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Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada pengaruh 

pembelajaran dengan media video terhadap minat siswa kelas VII mempelajari 

bola voli di SMP N 1 Boja?. 2) Apakah ada perbedaan minat siswa kelas VII 

mempelajari bola voli sebelum dan sesudah diakukan pembelajaran dengan media 

video?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan 

media video terhadap minat siswa kelas VII mempelajari bola voli di SMP N 1 

Boja dan untuk mengetahui perbedaan minat siswa kelas VII mempelajari bola 

voli sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran menggunakan media video. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP N I Boja 

yang berjumlah 170 siswa. Sampel diambil dengan teknik random sampling dan 

menghasilkan sampel sebanyak 34 siswa sebagai kelompok eksperimen, dan 34 

siswa sebagai kelompok kontrol. Variabel dalam penelitian ini ada 2, variabel 

bebas yaitu pembelajaran penjasorkes menggunakan media video dan variabel 

terikat yaitu minat siswa kelas VII mempelajari bola voli. Selanjutnya data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis uji t atau t-test. 

Hasil penelitian peningkatan minat siswa mempelajari bola voli kelas VII 

di SMP N I Boja dari tiap indikator kelompok eksperimen adalah motivasi dan 

cita-cita 23.26%, sikap terhadap guru dan pelajaran 10.22%, keluarga 6,71%, 

fasilitas 14.85%, media massa 17.06%. Hasil peningkatan kelompok kontrol 

diperoleh motivasi dan cita-cita 10.27%, sikap terhadap guru dan pelajaran 

13.24%, keluarga 12.35%, fasilitas 11.32%, media massa 8.63%. Dari analisis 

kelima indikator minat mempelajari bola voli siswa diatas, dapat disimpulkan 

bahwa minat mempelajari bola voli siswa kelompok eksperimen lebih besar dari 

pada kelompok kontrol. Dengan indikator motivasi dan cita-cita sebagai indikator 

yang peningkatannya paling besar yaitu 23,26%.   

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu, pembelajaran 

dengan media video berpengaruh terhadap minat siswa mempelajari bola voli di 

SMP N 1 Boja Tahun 2010. Tingkat minat siswa mempelajari bola voli dengan 

memutarkan video lebih baik dibandingkan dengan tingkat minat siswa tanpa 

memutarkan video dimana peningkatan presentase minat memelajari bola voli 

siswa kelompok eksperimen 14.37% lebih tinggi dari kelompok kontrol 10.49%. 

Penulis memberikan saran bagi guru penjaskesorkes, bahwa dalam pembelajaran 

penjasorkes guru perlu menggunakan berbagai macam bentuk media 

pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa dan mengurangi kejenuhan siswa 

pada pelajaran pendidikan jasmani, sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan lancar dan efektif. 

 


