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Kata kunci : Motivasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

 

 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah motivasi siswa kelas IV 

dan V dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SD Negeri 02 Karangbrai, 

Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2010. Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi siswa kelas IV dan V dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SD Negeri 02 Karangbrai, Kecamatan Bodeh, 

Kabupaten Pemalang Tahun 2010. Kegiatan jasmani adalah kemampuan tubuh 

seseorang untuk melakukan tugas, pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti 

dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga, baik untuk mengatasi keadaan darurat yang 

mendadak maupun untuk menikmati waktu senggangnya dengan rekreasi yang aktif. 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan suatu gejala tanpa menggunakan bantuan angka-angka hasil 

perhitungan. Data yang dijadikan bahan penelitian hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap siswa kelas IV dan V SD Negeri 02 Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten 

Pemalang tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 02 

Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV dan V SD Negeri 02 Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang 

yang ikut kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang berjumlah 60 siswa. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk 

melakukan wawancara. 

 Hasil yang didapat setelah wawancara dilakukan dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa , yaitu 36 siswa (60%) mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

dilandasi prinsip perhatian. Sedangkan sebagian siswa, yaitu 6 siswa (10%) mengikuti 



 

 

ekstrakurikuler dilandasi prinsip kepercayaan diri. Sedangkan 12 siswa (20%) siswa 

berlandaskan prinsip kepuasan. 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan beberapa hal yaitu (1) Pihak 

sekolah harus terus meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli agar dapat berprestasi, (2) Pihak sekolah supaya menggunakan 

tenaga profesional sebagai pelatih pendamping guru olahraga, (3) Untuk para siswa 

hendaknya kegiatan ekstrakurikuler bola voli dengan sebaik-baiknya, (4) Untuk bahan 

pembanding hasil penelitian ini supaya dilakukan penelitian dengan menggunakan jenis 

tes yang lain. 

 


