah seluruh tingkat kehilangan dari  minimal sampai dengan total 

tuli. SLB bagian B merupakan suatu bentuk wadah, tempat berkumpulsekelompok 

orang yang mempunyai tujuan bersama dalam memperoleh pendidikan lain dari 

biasanya, unruk menampung anak-anak yang mempunyai kelainan yang terdapat 

pada alat pendengaran dan alat bicara.  

 

1.5.3 Olahraga  

Olahraga adalah latihan gerak badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau 

dengan macam-macam pennainan seperti : voli, sepak bola, tennis dan lain-lain 

yang bertujuan untuk menyehatkan tubuh (J.S Badudu dan Sutan Mohammad 

Zain, 1994: 246). 

Kegiatan olahraga disini akan· mengarah kesegaran jasmani Slswa 

tunarungu. Menurut Judith Rink daJam Mochamad Sajoto (1988:43) kesegaran 

jasmani adalah kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehatl-sehari dengan 

tanpa mengalami kelelahan berarti dengan pengeluaran energi yang cukup besar, 

guna memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk 

memenuhi keperluan darurat bila sewaktu-waktu diperlukan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Motivasi  

Dalam penggunaan istilah, sering terdapat penggunaan motif dan motivasi 

untuk menyatakan hal yang sama. Mempersamakan kedua istilah itu memang 

tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi kedua istilah tersebut tidak persis sama 

(Max Darsono, 2001 :61)  

2.1.1.1 Motivasi berasal dari kata motif yang berarti sesuatu yang didorong  

seseorang untuk melakukan tindakan. Pada dasamya setiap perilaku dari 

individu dldorong oleh sesuatu kekuatan, baik yang terdapat dalam diri' 

maupun yang terdapat diluar orang yang bersangkutan. Dorongan yang 

menggerakkan perilaku :ndividu dikenal dengan istilah motif. Seperti yang 

dijelaskan Sudibyo Setyobroto (1989: 19) dijelaskan sebagai berikut : 

motif dimaksud segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Berdasarkan kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa motif 

merupakan sumber kekuatan atau dorongan yang tidak terlepas dari setiap 

kehidupan individu dalam bertingkah laku dan daya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa motif 
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merupakan sumber kekuatan atau dorongan yang selamanya tidak terlepas 

dari setiap kehidupan individu dalam bertingkah laku dan daya yang 

mendorong seeorang untuk melakukan sesuatu.  

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1994:119) motif adalah 

suatu yang mendasari perbuatan atau tindakan seseorang.  

Winkel dalam Max Darsono ( 200 1:61 ) motif adalah daya penggerak di 

dalam diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan tertentu.  

Adapun menurut Sri Mulyani dalam Max Darsono (2001 :62 ), motif 

adalah suatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan 

tertentu. Tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, atau penguasaan.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa motif adalah daya 

penggerak seseorang di dalam melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan.  

Motif bukanlah hal yang dapat diamati, tetapi dapat disimpulkan, karena 

tiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan dari 

dalam diri orang itu, maka kekuatan pendorong inilah yang kita sebut motif, ini 

sesuai dengan pendapat (Sardiman AM, 2001:71) yang menyatakan bahwa 

pengertian motif itu adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 

subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 

Jadi motif itu merupakan suatu kondisi intemal dalam bahasa yang lebih 

sederhana, motiv itu adalah "kesiapsiagaan" dalam diri seseorang. Motivasi dapat 
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diartikan sebagai daya penggerak yang teIah menjadi aktif pada saat-saat 

melakukan suatu perbuatan, sedangkan motiv sudah ada dalam diri seseorang jauh 

sebelum orang tersebut melakukan suatu perbuatan. 

Pada dasamya seseorang dalam melakukan kegiatan atau tingkah laku 

selalu didasari oleh motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan yang merupakan 

daya penggerak dalam diri seseorang individu untuk mendorong yang 

bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu pula. Daya penggerak ini akan menjadi aktif pada saat tertentu jika 

tujuan yang ingin dicapai sangat dirasakan atau dihayati.  

Motivasi juga merupakan serangkaian usaha tertentu untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu sehingga orang atau individu mau dan ingin melakukan 

sesuatu dan apabila tidak suka maka akan berusaha menghindarinya.  

Motivasi dapat menimbulkan suatu perubahan energi dalam diri individu, 

dan pada akhimya akan berhubungan dengan kejiwaan, perasaan dan emosi untuk 

bertindak dan melakukan sesuatu untuk pencapaian tujuan, kebutuhan dan emosi 

untuk keinginan tertentu. Supaya kegiatan itu terlaksana, hams ada kekuatan 

pendorong baik dari dalam maupun dari Iuar diri manusia.  

Adapun definisi-definisi mengenai motivasi itu sendiri banyak melakukan 

oleh ahli psikologi antara lain : 

Menurut Singer menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan untuk 

mencapai tujuan atau dorongan dari dalam terhadap aktivitas yang berpengaruh 

terhadap keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah 

laku(Singih D. Gunarso, 1989: 92).  
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Sedangkan menurut Soemargo (1989:48) motivasi adalah daya yang timbul 

dalam diri seseorang yang dapat mendorong seseorang itu mampu berbuat sesuatu 

dalam usaha memenuhi keinginan untuk mencapai tujuan atau kebutuhan. 

Heckhusen (1967) dalam Sudibyo Setyobroto (1989: 20) menyatakan 

motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak dan pendorong tersebut. 

Motivasi adalah niat, dorongan, dasar untuk berbuat sesuatu untuk mencapai hasil 

yang baik (JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1994 : 203). 

Dari berbagai definisi tersebut diatas, walaupun dinyatakan dengan 

kalimat yang berbeda dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sesuatu yang 

muncul dari diri seseorang yang dapat berakibat adanya dorongan untuk 

melakukan sesuatu, hal tersebut karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 

Motivasi juga bisa dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi 

tertentu sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak 

suka akan berusaha untuk mengelak perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi tidak 

lain tumbuh dari dalam diri seseorang itu sendiri.  

David Krech dalam bukunya Singgih D.Gunarso ( 1989:92 ) menyatakan 

bahwa motivasi adalah suatu keinginan atau tujuan yang merliadi pendorong 

untuk bertingkag laku. Sedangkan menurut M.Ngalim Purwanto (1990:71), 

menjelaskan bahwa motivasi ialah suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Wlodkowski 

(1985) dalam Prasetya Irawan (1994:41) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu 

kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu, dan yang 
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memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

keinginan atau tujuan yang didorong atau digerakkan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan atau tingkah laku tertentu.  

Bimo walgito ( 1992: 169 ) mendefinisikan motivasi adalah keadaan dalam 

diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Adapun 

mengenai penjelasan diatas motivasi mempunyai tiga aspek yaitu: a) keadaan 

terdorong dalam diri organisme, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan 

jasmani, keadaan lingkungan, atau karena keadaan mental, b) perilaku yang 

timbul dan terarah karena keadaan, c) tujuan yang dicapai oleh perilaku tersebut.  

Sedangkan kebanyakan menurut definisi, motivasi mengandung tiga 

'komponen pokok yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku 

manusia (Ngalim Purwanto,1990:72). Menggerakkan berarti menimbulkan 

kekuatan pada individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara 

tertentu. Misalkan kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif dan 

kecenderungan mendapat kesenangan.  

Motivasi juga mengarahkan dan menyalurkan tingkah laku, dengan 

demikian ia menyediakan suatu orientasi tujuan tingkah laku individu terhadap 

sesuatu untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus 

menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dari kekuatan individu. 

Sehingg dapat dikatakan bahwa motivasi ialah suatu yang disadari untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia 

mendorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 

tujuan. 

Dijelaskan lebih jauh oleh Harsono (1988 : 250) motivasi adalah ujud yang 
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tidak nampak pada orang dan tdak diamati secara langsung.  

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dua pengertian pokok 

motivasi yaitu : 

Pertama motivasi berhubungan dengan kehidupan batin seseorang 

menyangkut fungsi psikis atau berkaitan dengan soal kejiwaan yang abstrak 

sifatnya, tetapi motivasi memang tidak ada walaupun keberadaannya hanya bisa 

dirasakan secara pasti oleh orang yang bersangkutan.  

Kedua, motivasi juga berkaitan dengan tingkah laku seseorang maksudnya 

sebelum seseorang melakukan sesuatu perbuatan di dalam dirinya telah ada 

motivasi yang menjadi pendorong serta penggerak pertamanya.  

Motivasi mengandung pengertian yang lebih umum dan memungkinkan 

kepada seluruh proses gerak termasuk situasi yang mendorong, berupa dorongan 

yang timbul serta tingkah laku yang ditimbulkan. Proses gerakan pada dasamya 

akan berorientasi pada satu tujuan.  

Menurut Singgih D Gunarso (1989:93) ada beberapa teori tentang motivasi 

yang cukup menarik untuk dibicarakan, yaitu: 

a. Teori Hedonisme 

Teori Hedonisme mengatakan bahwa pada hakekatnya manusia akan memilih 

aktivitas yang akan menyebabkan mereka gembira dan senang. Begitu juga 

dalam olahraga hanya memilih aktivitas yang menarik dan menguntungkan 

dirinya dan akan mengesampingkan yang tidak menarik.  

b. Teori Naluri   

Naluri menghubungkan perilaku manusia dengan bermacam-macam naluri, 

seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, tindakan dan 

tingkah laku yang digerakkan oleh naluri tersebut.  
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c. Teori  Kebudayaan  

Teori ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pada kebudayaan 

tempat berada.  

d. Teori Kebutuhan  

Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakekatnya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

Pengertian motivasi telah diuraikan diatas tampaknya tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Karena motif merupakan suatu tenaga. Dengan 

:emikian motif merupakan dorongan untuk berbuat, sedangkan motivasi 

merupakan usaha atau langkah mengefektifkan dorongan dalam usaha mencapai 

tujuan. Dengan kata lain, tingkah laku berorientasi kepada suatu tujuan tertentu 

:isebut tingkah laku yang bermotivasi, karena tingkah laku itu dilatarbelakangi 

oleh motif.  

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting sebab motivasi merupakan 

dasar untuk menggerakkan perbuatan seseorang dalam berolahraga. Olahraga 

yang iilakukan oleh setiap individu merupakan hal yang positif, yaitu untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani, bersosialisasi, pengalaman bam, meningkatkan 

pengalaman diri dan lain sebagainya. 

 

2.1.2 Macam – Macam Motivasi  

Menurut Sri Mulyana dalam Max Darsono (2000:62) motivasi yang 

mendasari tingkah laku manusia banyak jenisnya, dan dapat digolongkan 

berdasarkan latar belakang perkembangannya, motivasi dalam hal ini dapat dibagi 
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menjadi dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder.  

Motivasi primer adalah motivasi bawaan dan tidak dipelajari. Motivasi ini 

timbul akibat proses kimiawi fisiologik yang terdapat pada setiap orang termasuk 

dalam motivasi primer ini antara lain ras haus, rasa lapar, dan hasrat seksual.  

Motivasi sekunder adalah motivasi yang diperoleh dari belajar melalui 

pengalaman. Motivasi sekunder ini oleh beberapa ahli disebutjuga motivasi sosial.  

Seseorang dalam melakukan kegiatan didasari adanya motivasi. Menurut 

Soemargo (1989:48 )motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah dorongan-dorongan yang berasal 

dari  dalam diri sendiri. Misalkan seseorang itu selalu berusaha untuk makin 

meningkatkan kecakapan, keterampilan, balikan prestasi dalam bidang olahraga, 

sehingga karena usahanya tersebut memberikan kepuasan pada dirinya.  

Motivasi juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik adalah  

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dari dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu serta motivasi ekstrinsik yaitu  motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar (Dimyati, 2004 : 80). 

Menurut Singih D.Gunarso (1996:53), menyatakan bahwa motivasi 

instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi akan tetapi tidak 

perlu rangsangan dari luar, karena dalam setiap individu sudah memiliki dorongan  

dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Sedangkan menurut 

Harsono (1988:251) motivasi instrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam 

diri individu sendiri.  
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Dari beberapa detinisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi instrinsik 

adalah motivasi yang timbuI dari dalam diri individu itu sendiri, individu 

bertingkahlaku karena mendapat dorongan dari dalam tanpa adanya pengaruh dari 

luar. 

Aktivitas dengan dorongan motivasi instrinsik sering disebut competence 

motivation, karena orang motivasi instrinsik biasanya sangat bergairah untuk 

meningkatkan. Kompetensi dalam usaha untuk mencapai kesempumaan (Harsono, 

1988:252). Aktivitas dengan dorongan motivasi instrinsik cenderung dapat 

bertahan dibandingkan kegiatan dengan yang didorong oleh motivasi ekstrinsik. 

Oleh karena itu motivasi instrinsiklah yang hams ditumbuhkan datam setiap 

aktivitas.  

Menurut A. Kamiso (1991:135), biasanya orang yang mempunyai motivasi 

instrinsik menunjukkan sikap sebagai berikut :  

2.1.2.1 Tekun dalam usaha memperdalam ilmu  

2.1.2.2 Menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam usaha belajar dan berlatih.  

2.1.2.3 Tidak menggantungkan diri pada orang lain.  

2.1.2.4 Mempunyai kepribadian yang mantang dan mantap.  

2.1.2.5 Percaya pada diri sendiri.  

2.1.2.6 Memiliki kedisiplinan dalam latihan.  

Sedangkan motivasi ekstrinsik terjadi karena dorongannya tumbuh karena 

adanya rangsangan dari luar dirinya. Misalnya : seseorang dalam ohiliraga sebaik-

baiknya karena adanyajanji-janji atau hadiah yang menarik bila ia menang.  

Menurut Max Darsono (2000:63) motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 
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timbul dalam diri seseorang karena pengaruh dari rangsangan luar. Tujuan yang 

diinginkan dari tingkah laku yang digerakkan oleh motivasi ekstrinsik terletak di 

luar tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut Irwanto (1994:217) motivasi 

ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar individu. Soemargo (1989:50) 

mendefinisikan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang tumbuh karena adanya 

rangsangan dari luar dirinya.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang menyebabkan individu bertingkah laku karena adnya 

dorongan atau rangsangan dari Iuar.  

Dalam dunia olahraga motivasi ekstrinsik sering pula disebut competitive 

motivation, oleh karena itu dorongan untuk bersaing dan memang memegang 

peranan yang lebih besar daripada rasa kepuasan karena telah berprestasi dengan 

baik, karena lebih dari yang lain maka sering timbul perasaan superior, hal ini 

disebabkan karena adanya motivasi kompetitif Perasaan ini mudah berkembang 

menjadi sifat egosentrik, karena itu orang tersebut biasanya kurang peka terhadap 

keaadaan atau pendapat orang lain. (Harsono, 1988:51). 

Motivasi ekstrinsik tidak selalu harus menyebabkan timbuInya hal-hal atau 

efek negatif. Motivasi ekstrisik tetap dapat merupakan dorongan yang kuat bagi 

seseorang untuk berusaha dan mencurahkan kemampuan yang maksimal dan 

untuk berprestasi yang sebaik-baiknya. 

Dalam studi tentang motivasi ekstrinsik dikenal adanya bentuk hadiah 

(reward) dan hukuman (punishmen) sebagai bentukpembangkit motivasi. 

?enggunaan hadiah atau hukuman sebagai motivasi harus didasarkan pada suatu 

prinsip bahwa pada hakekatnya manusia memiliki kecenderungan untuk mencari 

sesuatu yang memberikan kesenangan dan menghindari sesuatu yang tidak 

menyenangkan. Dengan berprinsip apabila kegagalan dalam suatu pelajaran 
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diancam oleh suatu hukuman, maka siswa akan berusaha sekuat tenaga tidak 

gagal, sebaliknya bila siswa berhasil dalam suatu mata pelajaran dijanjikan 

hadiah, maka siswa juga akan berusaha sekuat tenaga akan berhasil ( Sugiyanto, 

1997:384 ). 

Manusia hidup dan bertingkah laku terhadap lingkungan tidak terlepas dari 

kehidupan manusia. DaJam kegiatan olahraga peserta juga dipengaruhi oleh 

masing-masing individu tidak sama kecenderungannya, ada yang lebih dominan 

motivasi instrinsik dan ada pula yang lebih dominan motivasi ekstrinsik.  

 

2.1.3 Hierarki Motivasi  

Untuk lebih memahami konsep motivasi kita harus mengetahui hierarki 

motivasi. Motivasi manusia sebagai suatu hierarki terdiri dari lima tingkat. 

Tingkat-tingkat ini menunjukkan urutan kebutuhan yang mempengaruhi kegiatan 

olahraga dalam suatu waktu-waktu tertentu. Kelima tingkat motivasi menurut 

'Abraham H. Maslow dalam Sugiyanto (1997:387) ada lima yaitu :  

2.1.3.1 Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan badan manusia dalam bentuk 

makanan yang sehat, air istirahat, kesehatan fisik.  

2.1.3.2 Kebutuhan rasa aman, setiap manusia membutuhkan rasa aman akan 

keselamatan dini, baik secara fisik maupun psikis.  

2.1.3.3 Kebutuhan akan status sosial, manusia pada dasamya makluk sosial yang 

ingin diterima menjadi anggota kelompok masyarakat tertentu dan ingin ikut aktif 

dalam berbagai kegiatan olahraga yang disenangi. 
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2.1.3.4 Kebutuhan akan harga diri, setiap manusia mempunyai rasa harga diri 

yang terwujud dalam berbagai bentuk diantaranya prestise. Kebutuhan untuk 

berhasil dan dihormati, makin tinggj prestasi dalam cabang olahraga tertentu, 

makin giat berlatih, makin tinggi pula perasaan itu diperhatikan dan dihargai. 

2.1.3.5 Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan ini nampak pada keinginan untuk 

mengembangkan kapasitas fisik. Kapasitas mental melalui latihan yang giat akan 

berbuat sebaik-baiknya dalam berolahraga. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Perbedaan motivasi antara individu-individu disebabkab oleh faktor-faktor 

yang mempengaruhi setiap individu. 

Menurut David Krech dalam Singgih D. Gunarso (1989 : 103) motivasi 

dipengaruhi oleh pengalaman akan pemenuhan kebutuhan, perasaan dan pikiran 

dalam individu, dan lingkungannya. Sedangkan menurut Kamlesh (1983) dalam 

Singgih D. Gunarso (1989 : 104) kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi dalam kesegaran jasmani dan olahraga adalah : 

2.1.4.1 Sehat fisik dan mental merupakan kesatuan organis yang memungkinkan 

motivasi berkembang. 

2.1.4.2 Lingkungan yang sehat dan menyenangkan merupakan lingkungan yang 

dapat mendorong motivasi. 
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2.1.4.3 Olahraga yang disesuaikan dengan bakat dan naluri. 

Olahraga yang tepat disesuaikan dengan unsur-unsur naluri akan 

memperkembangkan motivasi anak secara baik.   

2.1.4.4 Fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan.  

Lapangan yang rata dan menarik, peralatan yang memadai akan memperkuat 

motivasi, khususnya anak dan pcmula untuk belajar dan berIatih lebih baik.  

2.1.4.5 Program pendidikan jasmani yang menuntut aktifitas 

Perkembangan anak membutuhkan aktivitas. Permainan dan pertandingan yang 

menarik akan memberikan motivasi yang tinggi.  

2.1.4.6 Menggunakan audio-visual aid.  

Latihan yang melibatkan perasaan, pengl(hatan dan pendengaran seperti TV, 

kartu, diagram, gambar akan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dengan 

lebih rajin.  

2.1.4.7 Metode mengajar  

Pemilihan metode belajar yang sesuai akan membantu motivasi dalam proses 

belajar atau latihan.  

 

2.1.5 Fungsi Motivasi  

Motivasi sangat berpengaruh terhadap prestasi seseorang, dengan kata lain 

setia tingkah laku dari seseorang selalu disertai motivasi. Untuk pencapaian 

prestasi yang diharapkan perIu adanya motivasi, semakin besar motivasi yang 

diberikan maka kemungkinan berpasil pula prestasi seseorang. Hasil yang baik 
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atau memuaskan dapat dicapai bila dilandasi oleh motivasi yang kuat.  

Ditinjau dari fungsi motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu motivsi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Harsono (1988:251) mengatakan bahwa 

motivasi instrinsik berfungsi karena ada dorongan-dorongan yang berasal dari  

dalam individu, Sedangkan motivasi ekstrinsik berfungsi karena ada rangsangan 

dari luar diri seseorang.  

Adapun fungsi-fungsi motivasi dalam hubungannya dengan perilaku 

dijelaskan oleh M.Ngalim Purwanto ( 1990:70) adalah sebagai berikut:  

2.1.5.1 Dorong manusia untuk berbuat atau bertindak  

Motivasi ini berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan 

energi (kekuatan) kepada seseorang tintuk melakukan suatu tugas.  

2.1.5.2 Menentukan  arah perbuatan  

Motivasi ini menuju ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi  

mencegah penyelewengan dari jalan yang hams ditempuh untuk mencapai tujuan 

ini. 

2.1.5.3 Menyeleksi perbuatan kita  

Artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang hams dilakukan, yang 

serasi, guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut.  
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Sedangkan menurut Sardiman A.M (1990:82) ada tiga fungsi motivasi  : 

2.1.5.1 Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepas energi. 

2.1.5.2 Memberikan arah perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang 

hendak dicapai.  

2.1.5.3 menyeleksi perbutan yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. 

 

2.1.6 Pengertian Anak Luar Biasa  

Pada umumnya anak luar biasa adalah anak yang mengalami cacat secara 

jasmani atau cacat rohaninya.  

Abu Ahmadi (1990:50) mendefinisikan anak luar biasa adalah anak yang 

pertumbuhan dan perkembangannya mengalami penyimpangan baik segi fisik 

mental dan emosi serta sosialnya bila dibandingkan dengan anak lain yang sebaya. 

Sedangkan menurut Rochman Natawidjaja (1997:20), menjelaskan bahwa anak 

luar biasa anak yang jelas-jelas berbeda perkembangan fisik, mental atau 

sosialnya dari perkembangan anak pada umumnya, sehingga memerlukan bantuan 

khusus usahanya mengenai perkembangan yang sebaik-baiknya.  

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa adalah 

anak  yang mengalami penyimpangan baik segi fisik, mental serta sosialnya bila 

dibandingkan dengan anak lain dalam perkembangan dan pertumbuhannya.  
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Beltasar Tarigan (2000:9) mendefisinikan anak luar biasa adalah seseorang 

yang memiliki ciri-ciri penyimpangan mental, fisik, emosi atau tingkah laku yang 

membutuhkan modifikasi dan pelayanan khusus agar dapat berkembang secara  

maksimal semua potensi yang dimilikinya. Anak luar biasa ini meliputi anak yang 

memiliki cacat fisik, cacat mata, termasuk buta atau setengah buta, cacat pada 

tulang, tuli, termasuk tuli total atau sebagian, cacat pada alat bicara, epilepsi 

gangguan emosi, dan cacat bawaan. Menurut Frieda Mangunsong (1998:4), 

bahwa anak luar biasa adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam setiap 

dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, 

psikologis, kognitif, sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau 

kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, 

mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional, 

juga anak – anak yang berbakat dengan intelegensi yang tinggi, dapat dikatakan 

sebagai anak khusus atau luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih 

dari tenaga profesional.  

Jadi anak luar biasa dapat diartikan anak yang menyimpang dari rata-rata 

anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik 

neuro muscular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, 

sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau 

pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengmbangkan potensi atau 

kapasitasnya secara maksimal.  
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Pendidikan luar biasa adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan 

nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang 

kelainan fisik atau mental. Pendidikan luar biasa dielenggarakan di Taman Kanak- 

Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan 

Tingkat Iuar Biasa (SLTPLB), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).  

Kurikulum PLB disusun untuk mewujudkan tujuan nasinal dengan 

memperhatikan tahap pengembangan peserta didik yang mengandung kelainan 

fisik atau mental dan disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan 

nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai dengan jenis 

dan tingkat kelainan serta jenjang tiap satuan pendidikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan KeputusanMenteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan 

Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I memuat hal-hal pokok 

sebagai berikut: Landasan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam 

pengembangan kurikulum, tujuan pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan 

nasional dan tujuan pendidikan pada taman kanak-kanak luar biasa, sekolah 

lanjutan tingkat pertama luar biasa, dan sekolah menengah luar biasa, program 

pengajaran yang mencakup isi program pengajaran, lama pendidikan dan susunan 

program pengajaran, penilaian, dan pengembangan kurikulum selanjutnya, di 

tingkat nasional dan tingkat daerah (Kurikulum Pendidikan Luar Biasa, 2000: 1). 

Penyelenggaraan pendidikan luar biasa untuk membantu peserta didik yang 
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menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan Iingkungan sosial, budaya dan alam 

sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti 

pendidikan lanjutan. Berdasarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(1994:7) dalam Frieda Mangunsong. Sekolah luar biasa dibagi menjadi enam 

bagian menurutjenis kelainan anak yaitu : 

2.1.6.1 SLB Bagian A untuk anak Tunanetra 

2.1.6.2 SLB Bagian B untuk anak Tunarungu 

2.1.6.3 SLB Bagian C dan C1 untuk anak Terbelakang/Tunagrahita 

2.1.6.4 SLB Bagian D dan D1 untuk anak Tunadaksa 

2.1.6.5 SLB Bagian E untuk anak Tunalaras 

2.1.6.6 SLB Bagian G untuk anak Tunaganda 

Ketunarunguan" berasal dari kata "tuna rungu", yang secara leksikal di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:971) yang mempunyai arti "tuli" 

atau “tidak dapat mendengar", Menurut Mufti Salim (1984:8) ada dua definisi 

tentang definisi tunarungu yaitu secara medis tunarungu adalah kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak 

berfungsi sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran, sedangkan secara 

pedagogis tunarungu adalah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang 
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mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan 

bimbingan dan pendidikan khusus. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar disebabkan oleh kerusakan atau tidak 

berfungsi sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami 

hambatan dalam perkembangan bahasanya.  

Tiap-tiap jenis kelainan memiliki beberapa faktor penyebab yang berbeda-

beda, karena itu terdapat banyak sekali sebab-sebab terjadinya kelainan. Secara 

umum  sebab-sebab terjadinya kelainan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:  

1) Sebab-sebab atau segala gangguan penyakit dan sebagainya yang terjadi 

sewaktu anak belum lahir. Ini disebut Phase prenatal. 

2) Phase natal yaitu  sebab-sebab atau segala gangguan yang terjadi sewaktu 

atau saat kelahiran. 

3) Phase post natal yaitu sebab-sebab atau segala gangguan yang terjadi pada 

masa sesudah kelahiran.  

Dengan mengenal sebab-sebab kelainan tersebut merupakan suatu hal yang 

penting karena di samping diperlukan dalam usaha penanggulangan juga untuk 

usaha pencegahan.  

Anak dengan gangguan pendengaran (tunarungu) seringkali menimbulkan 

masalah tersendiri. Masalah utama pada anak dengan gangguan pendengaran dan 

ganguang bicara adalah masalah komunikasi. Agar anak tunarungu dapat  

berkembang secara maksimal, maka kita harus memahami kebutuhan- 
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kebutuhannya. Jalur pendidikan formal (sekolah), merupakan satu upaya yang 

banyak dilakukan untuk dapat membantu anak-anak tunarungu.  

Bagi anak tunarungu yang tidak disertai kelainan yang lain, ia memiliki 

intelegensi yang normal. Dalam perkembangan kognitif anak tunarungu 

mengalami hambatan jika dibandingkan dengan anak normal. Hal-hal yang 

berhubungan dengan tugas mereka kurang efisien. Ketunaan merupakan hambatan 

dalam proses pendidikan, karena itu untuk mendiskusikan bahan yang abstrak 

diperlukan pembicaraan dan komunikasi verbal. Sebagai mana ditegaskaan oleh 

Frieda Mangunsong (1998:65) bahwa masalah utama pada anak dengan gangguan 

pendengaran adalah masalah komunikasi yang berdampak luas, baik dari segi 

keterampilan bahasa, membaca, menulis, maupun menyesuaikan sosial serta 

prestasi sekolahnya.  

Untuk lebih memahami gangguan pendengaran, berikut definisi dan 

kategorisasi dari ketulian menurut Frida Mangunsong (1998: 68), ada lima yaitu:  

1) Kelompok satu, hilangnya pendengaran yang ringan (20-30 dB). Orang-orang 

dengan kehilangan pendengaran sebesar ini mampu berkomunikasi dengan 

menggunakan pendengarannya.  

2) Kelompok dua, hilangnya pendengaran yang marginal (30-40 dB). Orang 

dengan gangguan ini sering mengalami kesulitan untuk mengikuti suatu 

pembicaraan padajarak beberapa meter.  

3) Kelompok tiga, hilangnya pendengaran yang sedang (40-60 dB). Dengan 
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bantuan alat bantu dengar dan bantuan mata, orang-orang ini masih bisa 

belajar berbicara dengan mengandalkan alat pendengaran.  

4) Kelompok empat, hilangnya pendengaran yang berat (60-75 dB). Orang-orang 

ini tidak bisa behuar berbicara tanpa menggunakan teknik-teknik khusus.  

5) Kelompok lima, hilangnya pendengaran yang parah ( >75 dB )  

Orang dengan kelompok ini tidak bisa belajar bahasa hanya semata-mata 

dengan mengandaIkan telinga, meskipun didukung oleh alat bantu dengar 

sekalipun.  

Jadi menurut definisi diatas, kelas satu, dua dan tiga tergolong sulit 

mendengar. Sedangkan kelas empat dan lima tergolong tuli. Kesulitan dalam 

berbicara akan semakin bertambah sejalan dengan semakin bertambahnya 

kesulitan pendengaran.  

Berdasarkan tingkat kecacatan yang disandang, penentuan tingkat 

keparahan ketunarunguan ini diukur dengan alat "audiometer", yang hasil 

pengukuran dirumuskan dalam satuan decibel atau disingkat dB. Pada Yayasan 

Widya Bhakti Semarang khususnva penyandang cacat tunarungu kehilangan 

kemampuan rungu antara 25 dB hingga 70 dB frekuensi ujaran. Mereka masih 

:apat memanfaatkan alat bantu rungu qan masih dimungkinkan untuk mengikuti 

xndidikan luar biasa, sedangkan peyandang cacat tunarungu yang berat atau total 

':engan taraf kehilangan dengar di atas 70 dB frekuensi ujaran meskipun batas 

:ertentu masih mampu memanfaatkan alat bantu rungu, namun mereka tetap -
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membutuhkan penyelenggaraan pendidikan luar biasa di sekolah luar biasa.  

Pada tahun ajaran 2006/2007, Yayasan Widya Bhakti Semarang mendidik 

dengan bentuk satuan pendidikan luar biasa terdiri dari SDLB, SL TPLB, SMLB 

siswa tunarungu putra dan putri dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Menderita cacat tunarungu dengan data ketunarunguan berat dengan 

audiometer sebesar 70 dB.  

2) Memiliki taraf kecerdasan normal dengan batas minimal 1Q Nonverbal (Tes 

lnteligensi Snijders-Ommen) sebesar 90 dan sedikit di bawahnya,  

3) Tidak menyandang cacat lain.  

 

2.1.7 Olahraga  

Menurut asal-usul kata atau peristilahan, kata olahraga berasal dari dua 

kata jadian dalam bahasa melayu yang terdiri dari kata olah berarti membentuk, 

membuat, menjadikan sesuatu dari bahan baku atau mentah, raga berarti badan, 

tubuh, bentuk manusia secara fisik, atau menurut lS.Badudu ( 1994:959) memberi 

batasan tentang istilah olahraga adalah latihan gcrak badan dengan gerakan- 

gerakan tertentu atau dengan macam-macam permainan untuk menyehatkan 

tubuh.  

Sedangkan ICSPE (Intemational Counsil of Sport and Physical Education), 

dalam Adang Suherman (2000:24), mengemukakan bahwa olahraga adalah sikap 

kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan 
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diri sendiri atau dengan orang lain, konfrontasi dengan unsur-unsur alam.  

Olahraga sebagai pendidikan berfungsi untuk mendidik dan dilaksanakan 

disekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampaai perguruan tinggi. 

Olahraga merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, maka olahraga 

pendidikan mencakup pula usaha-usaha ke arah tercapainya kesegaran jasmani 

yang optimal bagi anak-anak sekolah.  

Kegiatan olahraga diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat yang diselenggarakan untuk mewujudkan 

masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, tanpa membedakan jenis kelamin, 

umum, baik yang cacat maupun yang tidak cacat dan dilaksanakan datam bentuk:  

2.1.7.1 Olahraga pendidikan adalah salah satu usaha pendidikan melalui kegiatan 

olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan baik luar maupun di dalam 

lingkungan sekolah.  

2.1.7.2 Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga untuk mencapai prestasi 

olahraga yang maksimal. 

2.1.7.3 Olahraga kesehatan adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk 

memperoleh kesegaran jasmani dan rohani.  

2.1.7.4 Olahraga kewiraan adalah kegiatan olahraga yang diarahkan sebagai 

pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat.  

2.1.7.5 Olahraga cacat adalah kegiatan para penderita cacat baik jasmani maupun 

rohani, sehingga mereka akan mendapatkan kepercayaan kepada diri sendiri.  
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Pada tahun 1978, olahraga di sekolah berfungsi sebagai pengemban tugas 

pendidikan, maka kini sekolah berkewajiban mengenalkan anak didik kepada 

olahraga, membuat mereka mengerti kegunaan olahraga, dan memberi 

kesempatan untuk menghayati kehidupan olahraga, sehingga mereka berminat 

serta bersikap positif terhadap olahraga. Kemudian anak didik memiliki 

kemampuan berolahraga, serta melaksanakan olahraga secara teratur sebagai 

kebiasaan hidup sampai ia mencapai usia lanjut.  

Berikut ini tujuan olahraga dalam buku Ratal Wirjasantoso (1984:30) sebagai 

berikut : 

1. Arah menuju dan mempertahankan kesehatan, kekuatan dan kesegaran 

jasmani: 

a. Untuk membina dan mempertahankan kesehatan, kekuatan dan kesegaran 

jasmani.  

b. Untuk mempertinggi· ketangkasan dan keterampilan mempergunakan 

jasmaninya untuk menjalankan pekerjaan dan permainan.  

c. Untuk memperbaiki dan menghindarkan sikap buruk baik pembawaan  

maupun yang diperoleh  

2. Arah  menuju kesehatan dan kesejahteraan rohani.  

a. Untuk membina rasa percaya diri sendiri, keuletan, keteguhan dan 

ketetapan hati, tidak lekas putus asa.  

b. Untuk mengembangkan kehalusan budi, ramah, rasa adil, tanggung jawab 
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dan peri kemanusiaan.  

c. Memperkuat harga diri.  

d. Memberi kepuasan dan kegembiraan.  

Tujuan olahraga untuk anak-anak luar biasa pada hakekatnya untuk 

membantu mengembalikan kelainan-kelainan gerak yang dialaminya, Urutan atau 

tahap pelaksanaan yang dilakukan seorang guru hendaknya dimulai dari gerakan 

mudah ke sukar, sederhana ke yang rumit. Selain dari itu juga membina kesehatan 

dan kesegaran jasmaninya serta membantu pertumbuhan dan perkembangannya. 

Kesegaran jasmani merupakan peranan penting dalam usaha meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia. Oleh karena itu disetiap sekolah, olahraga perlu 

dikembangkan dan perlu diadakan pembinaan secara terus menerus agar tujuan 

yang diharapkan dapat dicapai. 

Kesegaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan 

tugas hariannya dengan baik dan efisien, tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh 

masih memiliki tenaga cadangan, baik untuk mengatasi keadaan darurat yang 

mendadak, maupun untuk menikmati waktu senggang dengan rekreasi' yang aktif 

(Sudamo, 1992 : 9). 

Dangsina Moeloek (1984:2) mendefinisikaan bahwa kesegaran Jasmani 

ditinjai dari segi faal (Fisiologi) adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh 

melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebanan fisik yang diberikan 

kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan.  
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Adapun menurut Mochamad Sajoto (1988:43) menyatakan bahwa 

kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari 

dengan tanpa mengalami berarti, dengan pengeluaran energi yang cukup besar 

guna memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta memenuhi 

keperluan darurat bila sewaktu-waktu diperlukan.  

Menurut Depdikbud Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (1997:4), 

kesegaran jasmani pada hakekatnya berkenaan dengan kemampuan dan 

kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara 

efisien dan efektif dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berarti, clan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan aktifitas 

lainnya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kesegaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa 

merasa lelah berlebihan clan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati 

waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak.  

Kesegaran jasmani mencakup pengertian yang komplek, maka baru 

memahami jika mengetahui komponen-komponen kesegaran jasmani, yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, namun masing-masing komponen 

memiliki ciri-ciri tersendiri yang berfungsi pokok pada kesegaran jasmani 

seseorang.  

 

 



 37

Komponen-Komponen Kesegaran Jasmani  

Kesegaran jasmani mencakup pengertian yang sangat luas dan komplek. 

Untuk itu agar dapat memahami konsep kesegaran jasmani yang baik, diperlukan 

pengetahuan tentang komponen-komponen kesegaran jasmani. Komponen- 

komponen kesegaran jasmani merupakan satu kesatuan dan memiliki keterkaitan 

yang erat antara satu dengan yang lain, dan masing-masing komponen memiliki 

ciri-ciri tersendiri serta memiliki fungsi pokok atau berpengaruh pada kesegaran 

jasmani seseorang. Agar seseorang dapat dikatakan tingkat kondisi fisiknya baik 

atau tingkat kesegaran jasmaninya baik, maka status setiap komponen kesegaran 

jasmani harus dalam kategori baik.  

Untuk lebih jelasnya pengertian dari masing-masing komponen kesegaran 

jasmani adalah sebagai berikut:  

1. Daya tahan kardiovaskuler (cardiovasculer endurance)  

Daya tahan kardiovaskuler adalah kesanggupan sistem jantung, paru dan 

pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja 

dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke Janngan yang aktif sehingga dapat 

dipergunakan pada proses metabolisme tubuh (Depdikbud, 1997 : 5) 

Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, pemapasan dan peredaran darahnya. Dengan 

demikian untuk membina kesegaran jasmani, kita harus memberi beban kepada 

sistem kardiorespiratori. Latihan yang kita lakukan harus memberi beban kepada 
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sistem jantung, peredaran darah dan paru. Latihan semacam ini disebut latihan 

aerobics yaitu latihan yang menggunakan udara dan dilakukan dalam waktu yang 

cukup lama. Tujuan utama latihan aerobics adalah menggunakan oksigen 

sebanyak mungkin atau memperbanyak jumlah oksigen yang dapat diproses oleh 

tubuh (Sudamo SP,1992:64-65).  

2. Daya tahan otot (muscle endurance)  

Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan suatu 

kelompok ototnya untuk berkontaksi terus menerus dalam waktu relatif cukup 

lama dengan beban tertentu (M. Sajoto,1988:58). Dengan demikian daya tahan 

otot berarti kemampuan atau kapasitas sekelompok otot untuk melakukan 

kontraksi yang beruntun atau berulang·ulang terhadap suatu beban dalam jangka 

waktu tertentu. Jadi daya tahan otot merupakan kemampuan untuk mengatasi 

kelelahan otot dan berkurang secara bertahap sesuai dengan bertambahnya umur. 

Namun penurunan daya tahan otot tidak terjadi secepat menurunnya kekuatan 

otot.  

3. Kekuatan otot (muscle strength)  

Kekuatan otot adalah tenaga gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan otot 

atau sekelompok otot pada suatu kontraksi maksimal (Depdikbud, 1997: 5). 

Kekuatan otot merupakan hat penting untuk setiap orang karena dapat 

mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugas. Penurunan kekuatan otot tidak 

hanya menganggu keseimbangan tubuh dan aktivitas beIj~lan, tetapi juga 

berhubungan dengan peningkatan resiko terjatuh.  
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4. Kelentukan (flexibility)  

Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya, untuk 

melakukan segal a aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-Iuasnya, terutama 

otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (M. Sajoto,1988:58).  

Jadi kelentukan merupakan keleluasaan gerak tubuh pada persendian yang 

sangat dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendon dan ligamen sekitar sendi dan 

sendi itu sendiri. Hubungan antara bentuk persendian umumnya tiap persendian 

mempunyai kemungkinan gerak tertentu sebagai akibat struktur anatominya. 

Gerak yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah raeksi batang 

tubuh. Tetapi kelentukan yang baik pada tempat tersebut belum tentu di tempat 

lainpun demikian (Dangsina Moeloek, 1984:9).  

Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh dapat melakukan gerakan 

secara bebas. Tubuh yang baik hams memlliki kelentukan yang baik pula. Hal ini 

dapat dicapai dengan latihan jasmani terutama untuk penguluran dan kelentukan.  

Faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah usia dan aktivitas fisik. Pada 

usia lanjut kelentukan tubuh atau elastisitas otot berkurang akibat kurang latihan 

(aktivitas fisik), sehingga aItematif yang terbaik untuk menghambat berkurangnya 

elastisitas otot secara drastis adalah dengan latihan / aktivitas fisik yang teratur.  

5. Komposisi tubuh (body composition)  

Komposisi tubuh digambarkan dengan berat badan tanpa lemak dan berat 

lemak. Berat badan tanpa lemak terdiri atas massa otot (40-50%), tulang (16-18%) 

dan organ-organ tubuh (29-39%). Berat lemak dinyatakan dalam persentasenya 

terhadap berat badan total. Secara umum dapat dikatakan makin kecil persentase 
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lemak, makin baik kinerja seseorang (Depdikbud,1997:6).  

Jadi komposisi tubuh adalah susunan tubuh yang digambarkan sebagi dua 

komponen yaitu lemak tubuh dan masa tubuh tanpa lemak.  

6. Kecepatan gerak (speed of movement)  

Kecepatan gerak adalah kemampuan untuk melaksanakan gerak-gerak yang 

sama atau tidak sama secepat mungkin (Depdikbud,1997:5).  

7. Kelincahan (agility)  

Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah, dalam posisi-

posisi di arena tertentu (M. Sajoto,1988:59). Kelincahan adalah kemampuan 

mengubah secara cepat arah tubuh/bagian tubuh tanpa gangguan pacta 

keseimbangan (Depdikbud, 1997:6).  

Jadi kelincahan merupakan kemampuan dari seseorang untuk merubah poSlSl 

dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. 

Kelincahan tidak hanya diperlukan dalam situasi kerja dan kegiatan rekreasi. 

Seseorang yang mampu merubah suatu posisl yang berbeda dalam kecepatan 

tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya baik, kesegaran jasmani 

yang baik tentunya juga didukung oleh kelincahannya yang baik pula. 

Kelincahan seseorang dipengaruhi oleh usia, tipe tubuh, jenis kelamin, berat 

badan dan kelelahan (Dangsina Moeloek, 1984: 9).  

8. Keseimbangan (balance)  

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ- organ 

syaraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahan letak 

titik-titik berat badan yang cepat pula, baik dalam keadaan statis maupun lebih-
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Iebih dalam gerak dinamis (M. Sajoto, 1988:58).  

Keseimbangan bergantung pada kemampuan integrasi antara kerja indera 

penglihatan, kanalis semisirkularis pada telinga dan reseptor pada otot. 

Diperlukan tidak hanya pad a olahraga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari 

(Dangsina Moeloek, 1984:10).  

Keseimbangan ini penting dalam kehidupan maupun berolahraga, unsur ini 

penting dimana tanpa keseimbangan orang tidak dapat melakukan aktivitas 

dengan baik. Dengan bertambahnya umur keseimbangan akan menurun sebagai 

akibat dan penurunan sruktur dan fungsi organ keseimbangan.  

9. Kecepatan reaksi (reaction time)  

Kecepatan reaksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memberi jawaban 

gerak setelah menerima suatu rangsangan (Depdikbud, 1997:6).  

Kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan untuk memberi 

jawaban kinetis setelah menerima suatu rangsangan. Hal ini berhubungan erat 

dengan waktu refleks, waktu gerakan dan waktu respon. Faktor yang 

mempengaruhi kecepatan reaksi antara lain adalah: usia, jenis kelamin, kesiapan, 

intensitas stimulus, latihan, diet, dan kelelahan (Dangsina Moeloek, 1984: 10-11). 

10. Koordinasi (coordination)  

Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan 

yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan tunggal secara efektif (M. 

Sajoto,1988:59).  

Pada kehidupan sehari-hari terdapat cukup banyak orang yang koordinasinya 

jelek sehingga menyebabkan kerugian. Orang tersebut dalam banyak banyak hal 
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sukar mempelajari suatu gerakan yang tidak memberikan suatu pemandangan 

yang baik. Misalnya pada saat melakukan servis tenis pada saat menentukan tubuh 

mencapai puncak, dilakukan ekstensi lengan dan akhimya dicapai kecepatan 

maksimal pada gerakan raket.  

Pada gerakan yang tidak mempunyai koordinasi baik akan mengakibatkan 

kerugian, pengeluaran tenaga yang berlebihan mengganggu keseimbangan, cepat 

lelah, kurang tepat sasaran yang diinginkan, bahkan mungkin terjadi cedera yang 

tidak kita inginkan. Jadi seseorang akan dapat melakukan beberapa macam 

gerakan yang berangkai dan utuh hila mempunyai koordinasi yang baik.  

Olahraga untuk anak-anak luar biasa pada akhir-akhir ini sudah mulai 

berkembang dengan pesat sekali, baik diluar negeri maupun di negara kita sendiri 

yang sedang melangsungkan di segala bidang. Olahraga untuk anak-anak luar 

biasa ini pada dasamya adalah sama dengan olahraga untuk anak-anak lainnya 

yaitu anak-anak normal. Akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada metode 

penyajian dan penyampaiannya saja yang diberikan serta disesuaikan kebutuhan 

daripada bentuk kelainan setiap anak. Oleh karena itu dalam memberikan kegiatan 

olahraga kepada anak-anak luar biasa hendaknya disesuaikan kepada anak-anak 

luar biasa menurut kelainan-kelainan dari masing-masing anak tersebut.  

Pelaksanaan kegjatan olahraga secara teratur dengan beban yang cukup sangat 

membantu dalam usaha mencapai kebugaran jasmani anak cacat termasuk anak 

tunarungu. Perlu diketahui bahwa kekuatan otot akan bertambah bila sering 

digunakan, dan akan berkurang bila tidak pemah dilatih atau digunakan, termasuk 

ukurannya akan semakin besar bila dilatih secara teratur. Demikian juga 
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kelenturan, kelincahan, daya tahan dan lain-lain.  

Disamping itu, perlu diperhatikan jenis dan bentuk gerakan latihan 

pemanasan yaitu terfokus pada jenis olahraga yang akan dilakukan. Latihan harus 

meningkat di mulai dari stretching agar otot-otot dan persendian tidak kaku, 

kemudian diberikan latihan-Iatihan ringan dan selanjutnya bila kondisi siswa telah 

memungkinkan barulah dilakukan latihan yang aktif dan berorientasi pada 

peningkatan daya tahan tubuh. Latihan dilakukan secara sistematis, dan dimulai 

dari bagjan tubuh yang satu ke bagjan yang lainnya, kemudian ditingkatkan beban 

dengan frekuensi pada setiap kali melatih bagian tubuh yang sudah pemah dilatih. 

Dengan demikian seluruh bagian-bagian tubuh terlatih dengan baik.  

Badan yang menampung kegiatan olahraga penderita cacat ialah Yayasan 

Pembina Olahraga Penderita Cacat (YPOC) dan sekarang telah diganti dengan 

nama menjadi BPOC. Yayasan ini didirikan pada tanggal 31 Oktober 1962 di Sala  

dan berada di daerah Surakarta. BPOC ini merupakan salah satu badan fungsional 

anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga setiap empat 

tahun sekali diadakan kejuaraan antar anak-anak cacat. Dengan demikian anak 

akan termotivasi untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya walaupun mereka 

dalam keadaan cacat.  

 

2.1.8 Hubungan Motivasi dengan Kegiatan Olahraga  

Motivasi siswa mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar olahraga. Hubungan antara motivasi 

dengan kegiatan olahraga keduanya tidak dapat berdiri sendiri, keduanya saling 
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mendukung dan saling berpengaruh terhadap hasil akhir siswa yang mengikuti 

kegiatan olahraga diawali dengan motivasi yang baik, maka akan mendatangkan 

hasil yang baik. Sebaliknya apabila siswa yang mengikuti kegiatan olahraga 

diawali dengan motivasi yang rend,ah maka akan memperoleh hasil yang jelek. 

Menurut Hedausan (1967) dalam Soegiyanto KS (1997: 12) motivasi dalam 

berolahraga bervariasi antara individu yang satu dengan yang lain. Karena 

kebutuhan dan kepentingan yang disebabkan oleh perbedaan perkembangan umur,  

minat, pekerjaan dan kebutuhan lainnya. Motivasi bagi anak-anak, remaja, dewasa 

dan para orang tua yang tidak mempersiapkan diri untuk bertanding antara lain:  

2.1.8.1 Untuk dapat bersenang-senang dan mendapat kegembiraan 

2.1.8.2 Untuk melepaskan ketegangan psikis  

2.1.8.3 Untuk mendapatkan pengalaman estetika  

2.1.8.4 Untuk dapat berhubungan dengan orang lain atau mencari teman  

2.1.8.5 Untuk kepentingan kebanggaan kelompok  

2.1.8.6 Untuk memelihara kesehatan badan  

2.1.8.7 Untuk kebutuhan praktis sesuai dengan pekerjaannya  

Dalam kegiatan belajar mengajar olahraga peranan motivasi baik motivasi 

instrinsik maupun motivasi ekstrinsik sangat diperlukan, karena aktifitas siswa 

dapat berkembang dengan adanya motivasi dan inisiatif.  

Kegiatan olahraga tidak lepas dari aspek motivasi terhadap kegiatan 

tersebut, maka jelaslah itu dapat berhasil tetapi harus ada hubungannya yang baik 

antara guru dengan siswa. Dengan partisipasi siswa atau anak dalam mengikuti 

tersebut pada dasamya ditimbulkan oleh faktor intemal atau faktor yang berasal 
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dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan untuk memperkuat motivasi tersebut 

ditunjang oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat 

selringga masing-masing berbeda tingkatnya.  

Ada beberapa cara untuk memotivasi siswa dalam melakukan kegiatan 

olahraga di sekolah antara lain  

1. Pemberian pujian  

Apabila siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik dan benar, maka 

perlu diberi pujian. Pujian adalah salah satu bentuk dorongan yang positif 

sekaligus merupakan motivasi yang baik.  

2. Pemberian hukuman  

Apabila siswa yang melakukan kesalahan dalam kegiatan, maka harus 

diberi peningkatan supaya kesalahan tidak terulang. Hukuman bagi siswa adalah 

dorongan negatif, oleh sebab itu harus diberikan secara tepat dan bijaksana.  

3. Hadiah  

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, karena hadiah merupakan 

alat pendidikan yang bersifat positif dengan memberikan semacam penghargaan. 

Bagi anak yang berprestasi, karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan 

hadiah maupun penghargaan, maka anak akan belajar dengan giat.  

4. Minat  

Suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila ada minat atau motiv 

itu akan bangkit bila ada minat yang besar.  

Minat akan dapat ditimbulkan dengan cara :  

a. Membangkitkan suatu kebutuhan  

b. Menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampaui  
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c. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau 

mengetahui sukses yang diperoleh, sebab sukses itu akan menimbulkan rasa 

puas.  

2.2 Hipotesis  

Hipotesis diartikan sebagai salah satu yang dianggap benar untuk alasan atau 

mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan. Suharsimi 

Arikunto (1993:62), menjelaskan lebihjauh lagi, hipotesis dapat diartikan sebagai 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sempat 

terbukti melalui data yang terkumpul.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Motivasi mengikuti kegiatan olahraga pada siswa Tunarungu (Yayasan Widya 

Bhakti) Semarang Periode Tahun 2006/2007 adalah sebagai berikut: (l) lebih 

dominan faktor instrinsik, (2) sedangkan faktor ekstrinsik hanya sebagai 

pendukung yang prosentasenya kecil.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi adalah cara yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan  

dalam penelitian. Penggunaan metode harus disesuaikan dengan permasalahan 

yang dikaji agar diperoleh hasil dan simpulan yang tepat.  

3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

1996:220). Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa tuna rungu 

yang mengikuti kegiatan olahraga di SLB Bagian B Yayasan Widya Bhakti 

Semarang tahun ajaran 2006/2007 yang berjumlah 30 siswa.  

 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel menurut Suharsimi Arikunto (1996: 117) mengatakan bahwa sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pendapat tersebut 

diatas penelitian ini merupakan penelitian populasi atau penelitian total sampling 

dengan mengambiI keseluruhan subyek yang berjumlah 30 siswa.  

 

3.3 Variabel Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:97) variabel adalah penelitian yang 

bervariasi diselidiki dalam suatu penelitian. Sebagai variabel dalam penelitian ini 

adalah motivasi siswa tunarungu dalam mengikuti kegiatan olahraga. Motivasi 

yang dipilih sebagai indikator adalah sebagai berikut:  

47 
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a. Motivasi olahraga yang berasal dari dalam individu  

b. Motivasi olahraga yang berasal dari luar individu  

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan, 

sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji 

hipotesis diperoleh melalui instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga data empiris dapat diperoleh 

sebagaimana adanya (Suharsimi Arikunto, 1992: 112).  

Dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan data dikumpulkan 

elalui instrumen yang berupa angket.  

Dalam penyusunan instumen digunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Menetapkan indikator-indikator pada masing-masing variabel dalam bentuk 

kisi-kisi untuk menyusun instrumen.  

b. Dan kisi-kisi pada masing-masing variabel kemudian dijabarkan menjadi 

butirbutir instrumen penelitian.  

c. Instrumen kemudian dikonsultasikan kepada ahli atau dosen pembimbing 

guna memperoleh masukan demi kesempumaan instrumen.  

d. Mengadakan perbaikan instrumen sesuai saran dan masukan dosen 

pembimbing atau ahli.  

e. Menguji validitas dan reliabilitas butir-butir 

f. Membakukan instrumen dengan cara menghilangkan butir-butir pertanyaan 

yang tidak memenuhi syarat (Sutrisno hadi, 1991 :9)  
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Koentjoroningrat (1986:240-241) menyatakan sebelum kuesioner dipakai 

da1am suatu penelitian, maka ada dua 1angkah yang dianjurkan untuk diambil 

yaitu: pertama, mengadakan diskusi dengan sarjana atau pejabat yang diyakini 

mempunyai perhatian terhadap proyek penelitian. Kedua, melakukan suatu usaha 

percobaan untuk mengetahui apakah tiap-tiap pertayaan dalam kuesioner itu 

mudah dipahami oleh respoden dengan tepat dan ditangkap maksudnya dengan 

benar.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini menggunakan survei dan teknik pengumpulan data 

mengungkapkan keadaan pribadi responden dengan angket (kuesioner). Menurut 

Suharsimi Arikunto (1998:140), angket atau kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Sutrino Hadi 

(1991: 1) menjelaskan bahwa "angket digunakan untuk menye1idiki pendapat 

subyek mengenai suatu hal untuk mengungkapkan keadaan pribadi responden. 

Sedangkan angket menurut Sanafiah Faisal (1981:2) disebutkan bahwa, sebagai 

alat pengumpuI data, angket mempunyai eiri khas pada pengumpul data melalui 

daftar pertanyaan tertulis yang tersusun dan disebarkan untuk mendapatkan 

informasi, atau keterangan dari sumber data yang berupa orang (responden). 

Lebih lanjut Sanafiah Faisal (1981: 10) mengatakan "Komponen-komponen 

angket sebagai alat pengumpul data terdiri dari: 1) butir pertayaan; 2) petunjuk 

pengisian; 3) pengantar, angket dipilih sebagai alat pengumpul data karena 
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peneliti berpedoman bahwa subyek penelitian (responden) adalah orang yang 

paling tahu tentang diri pribadi. Sehingga apa yang dinyatakan kepada penyidik 

adalah benar dan dapat dipercaya.  

Bentuk angket pada umumnya ada 2 macam yaitu angket berstruktur dan 

angket tidak berstruktur.  

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

berstruktur dengan bentuk jawaban tertutup. Bentuk jawaban tertutup yakni 

angket yang pada setiap itemnya sudah tersedia berbagai alternatif jawaban. 

Adapun alternatif jawaban yang digunakan adalah responden hanya diminta untuk 

memihh jawaban "ya" dan "tidak".  

 

3.6 Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian ini diawah dengan mengurus perijinan penelitian, 

penyusunan angket, uji coba angket, uji validitas dan reliabilitas angket.  

3.5.1 Perijinan Penelitian  

Penelitian ini diawali dengan mengurus perijinan dari instansi, dalam hal 

ini diperlukan surat ijin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Unirversitas Negeri 

Semarang sebagai pengantar untuk pengadakan peneJitian yang ditujukan kepada 

Kepala Yayasan Widya Bhakti Semarang periode tahun 2006/2007 sebagai tempat 

penelitian.  

3.5.2 Persiapan Angket Penelitian  

Langkah awal dalam penyusunan angket yaitu membuat kisi-kisi angket 

yang nantinya dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan, sebelum diuji cobakan 



 51

angket dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Untuk mengetahui gambaran 

mengenai angket dalam penelitian ini dapat dilihat dalam daftar lampiran.  

3.5.3 Ujicoba Angket  

Angket merupakan alat ukur sebelwn dipergunakan untuk penelitian yang 

sesungguhnya, terIebih dahulu angket diujicobakan sebagai prasyarat supaya 

diperoleh alat ukur yang valid dan reliabilitas sehingga hasil pengukuran tersebut 

dapat dipercaya.  

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas  

3.6.1 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto 1998: 160). Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran ten tang variabel yang dimaksud. 

Instrumen disusun sesuai dengan isi dari keseluruhan masalah yang diteliti.  

Kriteria valid yang digunakan yaitu dengan mengkorelasikan an tara skor tiap 

item soal dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

rxy = 
})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

Keterangan :  

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N  : Jumlah subyek uji coba  
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 X  : Jumlah skor variabbel X  

 Y  : Jumlah skor variabel Y  

 X2  : lumlah skor kuadrat X  

 y2  : lumlah skor kuadrat Y  

XY : Jumlah perkalian variabel X dan Y  

(Suharsimi Arikunto, 1998: 160)  

Berdasarkan analissi validitas hasil uji coba instrumen angket diketahui 

dari 32 soal dinyatakan valid seluruhnya. Kriteria valid yang digunakan adalah 

apabila rxy > rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 30 yaitu 0,361 

(Suharsimi Arikunto, 1998: 336). Apabila butir soal memilii koefisien rxy > 

rtabel, maka butir soal tersebut dikatakan valid.  

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 1998: 161). 

Reliabilitas instrument menunjukkan pada suatu pengertian, bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya atau d,iandalkan untuk digunakan sebagai alat 

pengurnpul data karena instrument tersebut sudah baik. Untuk menguji keandalan 

instrument dalam penelitian ini digunakan rumus alpha dalam bukunya Suharsimi 

Arikunto (1998: 193) adalah sebagai berikut: 

r11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− 2

2

1
1 t

b

k
k

σ
σ  
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrument  

K  = Banyaknya butir pertanyaanlsoal  

b2  = Jumlah varian butir  

t2   = Varian total  

(Arikunto, 1998 :193)  

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen atau harga 

r11=0,8234. instrumen dikatakan reliabel apabila harga r11 berada lebih besar dari 

bilangan batas pada taraf rlnhel. Hasil perhitllngan reliabilitas ujicoba instrumen 

menunjukkan harga r11 data berada lebih besar dari bilangan batas rtabel pada 

taraf signifikansi 5% dengan N = 30 yaitu 0,361.  

 

3.8 Metode Analisis Data  

Untuk menentukan metode analisis data harus melihat alat pengambil data 

yang akan diteliti. Penelitian ini berbentuk riset deskriptif presentse yang bersifat 

eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.  

Dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu yang digambarkan dengan 

kalimat menurut kategori atau pertahapan untuk memperoleh kesimpulan hasil 

akhir.Data yang bersifat kualitatif berwujud angka-angka hasil perhitungan atau 

pengukuran diproses dengan cara dijumlahkan dengan harapan diperoleh 

presentase (Arikunto 1996:23). Pencarian presentase dilaksanakan untuk mencari 

status yang dipresentasekan dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Adapun 

penentuan kriteria presentase dapat dilihat pada lampiran.  
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Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif presentase dengan perhitungan menggunakan rumus: 

%100x
N
nDP =  

keterangan : 

DP : deskriptif persentase 

 n  : Skor jawaban responden  

 N  : Skor jawaban ideal  

(Mohammad Ali, 1993: 186) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting sebab motivasi merupakan 

dasar untuk menggerakkan perbuatan seseorang dalam berolahraga. Olahraga yang 

dilakukan oleh setiap individu rnerupakan hal yang positif, yaitu untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani, bersosialisasi, pengalaman baru, meningkatkan pengalaman diri 

dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga maka dilakukan pengukuran 

menggunakan angket yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif persentase. Pencarian presentase dilaksanakan untuk mencari status 

yang dipresentasekan dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Adapun penentuan 

kriteria presentase dapat dilihat pada lampiran. Berikut adalah hasil penelitian 

tersebut : 

4.1.1 Hasil uji validitas dan reliabilitas 

4.1.1.1 Hasil uji validitas dan reliabilitas motivasi instrinsik 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
 
        N of Cases =        30.0 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared           
              if Item        if Item       Total         Multiple         
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation        
 
VAR00001    8.6333         1.7455        .6255         .                
VAR00002       8.5333         1.6368        .8141         .               
VAR00003       8.0667         1.6506        .5017         .               
VAR00004       8.0667         1.8575        .5856         .               
VAR00005       8.6000         1.7655        .6208         .               
VAR00006       8.6000         1.2828        .5100         .               
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VAR00007       8.2667         1.4437        .6085         .               
VAR00008       8.5333         1.3609        .7311         .               
VAR00009       8.2333         1.2195        .6237         .               
VAR00010       8.4667         1.7747        .7289         .               
VAR00011       8.3333         1.6092        .5212         .               
VAR00012       8.3667         1.4816        .5259         .               
VAR00013       8.6000         1.8345        .6168         .               
VAR00014       8.2667         1.9264        .7393         .               
VAR00015       8.0667         1.7885        .6913         .               
 
 
 
Reliability Coefficients    15 items 
 
Alpha =  .7254           Standardized item alpha =  .9944 
  

4.1.1.2 Hasil uji validitas dan reliabilitas motivasi ekstrinsik 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
 
        N of Cases =        30.0 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared           
              if Item        if Item       Total         Multiple         
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation        
 
VAR00016      10.8667         6.7402        .6279         .               
VAR00017      11.5333         6.1885        .7654         .               
VAR00018      11.1000         6.0241        .6499         .               
VAR00019      11.0667         5.6506        .5529         .               
VAR00020      11.3000         6.2862        .7054         .               
VAR00021      11.1000         5.5414        .8343         .               
VAR00022      11.1000         5.9552        .8122         .                
VAR00023      11.3000         5.5966        .6930         .                
VAR00024      11.2667         5.5126        .5341         .                
VAR00025      11.3333         5.7471        .8263         .                
VAR00026      11.1000         5.6793        .5153         .                
VAR00027      11.2000         5.8897        .7197         .                
VAR00028      11.2667         5.8575        .8128         .                
VAR00029      11.3333         7.1264        .8048         .                
VAR00030      11.0000         5.9310        .6215         .                
VAR00031      11.2000         5.3379        .7324         .                
VAR00032      10.8667         6.4644        .6044         .                
 
 
 
Reliability Coefficients    18 items 
 
Alpha =   .6329           Standardized item alpha =   .8343 
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4.1.2 Motivasi Instrinsik 

 

Grafik Deskripsi Motivasi Instrinsik
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Gambar 1.  
Grafik Deskriptif Persentase Motivasi Instrinsik 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa dari 30 siswa tuna rungu 

yayasan widya bhakti semarang diketahui sebanyak 4 responden memiliki 

motivasi instrisik sangat tinggi dan sisanya 26 siswa memiliki motivasi instrinsik 

dalam kategori tinggi. Adapun disajikan dalam bentuk persentase, berikut adalah 

hasil deskriptif persentase untuk motivasi instrinsik : 

Diagram Deskriptif Persentase Motivasi Instrinsik

Sangat Tinggi, 
13.30%

Tinggi, 86.70%
 

Gambar 4.2 
Diagram Deskriptif Persentase Motivasi Instrinsik 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 86,7% siswa Widya Bhakti 

Semarang memiliki motivasi instrinsik dalam kategori tinggi sedangkan sisanya 

13.3% dalam kategori sangat tingi.  

Sedangkan hasil analisis deskriptif untuk tiap butir soal pada variabel 

motivasi instrinsik adalah sebagai berikut : 

1) Berolahraga agar tubuh menjadi sehat 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa semua siswa berolahraga 

dengan motif agar tubuh mereka menjadi sehat. Berikut adalah hasil 

perhitungan tersebut : 

Tabel 4.1 
VAR00001

30 100.0 100.0 100.0YaValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

2) Berolahraga agar tubuh bebas dari penyakit 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 14 siswa 

berolahraga dengan motif agar tubuh mereka bebas dari penyakit sedangkan 

16 siswa menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.2 
VAR00002

16 53.3 53.3 53.3
14 46.7 46.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

 



 59

3) Berolahraga untuk memelihara kesehatan badan 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 28 siswa 

berolahraga dengan motif untuk memelihara kesehatan sedangkan 2 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.3 
VAR00003

2 6.7 6.7 6.7
28 93.3 93.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

4) Berolahraga agar tubuh menjadi kuat 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 28 siswa 

berolahraga dengan motif agar tubuh mejadi kuat sedangkan 2 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

 
 
 
 

Tabel 4.4 
VAR00004

2 6.7 6.7 6.7
28 93.3 93.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

5) Berolahraga agar badan menjadi kurus 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 12 siswa 

berolahraga dengan motif agar badan menjadi kurus sedangkan 18 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 



 60

Tabel 4.5 
VAR00005

18 60.0 60.0 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

6) Berolahraga karena menghilangkan kejenuhhan belajar di dalam kelas 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 12 siswa 

berolahraga dengan motif untuk menghilangkan kejenuhhan belajar di dalam 

kelas sedangkan 18 siswa menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan 

tersebut : 

Tabel 4.6 
VAR00006

18 60.0 60.0 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

7) Berolahraga karena sebagai hobby 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 22 siswa 

berolahraga karena  hobby sedangkan 8 siswa menjawab tidak. Berikut adalah 

hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.7 
VAR00007

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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8) Berolahraga sebagai kebutuhan 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 14 siswa 

berolahraga sebagai kebutuhan sedangkan 16 siswa menjawab tidak. Berikut 

adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.8 
VAR00008

16 53.3 53.3 53.3
14 46.7 46.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

9) Kondisi fisik menjadi lebih baik karena berolaharaga 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 23 siswa 

berolahraga untuk menjadikan fisiknya lebih baik sedangkan 7 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.9 
VAR00009

7 23.3 23.3 23.3
23 76.7 76.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

10) Senang berolahraga sejak kecil 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 14 siswa senang 

berolahraga sejak kecil sedangkan 16 siswa menjawab tidak. Berikut adalah 

hasil perhitungan tersebut : 
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Tabel 4.10 
VAR00010

14 46.7 46.7 46.7
16 53.3 53.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

11) Mendalami kegiatan olahraga yang diajarkan oleh guru 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 20 siswa senang 

mendalami olahraga yang diajarkan oleh guru sedangkan 10 siswa menjawab 

tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.11 
VAR00011

10 33.3 33.3 33.3
20 66.7 66.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

12) Mengikuti olahraga karena motif ingin tekenal 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 9 siswa berolahraga 

karena  ingin terkenal sedangkan 11 siswa menjawab tidak. Berikut adalah 

hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.12 
VAR00012

11 36.7 36.7 36.7
19 63.3 63.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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13) Mengikuti olahraga karena ingin menjadi guru olahraga 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 12 siswa 

berolahraga karena  ingin menjadi guru olahraga sedangkan 18 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.13 
VAR00013

18 60.0 60.0 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

14) Mengikuti olahraga karena ingin menjadi atlet 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 22 siswa 

berolahraga karena  ingin menjadi atlet sedangkan 8 siswa menjawab tidak. 

Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.14 
VAR00014

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

15) Berolahraga karena ingin nilai olahraga yang baik 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 28 siswa 

berolahraga karena  ingin mendapat nilai olahraga yang baik sedangkan 2 

siswa menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 
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Tabel 4.15 
VAR00015

2 6.7 6.7 6.7
28 93.3 93.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

4.1.3 Motivasi Ekstrinsik 

Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi Ekstrinsik  
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
 
        N of Cases =        30.0 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared           
              if Item        if Item       Total         Multiple         
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation        
 
VAR00016      10.8667         6.7402        .6279         .               
VAR00017      11.5333         6.1885        .7654         .               
VAR00018      11.1000         6.0241        .6499         .               
VAR00019      11.0667         5.6506        .5529         .               
VAR00020      11.3000         6.2862        .7054         .               
VAR00021      11.1000         5.5414        .8343         .               
VAR00022      11.1000         5.9552        .8122         .                
VAR00023      11.3000         5.5966        .6930         .                
VAR00024      11.2667         5.5126        .5341         .                
VAR00025      11.3333         5.7471        .8263         .                
VAR00026      11.1000         5.6793        .5153         .                
VAR00027      11.2000         5.8897        .7197         .                
VAR00028      11.2667         5.8575        .8128         .                
VAR00029      11.3333         7.1264        .8048         .                
VAR00030      11.0000         5.9310        .6215         .                
VAR00031      11.2000         5.3379        .7324         .                
VAR00032      10.8667         6.4644        .6044         .                
 
 
 
Reliability Coefficients    18 items 
 
Alpha =   .6329           Standardized item alpha =   .8343 
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Grafik Deskripsi Motivasi Ekstrinsi

6

16

8

0

5

10

15

20

Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Kategori

Ju
m

la
h 

Si
sw

a

 

Gambar 4.3  
Grafik Deskripsi Motivasi Ekstrinsik 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa dari 30 siswa tuna rungu 

Yayasan Widya Bhakti Semarang diketahui sebanyak 6 responden memiliki 

motivasi ekstrinsik sedang, 16 siswa memiliki motivasi ekstrinsik dalam kategori 

tinggi dan sisanya 8 siswa memiliki motivasi ekstrinsik sangat tinggi. Adapun 

disajikan dalam bentuk persentase, berikut adalah hasil deskriptif persentase untuk 

motivasi ekstrinsik : 

Diagram Deskriptif Persentase Motivasi Ekstrinsik

Sedang 20,00%

Tinggi, 53.30%

Sangat Tinggi, 
26.70%

 

Gambar 4.4 
Diagram Deskriptif Persentase Motivasi Ekstrinsik 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 20,0% siswa Widya Bhakti 

Semarang memiliki motivasi ekstrinsik dalam kategori sedang, 53.3% memiliki 

motivasi ekstrinsik dalam kategori tinggi sedangkan sisanya 26.7% dalam 

kategori sangat tingi. Sedangkan hasil analisis deskriptif untuk tiap butir soal pada 

variabel motivasi instrinsik adalah sebagai berikut : 

1) Berolahraga karena guru olahraga baik 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 29 siswa 

berolahraga karena  guru olahraga baik sedangkan 1 siswa menjawab tidak. 

Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.16 
VAR00016

1 3.3 3.3 3.3
29 96.7 96.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

2) berolahraga karena dorongan dari orangtua 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 9 siswa berolahraga 

karena  dorongan dari orangtua sedangkan 21 siswa menjawab tidak. Berikut 

adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.17 
VAR00017

21 70.0 70.0 70.0
9 30.0 30.0 100.0

30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3) berolahraga karena ada teman yang disukai 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 8 siswa berolahraga 

karena ada teman yang disukai sedangkan 22 siswa menjawab tidak. Berikut 

adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.18 
VAR00018

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

4) berolahraga untuk kerjasama dengan teman 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 23 siswa 

berolahraga untuk bekerjasama dengan teman sedangkan 7 siswa menjawab 

tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.19 
VAR00019

7 23.3 23.3 23.3
23 76.7 76.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

5) berolahraga untuk memupuk tali persaudaraan 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 16 siswa 

berolahraga untuk memupuk tali persaudaraan sedangkan 14 siswa menjawab 

tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 
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Tabel 4.20 
VAR00020

14 46.7 46.7 46.7
16 53.3 53.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

6) berolahraga agar teman menjadi lebih banyak 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 22 siswa 

berolahraga agar teman menjadi banyak sedangkan 8 siswa menjawab tidak. 

Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.21 
VAR00021

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

 

7) berolahraga karena mendapat simpati dari guru olahraga 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 22 siswa 

berolahraga karena  mendapat simpati dari guru olahraga sedangkan 8 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.22 
VAR00022

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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8) berolahraga karena orangtua bangga jika saya dapat melakukan olahraga 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 16 siswa 

berolahraga karena  orangtua bangga jika dapat melakukan olahraga 

sedangkan 14 siswa menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan 

tersebut: 

Tabel 4.23 
VAR00023

14 46.7 46.7 46.7
16 53.3 53.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

9) Berolahraga membuat wawasan menjadi bertambah 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 17 siswa 

berolahraga membuat wawasan menjadi bertambah sedangkan 13 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.24 
VAR00024

13 43.3 43.3 43.3
17 56.7 56.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

10) Berolahraga menambah pengalaman 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 15 siswa 

berolahraga karena  menambah pengalaman sedangkan 15 siswa menjawab 

tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 
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Tabel 4.25 
VAR00025

15 50.0 50.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

11) Berolahraga agar dipuji teman-teman 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 22 siswa 

berolahraga agar dipuji teman-temannya sedangkan 8 siswa menjawab tidak. 

Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.26 
VAR00026

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

12) Berolahraga agar mendapat popularitas 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 19 siswa 

berolahraga agar mendapat popularitas sedangkan 11 siswa menjawab tidak. 

Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.27 
VAR00027

11 36.7 36.7 36.7
19 63.3 63.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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13) Berolahraga karena orangtua senang berolahraga 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 17 siswa 

berolahraga karena  orangtua senang berolahraga sedangkan 13 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.28 
VAR00028

13 43.3 43.3 43.3
17 56.7 56.7 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

14) Berolahraga karena ingin menyumbang piala untuk sekolah 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 15 siswa 

berolahraga karena  ingin menyumbang piala untuk sekolah sedangkan 15 

siswa menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.29 
VAR00029

15 50.0 50.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

15) Berolahraga karena guru olahraga sangat ramah 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 25 siswa 

berolahraga karena  guru olahraga sangat ramah sedangkan 5 siswa menjawab 

tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 
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Tabel 4.30 
VAR00030

5 16.7 16.7 16.7
25 83.3 83.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

16) Berolahraga dapat melakukan gerakan dengan mudah 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 19 siswa 

berolahraga agar dapat melakukan gerakan dengan mudah sedangkan 11 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.31 

VAR00031

11 36.7 36.7 36.7
19 63.3 63.3 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

17) Berolahraga karena akrab dengan guru olahraga 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 18 siswa 

berolahraga karena  akrab dengan guru olahraga sedangkan 12 siswa 

menjawab tidak. Berikut adalah hasil perhitungan tersebut : 

Tabel 4.33 

VAR00033

12 40.0 40.0 40.0
18 60.0 60.0 100.0
30 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00032

 

Berdasarkan hasil-hasil analisis tersebut diatas maka : 

l. lebih dominan faktor instrinsik 

2. sedangkan faktor ekstrinsik hanya sebagai pendukung yang prosentasenya 

kecil.  
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4.2 Pembahasan 

Motivasi berawal dari istilah motif,  dimana motif diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif merupakan 

suatu kondisi internal atau disposisi internal. Dalam bahasa yang lebih sederhana 

motif adalah kesiapsiagaan dari diri seseorang. Motivasi sebagai motif yang sudah 

menjadi aktif pada saat-saat melakukan perbuatan, sedangkan motif sudah ada 

pada diri seseorang jauh sebelum orang itu melakukan perbuatan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motivasi instrinsik 

mengikuti kegiatan olahraga pada siswa Tunarungu (Yayasan Widya Bhakti) 

Semarang Periode Tahun 2006/2007 sebagai faktor yang dominan karena 

memiliki prosentase yang lebih besar dibandingkan motivasi ekstrinsik, 

sedangkan untuk motivasi ekstrinsik hanya sebagai faktor pendukung karena 

memiliki prosentasenya kecil. Hal ini disebabkan dengan adanya motivasi 

intrinsik siswa tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk melakukan 

sesuatu tersebut disebabkan karena siswa merasa bahwa kegiatan olahraga 

merupakan kebutuhan mereka yang harus dipenuhi sehingga hal ini membuat 

siswa dengan sadar diri tanpa adanya paksaan atau adanya rangsangan dari luar 

bersedia melakukan kegiatan olahraga.   

Motivasi dimiliki setiap orang selalu melatar belakangi dalam setiap 

melakukan kegiatan, sebagai contoh siswa yang selalu berlatih olahraga karena 

ingin masuk dalam tim inti di sekolah. Motivasi sangat berkaitan erat dengan 



 74

tujuan, misalnya siswa tersebut karena ingin lulus ujian. Dengan kata lain 

motivasi menunjukkan pada alasan tertentu mengapa sesuatu dilakukan. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi siswa 

dalam mengikuti kegiatan olahraga di sekolah adalah dengan : 

a. Memberikan angka sebagai simbol dari nilai kegiatan yang dilakukan . 

b. Memberikan hadiah sebagai rangsangan 

c. Menciptakan persaingan / kompetisi baik individu maupun kelompok. 

d. Memberi ulangan atau ujian 

e. Memberikan pujian untuk mereka yang melakukannya denga baik 

f. Memberikan hukuman atau sanksi pada setiap pelanggaran 

Motif merupakan sumber kekuatan atau dorongan yang selamanya tidak 

terlepas dari setiap kehidupan individu dalam bertingkah laku dan daya yang 

mendorong seeorang untuk melakukan sesuatu. Selain itu motivasi merupakan 

kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak 

dan perilaku sesorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu dan memelihara 

perilaku seseorang secara terus menerus. Motivasi tidak hanya penting untuk 

membuat siswa melakukan aktivitas belajar, melainkan juga menentukan berapa 

banyak siswa dapat belajar dari aktivitas yang mereka lakukan atau informasi 

yang mereka hadapi. Siswa yang termotivasi akan menunjukkan proses kognitif 

yang tinggi dalam belajar, menyerap dan mengingat apa yang telah dipelajari. 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian 

ini adalah : 

5.1.1 Diketahui bahwa motivasi instrinsik mengikuti kegiatan olahraga pada 

siswa Tunarungu (Yayasan Widya Bhakti) Semarang Periode Tahun 

2006/2007 sebagai faktor yang dominan karena memiliki prosentase 

yang lebih besar dibandingkan motivasi ekstrinsik.  

5.1.2 Diketahui bahwa motivasi ekstrinsik mengikuti kegiatan olahraga pada 

siswa Tunarungu (Yayasan Widya Bhakti) Semarang periode Tahun 

206/2007 hanya sebagai faktor pendukung karena memiliki 

prosentasenya kecil.  

  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

antara lain : 

5.2.1 Keluarga merupakan tempat pertama kali seorang individu mendapatkan 

sesuatu tentang hubungan dengan sesama dan peran orang tua sebagai 

pembentuk kepribadian dari individu itu sendiri. Dalam upaya mengatasi 

motivasi yang rendah, peranan orang tua sangatlah besar dengan 

memberikan pendidikan kepada anak sejak kecil sebagai pedoman 
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dimasa yang akan datang yaitu menanamkam sikap suka berlahraga dan 

mengembangkan potensi diri melalui kegiatan olahraga bersama dengan 

keluarga. 

5.2.2 Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang  dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini 

dapat ditingkatkan dengan memberikan fasilitas-fasilitas olahraga 

kepada anak agar aktivitas geraknya tidak terbatas atau dapat 

tersalurkan.  

5.2.3 Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiata olahraga di sekolah adalah dengan 

memberikan angka sebagai simbol dari nilai kegiatan yang dilakukan, 

memberikan hadiah sebagai rangsangan, menciptakan 

persaingan/kompetisi baik individu maupun kelompok, memberi ulangan 

atau ujian, memberikan pujian untuk mereka yang melakukannya dengan 

baik dan memberikan hukuman atau sanksi pada setiap pelanggaran.  
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