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Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati siswa SMA NU Al 

Ma’ruf Kudus adalah olahraga Bola Voli karena kegiatan tersebut dilakukan 

diluar jam pelajaran sekolah. Motivasi siswa yang tinggi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli maka latihan keterampilan bola voli juga akan berjalan 

dengan baik sehingga secara tidak langsung melalui latihan kondisi fisik siswa 

dapat meningkat. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui motivasi 

siswa, 2) untuk mengetahui kondisi fisik siswa, 3) untuk mengetahui tingkat 

keterampilan siswa dalam bermain Bolavoli dan 4) untuk mengetahui sumbangan 

motivasi dan kondisi fisik siswa terhadap keterampilan bermain bolavoli di SMA 

NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bolavoli sebanyak 16 siswa. Dalam penelitian ini pengambilan 

sampel dilakukan teknik sampling jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel 

sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 16 siswa putra. Instrumen penelitian 

menggunakan angket dan tes kondisi fisik serta tes keterampilan bermain 

bolavoli. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi siswa dalam  mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bolavoli dalam kategori sedang sebanyak 2 siswa (12,5%), 

kategori tinggi 9 siswa (56,25%). Siswa yang memiliki tingkat motivasi sangat 

tinggi yaitu sebanyak 5 orang (31,25%). Hasil rata-rata dari tes kondisi fisik 

menunjukkan bahwa hanya tes kelentukan yang memiliki kriteria baik sekali 

(44,08). Tes kecepatan memiliki kriteria baik (4,23) sedangkan tes lainnya yaitu 

tes daya ledak (69,56), kekuatan otot perut (39), daya tahan otot lengan (38,81), 

kelincahan (14,00) dan keseimbangan (17,48) memiliki kriteria sedang. Rata-rata 

siswaSMA NU Al Ma’ruf Kudus memiliki tingkat keterampilan bermain bolavoli 

sangat tinggi sebesar 93,75% atau sebanyak 15 siswa sedangkan 1 siswa (6,25%) 

memiliki keterampilan dasar bermain bola voli tinggi. Sumbangan kondisi fisik 

mempunyai sumbangan sebesar 4,6 % dan sumbangan motivasi  sebesar 24,6 % 

dalam keterampilan dasar bermain bolavoli.  

Kesimpulan penelitian ini adalah kondisi fisik dan motivasi  mempunyai 

sumbangan sebesar 25,3 % dalam keterampilan dasar bermain bolavoli. Saran 

peneliti adalah agar guru olahraga di SMA NU Al Ma’ruf Kudus memberikan 

pelatihan secara rutim khususnya untuk meningkatkan kondisi fisik siswa 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan dasar bermain bola voli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga saat ini perlu mendapatkan perhatian yang besar baik untuk 

meningkatkan kualitas manusia dalam kesegaran jasmani maupun untuk mencapai 

prestasi. Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga perlu ditingkatkan upaya 

pembibitan olahragawan, pembinaan pelatih, penyediaan sarana dan prasarana 

olahraga, pembinaan sistem latihan yang efektif termasuk pengembangan 

organisasi keolahragaan dan wadah-wadah pembinaan lainnya.  

Pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara 

sistematis, sehingga dapat ikut mengharumkan nama bangsa di forum 

internasional dan membangkitkan rasa kebangaan nasional. Pendidikan olahraga 

pada dasarnya bertujuan untuk membina jasmani dan rohani secara menyeluruh, 

yang berarti pula sejalan dengan tujuan olahraga pada umumnya, yaitu 

membentuk manusia seutuhnya yang bermoral Pancasila. Kegiatan olahraga 

khususnya permainan bola voli merupakan salah satu dari cabang olahraga yang 

bermanfaat sebagai alat pendidikan dan pembinaan mental sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2004). 

Pentingnya peranan olahraga ditengah-tengah masyarakat demikian pula 

di sekolah-sekolah sebagai alat pendidikan, dengan menitikberatkan pada sekolah-

sekolah tentang masalah-masalah pembinaan olahraga pendidikan adalah tepat. 

Sebab sekolah adalah tempat anak didik dibina agar dapat berkembang secara 
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positif untuk menjadi manusia yang berkualitas. Namun untuk peningkatan 

prestasi olahraga tidak cukup kalau hanya mengandalkan waktu pelajaran yang 

ada di sekolah. Oleh karena itu harus ditempuh suatu kebijakan dari sekolah 

dengan menambah atau memasukkan olahraga sebagai kegiatan ekstrakurikuler, 

dengan pembinaan menuju pada pencapaian prestasi.  

SMA NU Al Ma’ruf Kudus merupakan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

yang memiliki berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Kegiatan tersebut 

menawarkan sejumlah aktivitas sesuai bakat dan minat siswa dibidang 

keolahragaan, seperti sepakbola, bolabasket, bola voli, tenis, pencak silat, renang, 

sepak takraw dan lain-lain.  Prestasi yang diukir oleh SMA NU Al Ma’ruf Kudus 

sangat banyak, terakhir diraih dari perhelatan Popda tingkat Kabupaten Kudus 

2011. Sekolah tersebut telah menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. 

Prestasi dalam bidang olahraga yang telah diraih pada tahun 2011 melalui Popda 

tingkat kabupaten Kudus adalah Juara I cabang olahraga bola voli putra dan putri, 

Juara I cabang olahraga sepak bola, Juara I cabang olahraga sepak takraw, Juara 

Umum cabang olahraga pencak silat, dan Juara III cabang olahraga tenis meja 

putra dan putri. 

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati siswa SMA NU 

Al Ma’ruf Kudus adalah olahraga Bola Voli karena kegiatan tersebut dilakukan 

diluar jam pelajaran sekolah. Selain itu sangat berguna untuk meningkatkan 

kualitas kesegaran Jasmani siswa karena menuntut siswa bergerak dinamis dan 

perilaku fisik yang bagus untuk melakukannnya. Dalam depdikbud (1994:6) 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler olahraga merupakan kegiatan olahraga yang 
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dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah atau di luar 

sekolah untuk memperluas wawasan atau kemampuan, peningkatan dan 

penerapan nilai pengetahuan serta kemampuan olahraga. 

Bola voli merupakan olahraga kelompok yang memerlukan adanya 

kerjasama yang baik untuk membentuk suatu tim.  Sebagai faktor pendukung 

untuk mempercepat tercapainya tujuan permainan bola voli antara lain, faktor 

endogen dan pemain yang terdiri dari : 1) kesehatan fisik dan mental, 2) bentuk 

tubuh sesuai cabang olahraga yang diikuti, untuk cabang bola voli diharapkan 

yang tinggi dan atletis, 3) mempunyai bakat untuk bermain bola voli yang 

meliputi kemampuan fisik, teknik, dan taktik, 4) dimiliki sikap mental yang baik 

seperti sosial, disiplin, tekun, kreatif bertanggung jawab dan berkemauan keras. 

Dalam permainan bola voli untuk dapat memperoleh prestasi maksimal 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya teknik, taktik, mental, fisik. 

Komponen kondisi fisik yang diperlukan bola voli, yaitu power, kelincahan, 

ketahanan aerobic dan kelentukan. Pada umumnya servis hanya merupakan 

pukulan pembukaan untuk memulai suatu permainan. Sesuai dengan kemajuan 

permainan, teknik servis saat ini bukan hanya sebagai permulaan permainan, tapi 

jika ditinjau dari sudut taktik sudah merupakan suatu serangan awal untuk 

mendapatkan nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. Oleh karena itu 

kedudukannya begitu penting maka para pelatih selalu berusaha menciptakan 

bentuk teknik servis yang dapat menyulitkan lawan dan mendapat nilai. 

Kecerdasan dalam mangatur taktik dan strategi menjadi salah satu faktor 

penentu dalam keberhasilan suatu tim. Suatu tim bisa berhasil karena atlet-atlet 
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yang terlatih, cerdas dan memiliki semangat juang yang tinggi. Apabila semangat 

atau motivasi siswa tinggi dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli maka latihan 

keterampilan bola voli juga akan berjalan dengan baik sehingga secara tidak 

langsung melalui latihan kondisi fisik siswa dapat meningkat. 

Fisik merupakan fondasi dari prestasi seorang siswa dalam permainan bola 

voli. Kondisi fisik siswa memegang peranan yang sangat penting dalam program 

latihannya, karena teknik, taktik, dan mental akan dapat dikembangkan dengan 

baik jika memiliki kualitas fisik yang baik. Menurut Mochmad Sajoto (1988: 57) 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen kesegaran 

jasmani yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam meningkatkan maupun 

pemeliharaannya.  

Menurut Muharmanto (1993: 79) jika waktu latihan memungkinkan maka 

tahapan latihan dapat ditekankan pada latihan fisik yang dapat dijadikan sebagai 

landasan bagi pengembangan teknik dan taktik. Dengan kemampuan fisik yang 

memadai, rasa percaya diri atlet akan meningkat. Selain itu atlet pun akan 

bertanding dengan maksimal karena dapat mengeluarkan semua teknik dan taktik 

tanpa disertai kelelahan yang berarti. 

Melihat begitu pentingnya motivasi dan kondisi fisik fisik siswa dalam 

permainan bola voli maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan 

judul SUMBANGAN MOTIVASI DAN KONDISI FISIK SISWA TERHADAP 

KETERAMPILAN BERMAIN BOLAVOLI PUTRA DALAM KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER DI SMA NU AL MA’RUF KUDUS TAHUN 2013. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013? 

2. Bagaimanakah kondisi fisik siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Bolavoli 

di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013? 

3. Bagaimanakah tingkat keterampilan siswa dalam bermain Bolavoli di 

SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013? 

4. Bagaimanakah sumbangan motivasi dan kondisi fisik siswa terhadap 

keterampilan bermain bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013. 

2. Untuk mengetahui kondisi fisik siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013 

3. Untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa dalam bermain Bolavoli di 

SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013. 

4. Untuk mengetahui sumbangan motivasi dan kondisi fisik siswa terhadap 

keterampilan bermain bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Praktis 

Memberikan sumbangan dalam perkembangan pengetahuan, khususnya 

pada pihak yang terkait dalam latihan untuk mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan dalam permainan bolavoli. 

2. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian ilmu 

pendidikan keolahragaan khususnya yang berkaitan dengan permainan 

bolavoli. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.4 Permainan Bolavoli 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan bola 

besar dan termasuk jenis pertandingan beregu karena dimainkan oleh dua regu. 

Setiap regu terdiri dari enam pemain dan berada pada petak lapangan dibatasi 

dengan net. Bola dimainkan dengan diawali servis dan masing-masing regu diberi 

kesempatan maksimal tiga kali sentuh (dilakukan oleh pemain yang berbeda) 

untuk mengembalikan bola ke lawan melewati di atas net. Regu yang dapat 

menjatuhkan bola di daerah lawan memperoleh poin dan regu yang berhasil 

mengumpulkan poin sebanyak 25 poin dinyatakan memenangkan 1 set permainan 

Menurut Machfud Irsyada (2000: 15) mengemukakan bahwa 

“Permainan bola voli adalah olahraga beregu. Setiap regu berada pada petak 

lapangan permainan masing-masing dengan dibatasi oleh net. Bola 

dimainkan dengan satu atau dua tangan hilir mudik atau bolak-balik melalui 

atas net secara teratur sampai bola menyentuh lantai (mati) dipetak lawan 

dan mempertahankan bola tidak mati dipetak permainan sendiri”. 

Permainan bola voli merupakan jenis pertandingan beregu yang memiliki 

cara dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam memainkan bola sebelum bola 

jatuh ke lantai juga ada peraturan yang harus diperhatikan. Menurut Machfud 

Irsyada (2000: 13)” bola boleh dimainkan/ dipantulkan dengan temannya secara 

bergantian tiga kali berturut- turut sebelum diseberangkan ke daerah lawan”. 

Menurut Aip Syarifuddin (1991: 183) tentang permainan bolavoli dalam 

bukunya yaitu 
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“Permainan bolavoli adalah suatu jenis olah raga permainan. Permainan ini 

dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan yang masing-masing regu 

terdiri dari enam pemain, setiap regu berusaha untuk dapat memukul dan 

menjatuhkan bola ke dalam lapangan melewati di atas jaring atau net dan 

mencegah pihak lawan dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam 

lapangannya. 

 

Dalam permainan ini dibutuhkan koordinasi gerak yang baik yang dapat 

digunakan secara efektif dan efisien dan tentunya sangat mendukung bagi tim saat 

permainan berlangsung. Menurut Nuril Ahmadi (2007: 20)” permainan bola voli 

merupakan permainan yang kompleks yang tidak mudah dilakukan oeh setiap 

orang. Sebab, dalam permainan voli dibutuhkan koordinasi gerak yang benar-

benar bisa diandalkan untuk melakukan semua gerakan yang ada dalam 

permainan bola voli”. Salah satu faktor penting yang mendukung dalam 

permainan bola voli adalah kondisi fisik seorang pemain. 

2.1.1.3 Teknik Dasar Permainan Bolavoli 

Teknik dasar merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam permainan 

bolavoli. Pemain yang dapat menguasai teknik dasar dengan baik akan dapat 

bermain secara efektif dan efisien dalam bermain bola voli dan tentunya sangat 

mendukung tim saat pertandingan berlangsung. Menurut Dieter Beutelstahl 

(2007:8)” teknik adalah prosedur yang telah dikembangkan berdasarkan praktek, 

dan bertujuan mencari penyelesaiaan suatu problema pergerakan tertentu dengan 

cara yang paling ekonomis dan berguna”.  

Berkaitan dengan teknik dasar dalam permainan bolavoli. Aip Syarifuddin 

(1991: 187) mengemukakan bahwa” teknik adalah pemahaman untuk melakukan 

bentuk-bentuk gerakan yang berhubungan dengan permainan bola voli”. 
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Permainan bola voli adalah permainan tempo yang cepat, sehingga untuk 

memainkan bola sangat terbatas. Seorang pemain bila tidak menguasai teknik 

yang sempurna akan memungkinkan kesalahan-keasalahan teknik yang tentunya 

sangat merugikan tim. Penguasaan bola dalam permainan bola voli merupakan hal 

penting untuk setiap pemain. Hal ini bisa dikatakan, merupakan bagian yang 

fundamental dalam proses permainan bola voli untuk berhasilnya dalam suatu 

pertandingan. Sehingga untuk dapat menguasai bola dengan baik dibutuhkan 

suatu penguasaan teknik dasar yang baik pula. Selanjutnya macam-macam teknik 

dasar dalam permainan bolavoli menurut Aip Syrifudin (1991: 187) terdiri atas 

“Teknik servis (service), Teknik pass bawah, Teknik pass atas, Teknik smash, 

Teknik membendung (block)” 

Dalam permainan bola voli penguasaan teknik- teknik diatas merupakan hal 

yang harus dikuasai bagi seorang pemain bolavoli. Karena pada dasarnya 

beberapa teknik tersebut sesuatu hal yang sangat penting dalam melakukan 

permainan bolavoli. Permainan bolavoli merupakan permainan dengan tempo 

yang cepat, dan bila tidak menguasai teknik dasar dengan baik akan 

memungkinkan kesalahan-kesalahan teknik yang sangat merugikan bagi tim. 

Selanjutnya, Yunus M. (1992: 68) menyatakan bahwa teknik dasar permainan 

bola voli meliputi: (a) servis, (b) passing, (c) umpan (set-up), (d) smash (spike), 

(e) bendungan (block). 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, adapun yang dimaksud dengan 

teknik dasar permainan bola voli adalah suatu prosedur yang telah dikembangkan 
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secara praktek dan bertujuan mencari penyelesaiaan suatu problema tertentu 

dengan cara yang paling ekonomis dan berguna serta membutuhkan suatu 

pemahaman untuk melakukan bentuk-bentuk gerakan yang berhubungan dengan 

permainan bola voli, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang optimal. Sedangkan penguasaan teknik dasar yang baik akan membentuk 

kemampuan seseorang yang mahir dalam permainan bola voli. 

2.1.1.4 Macam-Macam Teknik Dasar Bermain Bolavoli 

1. Teknik Servis 

Teknik servis merupakan hal yang penting dalam permainan bolavoli. 

Pukulan servis digunakan sebagai awal dimulainya suatu permainan dan 

dapat pula dikatakan sebagai upaya memulai suatu serangan. Lebih jelasnya 

pengertian servis menururt Aip Syarifuddin (1991: 187)” servis atau sajian 

adalah pukulan permulaan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melakukan 

servis untuk memulai menghidupkan bola ke dalam permainan atau tindakan 

untuk menghidupkan bola ke dalam permainan”.  

Teknik servis menurut Nuril Ahmadi (207: 20) “servis adalah pukulan 

bola yang dilakukan dari belakang garis akhir lapangan permainan melampui 

net ke daerah lawan”. Adapun teknik-teknik dalam permainan bola voli antara 

lain: (1) servis tangan bawah (underhand service), (2) servis mengapung 

(floating service; floating overhand serve, overhand change service 

(overhand round-house service), (3) jumping service. 

Servis yang baik, sangat mempengaruhi seluruh jalanya pertandingan. 

Karena servis yang baik akan menyulitkan lawan dalam menerima bola dan 
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itu sangat membantu untuk memperoleh angka bagi tim. Banyak yang 

beranggapan pukulan servis hanya dianggap sebagai pukulan permulaan saja, 

cara melempar bola untuk memulai permainan. Pada kenyataannya servis 

sebenarnya sudah berkembang menjadi suatu teknik serangan yang baik 

untuk mendapat angka. Maka teknik dasar ini tidak boleh diabaikan oleh 

pemain bola voli, dan harus dilatih dengan baik. 

2. Teknik Passing Bawah 

Dalam permainan bola voli salah satu yang sangat penting dan yang 

harus dikuasai oleh seorang pemain adalah teknik passing bawah. Teknik 

passing bawah dapat digunakan sebagai pertahanan untuk menerima smash 

dari lawan dan dapat pula untuk pengambilan bola setelah terjadi block atau 

bola pantulan dari net.  

Menurut Aip Syarifuddin dan Muhadi (1991: 189) yang dimaksud 

dengan  

“Passing bawah ialah mengambil bola yang berada di bawah badan atau 

bola dari bawah dan biasanya dilakukan dengan kedua lengan bagian 

bawah (dari sikut sampai pergelangan tangan dirapatkan), baik untuk 

dioperkan kepada kawan, maupun langsung ke lapangan melalui di atas 

net” 

 

Teknik passing bawah terdapat beberapa macam jenis dan variasi. 

Berkaitan dengan jenis dan variasi teknik passing bawah menurut Dieter 

Beuthelstahl (2007: 34) ada beberapa jenis dan macam passing bawah 

sebagai berikut: 

a. Two-armed defence standing position atau pertahanan dengan dua lengan 

dengan posisi berdiri. 
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b. Two-armed defence on the move atau pertahanan dua lengan dalam posisi 

bergerak. 

c. Forward dive atau menjatuhkan diri ke depan. 

d. One-armed rolling dig to the side (japannes roll) atau pertahanan satu 

lengan dengan menjatuhkan diri ke sisi depan sambil menyendok bola. 

3. Teknik Passing Atas 

Teknik passing atas sangat efektif digunakan untuk mengambil bola-

bola atas. Pada umumnya passing atas digunakan untuk mengumpan ke 

teman yang lain dalam tim, yang selanjutnya diharapkan akan dapat 

dipergunakan untuk menyerang ke lapangan lawan. Menurut Aip Syarifuddin 

(1991: 190) “passing atas adalah menyajikan bola atau membagi-bagikan 

bola (mengoper bola) dengan menggunakan jari-jari tangan, baik kepada 

kapan maupun langsung ditunjukkan ke lapangan lawan melalui atas jaring”.  

Novi Lestari (2008: 175) menyatakan bahwa passing atas merupakan 

pukulan passing yang dilakukan pemain dengan menyentuh bola 

menggunakan kedua tangan di atas kepala.  

Passing atas merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh 

seorang pemain. Dalam pengambilan bola dengan tangan atas (passing atas) 

ini harus benar-benar diperhatikan. Terutama bagi para pemain yang baru 

belajar, karena passing atas pada dasarnya cara penggunaanya dengan kedua 

jari-jari tangan, selain itu relatif sulit untuk dipelajari, juga kemungkinan 

mengalami risiko cedera cukup tinggi. Hendaknya pemain dalam melakukan 
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passing atas lebih berhati-hati saat memvoli bola dan memahami teknik 

passing atas dengan baik.  

Menurut Nuril Ahmadi (2007: 25), cara melakukan teknik passing atas 

yang baik adalah jari tangan terbuka lebar dan kedua tangan membentuk 

mangkuk hampir saling berhadapan. Sebelum menyentuh bola, lutut sedikit 

ditekuk hingga tangan berada di muka setinggi hidung. Sudut antara sikut dan 

badan kurang lebih 45°. Bola disentuhkan dengan cara meluruskan kedua 

kaki dengan lengan. 

4. Teknik Smash 

Pukulan keras atau smash merupakan bentuk serangan yang paling 

banyak dipergunakan dalam upaya memperoleh nilai oleh suatu tim. Seorang 

penyerang atau smasher seharusnya menguasai teknik ini dengan baik, karena 

teknik smash sangat efektif untuk mematikan bola di lapangan lawan. Smash 

adalah tindakan memukul ke bawah dengan kekuatan, biasanya melompat ke 

atas, masuk ke bagian lapangan lawan (Bonnie Robinson, 1997: 13).  

Smash yaitu teknik yang dilakukan oleh pemain bola voli yang 

berfungsi untuk melakukan serangan ke daerah lawan, sehingga bola yang 

akan diseberangkan ke daerah lawan tersebut dapat mematikan minimal 

menyulitkan lawan dalam memainkan bola dengan sempurna. Menurut Nuril 

Ahmadi (2007: 32) smash adalah suatu pukulan dimana tangan melakukan 

kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas, sehingga jalanya bola 

terjal dengan kecepatan yang tinggi. Bahwa smash yang dilakukan harus 

dilakukan dengan cepat, tepat dan keras. Agar pukulan smash yang diarahkan 
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ke lawan sulit di terima dan dengan teknik ini peluang mendapatkan angka 

lebih besar. 

Menurut Dieter Beuthelstahl (2007: 24) untuk dapat mencapai hasil 

yang baik dalam melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan 

kemampuan meloncat yang tinggi. Dalam melakukan smash ada beberapa 

macam jenis dan variasinya, hal ini dikarenakan setiap pemain memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan smash. Berikut ini macam-

macam jenis smash menurut Dieter Beutel Stahl (2007: 24) bahwa ada 4 jenis 

smash  aitu: (1) Frontal smash atau smash depan, (2) Frontal Smash dengan 

twist atau smash depan dengan memutar, (3) Smash dari pergelangan tangan, 

(4) Dump atau tipuan. 

5. Teknik Blok (Membendung) 

Blok merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menahan 

serangan lawan. Blok mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat kecil 

karena bola smash yang akan diblok arahnya dikendalikan oleh lawan (lawan 

selalu menghindari blok). Seiring dengan berkembangnya permainan, blok 

berubah menjadi senjata untuk mengumpulkan angka apabila dilakukan dan 

terkoordinir dengan baik. 

Menurut Aip Syarifddin dan Muhadi (1991: 193) block adalah tindakan 

dalam usaha untuk menahan serangan lawan pada saat bola melewati atas 

jaring, dengan mempergunakan satu atau kedua tangan yang dilakukan 

seorang pemain atau oleh dua atau tiga orang pemain secara bersama-sama. 

Menurut Novi Lestari (2008: 106) blocking atau membendung bola adalah 
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suatu keterampilan bertahan yang digunakan untuk menghentikan atau 

memperlambat serangan lawan di daerah jaring. 

Pada permainan bolavoli teknik block merupakan inti dari semua sistem 

pertahanan tim. Hanya dengan pertahanan yang kuat seorang pemain voli 

dapat mengimbangi pukulan-pukulan smash lawan. Dalam melakukan Block 

tidak harus dilakukan oleh seorang pemain akan tetapi dapat dilakukan oleh 

dua atau tiga pemain, Tergantung pada situasi smash yang dihadapi.Teknik 

block ada beberapa macam menurut Soedarwo, Soeyati, Soenardi (2007: 30) 

yaitu pada dasarnya block dapat dibedakan menjadi: 1) Block seorang, 2) 

Block oleh 2 orang dan 3) Block oleh 3 orang. 

Untuk block berdua dan block bertiga harus merupakan suatu 

koordinasi dan kerjasama yang kompak. Dibutuhkan kerjasama antar pemain 

dalam melakukan block berkawan ini untuk dapat mmbendung pukulan 

smash dari pihak lawan. Dan teknik ini sangat efektif untuk menggagalkan 

serangan yang dilakukan oleh tim lawan. 

2.1.5 Motivasi 

Istilah motivasi bermula dari kata motif (motive) berasal dari akar bahasa 

latin “movere” yang kemudian menjadi “motion”, yang artinya gerak atau 

dorongan untuk bergerak. Sedangkan motivasi (motivation) berarti pemberian 

atau penimbulan motif atau hal yang menjadi motif (Abd. Rachman Abror 1993: 

114).  

Tingkah laku seseorang pada hakikatnya ditentukan oleh suatu kebutuhan 

untuk mencapai suatu tujuan yaitu dengan adanya motivasi dalam diri seseorang 
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untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor 

yang terdapat didalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya (Martin Handoko, 1992: 9). Motivasi dapat 

diartikan sebagai suatu kekuatan atau tenaga pendorong untuk melakukan suatu 

hal atau menampilkan sesuatu perilaku tertentu (Singgih Gunarso, 2004:47). 

Menurut Ngalim Purwanto (1990: 73), motivasi adalah suatu usaha yang 

disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang 

agar ia tidak terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu. Pendapat dari Sugihartono, dkk (2007: 20), motivasi 

sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menumbuhkan perilaku tertentu 

dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut 

Menurut Sukmono Prakoso (2007: 7), motivasi adalah kekuatan yang 

menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan aktivitas tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan. Motivasi akan bertambah besar apabila seseorang 

tersebut mempunyai visi dan misi yang jelas. Seseorang harus mempunyai mental 

yang jelas untuk mendapatkan apa yang ingin dicapainya. Motivasi yang akan 

membuat seseorang bisa melangkah lebih maju dan bisa mengambil langkah 

selanjutnya untuk menggapai apa yang dicita-citakan.  

Berdasarkan pendapat beberapa pakar di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa motivasi mengandung makna sebagai kekuatan yang 

menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan aktivitas tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan. Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi 
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adalah kekuatan dan dorongan yang dimiliki seorang siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga bolavoli.  

2.1.2.3 Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Adnin (2010: 2) motivasi adalah keseluruhan daya penggerak 

baik dari dalam diri maupun dari luar dengan menciptakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

dapat tercapai. Jenis-jenis motivasi, yakni motivasi intrinsik yaitu motivasi dari 

dalam dan ekstrinsik yaitu motivasi dari luar. 

1. Motivasi Instrinsik 

Muhibbin Syah (1999: 136-137), motivasi intrinsik adalah hal dan 

keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya 

dalam tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah 

perasaan siswa menyenangi materi dan kebutuhanya terhadap kebutuhan 

tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan. 

Menurut Oemar Hamalik (2001: 162), motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang 

fungsional. Adapun faktor-faktor yang mendukung motivasi intrinsik menurut 

Oemar Hamalik (2003: 162), antara lain: 

a) Mendapat keterampilan tertentu 

Mendapat keterampilan tertentu contohnya seperti keterampilan teknik, 

taktik maupun keterampilan yang muncul dari suatu bakat yang ada dalam 

diri sendiri. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar
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b) Memperoleh informasi dan pengertian 

Memperoleh informasi dan pengertian adalah agar siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga mendapatkan pengetahuan tentang 

peraturan-peraturan dalam olah raga, mengetahui strategi dalam bermain, 

dan mendapatkan suatu perhatian dari seorang pelatih. 

c) Mengembangkan sikap untuk berhasil 

Siswa SMA memiliki sifat yang labil. Oleh karena itu, dengan mengikuti 

ekstrakurikuler olahraga, siswa dapat membiasakan untuk mengembangkan 

sikap sportif, dan mengembangkan sikap pantang menyerah. 

d) Menyenangi kehidupan 

Siswa SMA merupakan sosok yang mempunyai ego yang sangat tinggi, 

dengan mengikuti ekstrakurikuler olahraga siswa dapat belajar 

mengendalikan ego dan mengendalikan rasa mudah emosi. 

e) Menyadari sumbangan terhadap usaha kelompok 

Menyadari sumbangan terhadap usaha kelompok sangat berpengaruh dalam 

kegiatan ektrakurikuler olahraga karena siswa dapat mengetahui arti suatu 

kerjasama. 

f) Keinginan diterima orang lain  

Siswa SMA merupakan sosok yang mempunyai sifat yang ingin selalu 

diperhatikan dan mendapatkan perhatian serta ingin memperbanyak teman, 

maka dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga keinginan untuk 

menjalin hubungan sesama teman dan pelatih dapat terwujud. 
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Hubunganya yang erat dengan penelitian motivasi siswa SMA NU 

Al’Maruf Kudus dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Bolavoli maka 

yang akan dijadikan indikator tentang motivasi intrinsik antara lain: 1) Bakat, 

2) Prestasi, 3) Pengetahuan, 4) kesehatan, 5) Rasa senang/ hobi. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Faktor lingkungan dapat pula berperan sebagai bagian yang 

mempengaruhi motivasi seseorang. Faktor lain hadiah ataupun penghargaan 

juga mendorong motivasi siswa menjadi lebih tinggi seperti menurut Menurut 

Sardiman A.M. (2006: 90-91), bahwa motivasi ekstrinsik adalah motif-motif 

yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. 

Sudibyo Suryobroto (2003: 49) motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang 

didorong faktor luar (hadiah, uang, penghargaan lain, dsb). Menurut Oemar 

Hamalik (2003: 163), bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, 

ijazah, tingkatan hadiah, medali pertentangan, dan persaingan yang bersifat 

negatif ialah sarcasm, ridicule, dan hukuman. 

Berdasarkan uraian tentang motivasi ekstrinsik di atas, peneliti 

mengambil kesimpulan yang erat hubungannya dengan kegiatan belajar siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga, yaitu motivasi karena 

adanya pujian dan pengaruh lingkungan sosial maupun fisik atau dapat dirinci 

beberapa indikator diantaranya sebagai berikut: 1) Orang tua, 2) Guru, 3) 

Teman, 4) Sarana dan prasarana, 5) Lingkungan. 
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2.1.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi pada diri seseorang tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan 

melalui proses. Motivasi di pengaruhi oleh 2 faktor yaitu: 

1. Faktor dari dalam diri individu 

Faktor dari dalam terdiri dari rasa senang dan tertarik pada suatu kegiatan, 

perhatian terhadap suatu kegiatan dan adanya aktifitas atau tindakan akibat 

dari rasa senang maupun perhatian. 

a) Perhatian 

Perhatian muncul pada diri seseorang apabila seseorang melihat suatu 

kejadian atau objek yang menarik pethatian sehingga perhatian tersebut 

tertuju pada suatu objek. Menurut Bimo Walgito, (1997 : 66)bawha 

perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek.  

b) Aktivitas 

Aktivitas merupakan bentuk tantangan individu dalam melakukan sesuatu 

bentuk kegiatan secara aktif. Sumadi Suryabrata (2004: 97) aktivitas 

adalah banyak sedikitnya orang menyarakan diri, menjelmakan perasaan-

perasaannya dan pikiran-pikirannya dalam tindakan yang spontan. 

c) Rasa Senang/Tertarik 

Rasa tertarik muncul ketika kita melihat suatu yang menarik perhatian kita 

dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang yang membuat rasa 

tertarik itu muncul pada diri seseorang. Menurut David O. Sears (1992: 

122) menyatakan bahwa, “tertarik dapat diartikan suka atau senang, akan 
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tetapi individu tersebut belum melakukan aktivitas atau sesuatu hal yang 

menarik baginya”.  

2. Faktor yang berasal dari luar individu, bahwa suatu perbuatan dilakukan atas 

dasar dorongan dari luar faktor tersebut adalah faktor keluarga, peran 

pembimbing atau guru di sekolah, fasilitas dan lingkungan. 

a) Keluarga 

Menurut Suharno dan Ana Retnoningsih, (2005: 234) keluarga adalah 

orang seisi rumah. Keluarga yang mendukung menyebabkan seseorang 

berkeinginan untuk lebih memanfaatkan keadaan tersebut untuk 

mendukung minatnya. Yang menjadi tanggungan atau satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar di masyarakat. 

b) Peran pembimbing atau guru 

Guru atau pembimbing adalah orang yang menyampaikan ilmu di sekolah-

sekolah sehingga mempunyai peranan penting dalam mentransfer ilmu 

kepada siswa-siswinya. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, 

guru harus bisa memberikan dorongan kepada semua siswanya untuk 

bersikap dan berperilaku positif, sehingga terbentuk perilaku belajar siswa 

yang efektif. 

c) Fasilitas 

Alat dan fasilitas adalah alat bantu memperlancar berlangsungnya proses 

pembelajaran di lingkungan sekolah. Menurut Suharsimi Arikunto 

(1990:6) fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang dapat 

memudahkan dan melancarkan suatu usaha.  Selain itu, yang dapat 



22 

 

 

menjadi daya tarik bagi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

jika sekolah memiliki fasilitas yang cukup memadai akan membuat siswa 

termotivasi untuk mengikuti suatu kegiatan. Dengan demikian dengan 

adanya fasilitas yang memadai proses atau kegiatan apapun termasuk 

dalam konteks ini adalah kegiatan ekstrakurikuler tersebut akan mudah 

dan lancar. 

d) Lingkungan 

Menurut Monty P. Satiadarma (2000: 76), bahwa lingkungan memberikan 

kesempatan besar bagi siswa untuk berlatih dan peluang melakukan 

pertandingan, dengan demikian motivasi siswa akan lebih besar. Dari 

pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa lingkungan juga berperan penting 

dalam membangun motivasi diri untuk melakukan kegiatan dengan tujuan 

yang diinginkan.  

 

2.1.6 Kondisi Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh 

dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik penting untuk mendukung 

aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan 

fisiknya memadai. Kondisi fisik dalam olahraga menurut Grosser (2005:3) 

mengemukakan bahwa semua kemampuan jasmani yang menentukan prestasi 

yang realisasinya dilakukan melalui kesanggupan pribadi 

Menurut Grosser (2005: 3) mengemukakan persyaratan kemampuan fisik, 

diantaranya sebagai berikut: perkembangan usia seseorang, bawaan genetik organ 

secara genetikdalam halini berhubungan dengan gen yang diusung oleh orang tua 
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seorang atlet,mekanisme pengendalian koordinasi sistem syaraf pusat, 

kemampuan psikis. 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen fisik 

yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharaannya. 

Walaupun perlu dilakukan dengan sistem prioritas (komponen apa yang perlu 

mendapat porsi latihan lebih besar dibanding komponen lain) sesuai status yang 

diketahui, setelah komponen itu diukur dan dinilai (Sajoto, 1988: 57). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa  kondisi fisik 

adalah kondisi badan seseorang. Dalam penelitian ini kondisi fisik siswa adalah 

kondisi badan/kesehatan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli.  

2.1.3.3 Komponen-Komponen Kondisi Fisik 

Komponen kondisi fisik menurut Grosser (2005:4) yaitu terdiri dari 

kekuatan, kecepatan, daya tahan dan kelenturan.  

Sedangkan menurut (Sajoto, 1995: 8) yang menyatakan bahwa komponen-

komponen kondisi fisik dapat dikemukakan sebagai berikut: kekuatan (strength), 

daya tahan (endurance), daya ledak otot (Muscular Power), kelentukan 

(flexibility), keseimbangan (balance), koordinasi (coordination), kecepatan 

(speed) kelincahan (agility), ketepatan (accuracy), dan reaksi (reaction). Untuk 

lebih jelasnya masing-masing komponen dapat dilihat seperti dibawah ini: 

1. Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai 

mengatasi beban atau tahanan. Tingkat kekuatan olahragawan di antaranya 

dipengaruhi oleh keadaan panjang pendeknya otot, besar kecilnya otot, jauh 
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dekatnya titik beban dengan titik tumpu, tingkat kelelahan, jenis otot merah 

atau putih, potensi otot, pemanfaatan potensi otot, teknik, dan kemampuan 

kontraksi otot. (Sukadiyanto, 2005:81) 

Kekuatan merupakan komponen yang paling mendasar dan sangat 

penting dalam olahraga. Karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap 

aktivitas fisik, berperan untuk mencegah cidera, dan merupakan komponen 

kondisi fisik lainnya. 

2. Daya tahan (endurance) 

Daya tahan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau 

kelompok otot dalam jangka waktu yang tertentu, sedangkan pengertian 

ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh 

dalam jangka waktu tertentu. (Sukadiyanto, 2005: 57)   

Daya tahan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu daya tahan otot atau 

muscle endurance dan daya tahan cardio respiratori. Yang dimaksud dengan 

daya tahan otot (muscle endurance) yaitu kemampuan otot untuk melakukan 

kontraksi atau bekerja dalam waktu yang relatif lama. Untuk meningkatkan 

daya tahan respiratori diperlukan beberapa bentuk latihan dalam waktu yang 

relatif lama. Daya tahan otot dan respiratori adalah sistem kerja ada tingkat 

aerobik yaitu pemasukan (supply) oksigen masih cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pekerjaan yang diperlukan oleh otot. 

3. Daya ledak otot (Muscular Power) 

Daya ledak otot atau daya otot adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerjakan dalam waktu 
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sependek-pendeknya (Sajoto, 1988:58). Sedangkan Power merupakan 

kombinasi dari hasil  kekuatan dan kecepatan otot. Jika dua orang atlet dapat 

mengangkat barbels seberat 50 kg akan tetapi yang seseorang dapat 

mengangkat lebih cepat dari yang lain maka dia dikatakan memiliki power 

yang lebih baik dari pada orang yang mengangkatnya lambat (Nurhasan, 

2000: 129). 

Daya tahan otot dipengaruhi oleh kekuatan otot, kecepatan kontraksi 

otot sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal-hal tersebut akan 

mempengaruhi daya otot. Jadi daya otot adalah kualitas yang memungkinkan 

otot atau sekelompok otot untuk melakukankerja fisik secara tiba-tiba.  

4. Daya Lentur (flexibility) 

Kelentukan atau fleksibilitas adalah kemampuan melakukan gerakan 

persendian seluas-luasnya dan keelastisan otot-otot di sekitar persendian. 

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerak dalam ruang gerak 

sendi, kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh 

elastisitas otot-otot, tendon, dan ligamen (Harsono, 2001: 15). Yang 

dimaksud dengan peregangan statis adalah latihan-latihan peregangan yang 

mengambil sikap sedemikian rupa sehingga meregangkan kelompok otot 

tertentu selanjutnya dipertahankan selama beberapa detik. Sedangkan 

peregangan dinamis dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan anggota 

tubuh secara dengan gerakan-gerakan memutar dan memperluas ruang sendi 

secara beraturan. 
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5. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf ototnya, selama melakukan gerakan-gerakan yang cepat, dengan 

perubahan letak titik-titik berat badan yang cepat pula, baik dalam keadaan 

statis maupun lebih-lebih dalam gerakan dinamis (Sajoto, 1988: 58).  

Keseimbangan terbagi dua yaitu keseimbangan statis dan 

keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan seseorang 

untuk mempertahankan posisi di suatu tempat, sedangkan keseimbangan 

dinamis adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan 

selama melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, melompat dari batu 

yang lain (Nurhasan, 2003: 246). 

6. Koordinasi (coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerak yang berbeda kedalampolagerakan tunggal secara 

elektif (Sajoto, 1988:59). Koordinasi adalah hubungan yang harmonis dari  

berbagai faktor yang terjadi padasuatu gerakan (Dwikususworo, 2000:3). 

Seseorang dikatakan memiliki koordinasi yang baik bilamampu melakukan 

skill dengan baik dan cepat dan dapat menyelesaikan tugas latihan. 

7. Kecepatan (speed)  

Kecepatan merupakan salah satu komponen dasar biomotor yang 

diperlukan dalam setiap cabang olahraga. Untuk itu kecepatan merupakan 

salah satu unsur biomotor dasar yang harus dilatihkan dalam upaya 

mendukung pencapaian prestasi olahragawan. Kecepatan adalah kemampuan 
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otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsang dalam waktu secepat 

(sesingkat mungkin). Dimana gerakan panjang ayunan dan jumlah langkah 

merupakan serangkaian gerakan yang singkron dan kompleks dari sistem 

neuromuskuler. (Sukadiyanto, 2005: 106) 

8. Kelincahan (agility) 

seseorang mengubah posisi di area tertentu. Seseorang yang mampu 

mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan 

koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup baik (Sajoto, 1995: 9). 

Salah satu komponen kondisi fisik yang penting dalam olahraga adalah 

komponen kelincahan. Kelincahan sangat diperlukan hampir pada semua 

cabang olahraga permainan. Yang dimaksud dengan kelincahan adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan arah secepat-cepatnya 

dalam keadaan bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan 

posisi tubuhnya. 

9. Ketepatan (accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseoarng untukmengendalikan 

gerakan-gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini dapat merupakan 

suatu jarak atau mungkin suatu objeklangsung yang harus dikenai dengan 

salah satu bidang tubuh. 

10. Reaksi (reaction) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewatindra 

syaraf, atau rasa lainnya. Reaksi dapat dibedakan menjadi tiga macam 
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tingkatan reaksi terhadap ransang tendang, reaksi terhadap pendengaran, dan 

reaksi terhadap rasa. 

 

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik antara lain terdiri dari 

faktor latihan, istirahat, kebiasaan hidup sehat dan faktor lingkungan. Masing-

masing faktor yang mempengaruhi kondisi fisik tersebut dapat dijelaskan dibawah 

ini: 

1. Faktor latihan 

Latihan merupakan suatu proses mempersiapkan fisik dan mental anak 

latih secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi optimal dengan diberikan 

beban latihan yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang. Adapun 

tujuan latihan menurut penekanannya adalah sebagai berikut:  

a. Pembentukan kondisi fisik (physical build up) 

Unsur yang dibentuk dan dikembangkan yaitu kekuatan, daya tahan, daya 

otot, kecepatan,daya lentur, kelincahan, keseimbangan, ketepatan dan 

reaksi. 

b. Pembentukan teknik (technical build up) 

Unsur yang dibentuk dan dikembangkan meliputi kekuatan, daya tahan, 

daya otot, kecepatan,daya lentur, kelincahan,keseimbangan, ketepatan dan 

reaksi. 

c. Pembentukan taktik 

Pembentukan taktik meliputi pentahapan dan penyerangan termasuk 

didalamnya penyusunan startegi,sistem dan pola. 



29 

 

 

d. Pembentukan mental 

Pembentukan mental dan unsurpsikologi sesuai dengan cabang olahraga 

yang diikuti. 

2. Faktor istirahat 

Tubuh akan merasa lelah setelah melakukan aktivitas, hal ini disebabkan 

karena pemakaian tenaga untuk aktivitas yang bersangkutan. Untuk 

mengembalikan tenaga yang dipakai, makadiperlukan istirahat. Dengan 

istirahat tubuh akan menyusun kembali tenaga yang hilang. 

3. Faktor kebiasaan hidup sehat 

Kondisi fisik yang baik harus didukung kesegaran jasmani yang baik 

pula. Dengan kebiasaan hidup yang sehat maka seseorang akan jauh dari segala 

bibit penyakit  yang menyerang. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus 

memperhatikan dan merapkan cara hidup yang sehat antara lain: makanan yang 

dikonsumsi harus mengandung emapt sehat limasempurna, selian itu juga harus 

menghindari rokok dan minuman keras dan selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 

4. Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang tinggal dalam waktu 

yang lama, dalam hal ini yang menyangkut lingkungan fisik, serta sosial,mulai 

dari lingkungan perumahan, lingkungan daerah tempat tinggal dan sebagainya.  

Lingkungan adalah tempat. 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Penguasaan bola dalam permainan bolavoli merupakan hal penting untuk 

setiap pemain. Hal ini bisa dikatakan, merupakan bagian yang fundamental dalam 

proses permainan bolavoli untuk berhasilnya dalam suatu pertandingan. Sehingga 

untuk dapat menguasai bola dengan baik dibutuhkan suatu penguasaan teknik 

dasar yang baik pula. Keterampilan teknik dasar dalam permainan bolavoli 

menurut Aip Syrifudin, Muhadi (1991: 187) terdiri atas: teknik servis (service), 

teknik pass bawah, teknik pass atas, teknik smash dan teknik membendung 

(block). 

Keterampilan dalam bermain bolavoli bagi siswa SMA sangat dipengaruhi 

oleh motivasi dan kondisi fisik siswa. Motivasi itu sendiri datangnya bisa dari 

dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa, dalam hal ini minat dan tujuan siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memiliki peranan penting sebagai 

motivasi dari dalam diri siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, begitu 

pula dengan adanya kompetesi/persaingan sebagai siswa yang terbaik dan 

terpopuler disekolah.  

Kondisi fisik siswa juga dapat mempengaruhi keterampilan dalam bermain 

bolavoli karen kondisi fisik merupakan keadaan tubuh atau kesehatan siswa yang 

mendukung aktivitas siswa khususnya dalam bermain bolavoli. Kondisi fisik 

tersebut dapat dilihat dari kekuatan, daya tahan, daya ledak otot, kelentukan, 

keseimbangan, koordinasi, kecepatan, kelincahan, ketepatan, dan reaksi. Untuk 

lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat seperti pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah 

dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Ada sumbangan motivasi (intrinsik dan ekstrinsik) terhadap 

keterampilan bermain bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus. 

H2 : Ada sumbangan kondisi fisik siswa (daya ledak, kekuatan otot 

perut, daya tahan otot lengan, kecepatan, kelincahan, kelentukan 

dan keseimbangan) terhadap keterampilan bermain bolavoli di 

SMA NU Al Ma’ruf Kudus. 

H3 : Ada sumbangan antara motivisi dan kondisi fisik siswa terhadap 

keterampilan bermain bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus. 

 

 

 

Motivasi 

Kondisi Fisik 

Keterampilan 

Bermain Bolavoli 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini 

berusaha untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai 

sumbangan motivasi dan kondisi fisik terhadap keterampilan bermain bolavoli 

putra di SMA NU Al Ma’ruf Kudus. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian 

yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif. Hal ini berdasar pada 

definisi dari kuantitatif tersebut, yaitu penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2006: 12). 

 

3.2 Subyek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Azwar, (1999: 77) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi itu kemudian diambil sebagian sebagai contoh atau sampel dari 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra SMA NU Al 

Ma’ruf Kudus yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Bolavoli yaitu sebanyak 

16 siswa. 
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3.2.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 109). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling 

jenuh. Teknik Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Hidayat, 2007:74).  

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 16 siswa putra. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA NU Al Ma’ruf Kudus selama 1 bulan 

yaitu pada bulan Agustus 2013. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas (X). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi 

dan kondisi fisik siswa. 

2. Variabel terikat (Y). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

keterampilan bermain bolavoli  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional variabel 

 

No. Variabel Aspek Pengukuran Alat 

Ukur 

1.  Motivasi adalah suatu 

kekuatan atau tenaga 

pendorong untuk 

melakukan suatu hal atau 

menampilkan sesuatu 

perilaku tertentu. 

1) Intrinsik (Bakat, Prestasi, 

Pengetahuan, Kesehatan dan 

Hobi 

2) Ekstrinsik (Orang tua, Guru, 

Teman, Sarana dan 

prasarana, Lingkungan) 

Angket 

2 Kondisi Fisik adalah satu 

kesatuan utuh dari 

komponen-komponen fisik 

1) Loncat tegak menggunakan 

vertical jump.  

2) Kekuatan otot perut 

Tes 

Individu 
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yang tidak dapat dipisahkan, 

baik peningkatannya 

maupun pemeliharaannya. 

menggunakan sit up 30 

detik.  

3) Daya tahan otot lengan 

menggunakan push up 60 

detik.  

4) Kecepatan menggunakan 

lari 30 meter.  

5) Kelincahan menggunakan 

lari bolak-balik 40 meter.  

6) Kelentukan menggunakan 

sit and reach dynamometer.  

7) Keseimbangan 

menggunakan stopwatch 

3 Keterampilan Bermain 

Bolavoli adalah suatu 

penguasaan atau 

kemampuan seseorang pada 

permainan bola voli 

1) Keterampilan dasar Servis 

atas. 

2) Keterampilan dasar Servis 

bawah 

3) Keterampilan dasar Passing 

bawah. 

4) Keterampilan dasar Passing 

atas 

5) Keterampilan dasar Smash 

Tes 

Individu 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan angket dan dengan tes. Teknik angket digunakan untuk pengambilan data 

berupa motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMA 

NU Al Ma’ruf. Sedangkan tes dan pengukuran dilakukan untuk mendapatkan data 

berupa kondisi fisik siswa dan keterampilan bermain bolavoli.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Motivasi siswa 

Peneliti memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk 

dijawab dengan menggunakan skala likert. Penyusunan angket motivasi siswa 
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mengacu kepada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang terdiri dari 40 item 

dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket dan Skala Pengukuran 

Variabel  Aspek Indikator Jumlah 

Butir Soal 

Skala 

Pengukuran 

Motivasi Siswa  Internal  Bakat 

 Prestasi 

 Pengetahuan 

 Kesehatan 

 hobi. 

 

4 

4 

4 

4 

3 

Skala Linkert 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang 

setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak 

setuju 
Eksternal  Orang tua 

 Guru 

 Teman 

 Sarana dan 

prasarana 

 Lingkungan. 

4 

3 

4 

4 

 

3 

Jumlah 37 Butir 

Soal 

 

 

2. Tes Kondisi Fisik Siswa 

a. Tes Loncat Tegak (Vertical Jump)  

Tujuan : untuk mengukur daya ledak / tenaga eksplosif 

Tabel 3.3 Norma Loncat Tegak  

 

No. Norma Prestasi (cm) 

1 Baik Sekali 92 - Ke atas  

2 Baik 78 – 91  

3 Sedang 65 – 77  

4 Kurang 52 – 64  

5 Kurang Sekali Ke bawah – 51  

(Harsuki, 2003:338) 

b. Kekuatan otot perut menggunakan sit up 30 detik  

Tujuan : untuk mengukur kekuatan otot perut 
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Tabel 3.4 Norma Kekuatan Otot Perut 

 

No. Norma Prestasi (kali) 

1 Baik Sekali 70 - Ke atas  

2 Baik 54 – 69  

3 Sedang 38 – 53  

4 Kurang 22 – 37  

5 Kurang Sekali Ke bawah – 21  

(Harsuki, 2003:332) 

c. Daya tahan otot lengan menggunakan push up 60 detik.  

Tujuan : untuk mengukur daya tahan otot lengan 

Tabel 3.5 Norma Daya Tahan Otot Lengan 

 

No. Norma Prestasi (kali) 

1 Baik Sekali 70 - Ke atas  

2 Baik 53 – 69  

3 Sedang 36 – 52  

4 Kurang 19 – 35 

5 Kurang Sekali Ke bawah – 18 

(Harsuki, 2003:335) 

d. Kecepatan menggunakan tes lari 30 meter  

Tujuan : untuk mengukur kecepatan. 

Tabel 3.6 Norma Kecepatan Lari 30 Meter 

 

No. Norma Prestasi (detik) 

1 Baik Sekali 3.58 - 3.91  

2 Baik 3.92 - 4.34  

3 Sedang 4.35 - 4.72  

4 Kurang 4.73 - 5.11  

5 Kurang Sekali 5.12 - 5.50  

(Harsuki, 2003:330) 

e. Kelincahan mengunakan lari bolak-balik 40 meter  

Tujuan : untuk mengukur kelincahan. 
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Tabel 3.7 Norma Kelincahan 

No. Norma Prestasi (detik) 

1 Baik Sekali < 12.10  

2 Baik 12.11 - 13.53  

3 Sedang 13.54 - 14.96  

4 Kurang 14.97 - 16.39  

5 Kurang Sekali >16.40  

(Harsuki, 2003:342) 

f. Kelentukan menggunakan sit and reach dynamometer.  

Tujuan : untuk mengukur kelentukan tubuh 

Tabel 3.8 Norma Kelentukan 

No. Norma Prestasi (cm) 

1 Baik Sekali 48.26  

2 Baik 43.18  

3 Sedang 38.1  

4 Kurang 33.02  

5 Kurang Sekali 25.4  

(Sumber: Morrow, Jackson, Disch & Mood, 2000) 

g. Keseimbangan menggunakan stopwatch  

Tujuan : untuk mengukur keseimbangan tubuh. 

Tabel 3.9 Norma Keseimbangan Tubuh 

No. Norma Prestasi (detik) 

1 Baik Sekali 51 - ke atas  

2 Baik 37 - 50  

3 Sedang 15 - 36  

4 Kurang 5 - 13  

5 Kurang Sekali 0 - 4  

(Sumber: Johnson & Nelson, 2000) 

3. Tes Keterampilan Bermain BolaVoli 

Tes keterampilan dasar bermain bola voli dilakukan selama 6 kali yaitu 

passing atas (6x), passing bawah (6 x), servis atas (6 x),servis bawah (6 x) 
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dan samsh (6 x). Hasil dari keseluruhan tes dijumlahkan sehingga akan 

didapatkan skor maksimal dan skor minimal untuk ditentukan kriterianya. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik karena data yang 

dikumpulkan berupa angka-angka. Istilah statistik pada pokoknya mempunyai dua 

pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit dalam 

pengertian yang sempit statistik digunakan untuk menunjukan semua kenyataan 

yang berwujud angka-angka. Dalam pengertian yang luas yaitu pengertian teknik 

metodologi, statistik berarti cara–cara ilmiah yang berwujud angka.  

Karena data ini berupa angka, maka menggunakan analisis statistik. 

Sebelum melakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi : 

1. Uji normalitas data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Adapun uji normalitas menggunakan uji Kolmogorof 

Smirnov dengan nilai kepercayaan 95 %, atau nilai toleransi 0,05 dengan 

menggunakan alat bantu SPSS ver 16.00. Apabila nilai signifikansi pada uji 

ini di bawah 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai 

signifikasni di atas 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji homogenitas varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi sempel-sempel yang diambil dari populasi yang sama dalam  
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penelitian. Uji homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji Chi 

Kuadrat ( χ² ). 

Kriteria uji χ² hitung > χ² tabel, data dinyatakan normal. Sebaliknya 

apabila χ² hitung < χ² tabel maka data dikatakan tidak normal. Atau nilai sig. 

Hitung < sig. Konstanta, maka data dinyatakan normal. Sebaliknya jika nilai 

sig. Hitung > sig. Konstanta, maka dinyatakan tidak normal. 

3. Uji linieritas dan uji keberartian model regresi 

Uji linieritas dimaksutkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier atau tidak. Jika data linier, maka dapat dilanjutkan dengan uji 

parametric dengan tehnik regresi. Namun jika data tidak linier, digunakan uji 

regresi non linier. 

Uji keberartian model regresi dimaksudkan untuk menguji apakah data 

yang diperoleh pada predictor dapat digunakan sebagai peramalan kreterium 

ataukah tidak. Jika data predictor berarti, maka dapat digunakan sebagai 

peramalan, sedangkan jika data prediktor tidak berarti sebagai 

konsekuensinya tidak dapat dipakai sebagai peramalan kriterium. Adapun uji 

linieritas dan keberartian model garis regresi menggunakan tehnik analisis 

varians. 

4. Uji regresi berganda dengan persamaan Y=  a+ b1 X1 + b2X2 + e 

Keterangan :  

  Y : Keterampilan bermain bolavoli 

 X1 : motivasi 

 X2 : kondisi fisiksiswa 

 a, b : Konstanta 

e : variabel di luar model (standart error) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Tingkat Motivasi Siswa Dalam  Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

Bolavoli Di SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2013. 

Tingkat motivasi siswa dalam penelitian ini didapatkan dari dua indikator 

yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik siswa ini 

dapat dilihat dari faktor-faktor seperti tujuan siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler misalnya tujuan untuk mengembangkan bakat, meningkatkan 

prestasi, menyalurkan hobi dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai siswa. 

Motivasi instrinsik yang merupaan motivasi yang berasal dari luar berasal dari 

faktor-faktor yang berada disekitar siswa. Indikator atau faktor-faktor dari luar 

tersebut adalah orang tua, guru, teman, sarana dan prasarana serta lingkungan 

Guna mengungkap faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli digunakan 37 butir pertanyaan 

masing-masing pertanyaan skornya antara 1 sampai 5, sehingga skor minimal 

=1 x 37 = 37 dan skor maksimal = 5 x 37 = 185. Rentang skor = 185-37 =148. 

Interval kelas = 148 + 1 : 5  = 29,8 atau 30. Dari perhitungan tersebut dapat 

dibuat tabel kategori tingkat motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrkurikuler bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Motivasi Siswa 

 

No 
Kelas 

Interval 
Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 37-66 Sangat Rendah 0 0 

2 67-96 Rendah 0 0 

3 97-126 Sedang 2 12,5% 

4 127-156 Tinggi 9 56,25% 

5 157-186 Sangat Tinggi 5 31,25% 

  Jumlah   16 100% 

Sumber: Data Primer (kuesioner), Agustus 2013 

Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi siswa SMA NU Al Ma’ruf 

Kudus dalam  mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli dalam kategori sedang 

sebanyak 2 siswa (12,5%), kategori tinggi 9 siswa (56,25%). Siswa yang 

memilikitingkat motivasi sangat tinggi yaitu sebanyak 5 orang (31,25%). 

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi siswa 

SMA NU AL Ma’ruf Kudus adalah tinggi.  

4.1.2 Kondisi fisik siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Bolavoli di SMA 

NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013. 

Deskripsi data yang disajikan berupa data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tes kondisi fisik siswa putra sebagai tim inti Basket di SMA NU Al 

Ma’ruf Kudus sebanyak 16 orang.  Adapun pengukuran kondisi fisik meliputi 

beberapa item tes yaitu : Tes daya ledak (tes loncat tegak), Tes Kekuatan Otot 

Perut (sit-up), Tes Daya Tahan Otot Lengan (push-up), Tes kecepatan, Tes 

Kelincahan, Tes Kelentukan dan Tes Keseimbangan. Penghitungan statistik dan 

deskriptif hasil tes kondisi fisik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Tes Kondisi Fisik Siswa 

 

No Nama Siswa Hasil Penilaian Tes 

Tes 1 Tes 2 Tes 3 Tes 4 Tes 5 Tes 6 Tes 7 

1 Ayung Handika 75 35 28 4.33 13.25 20 19,5 

2 Achmad Faris 65 45 40 4.83 13.22 28 19 

3 Agung Prabowo 

Putro 

60 38 25 3.81 13.21 21 17,6 

4 Dian Galih S. 71 40 30 4.34 13.61 22 18 

5 Hasan 72 42 36 4.27 13.65 24 19 

6 Arif Setiawan 62 42 39 4.26 14.61 19 17,5 

7 Faisal Aditya 75 41 45 3.40 14.04 26 18,5 

8 Fendi Pranata 63 39 43 3.43 13.37 23 19 

9 M.Ilham Wibowo 82 40 41 4.33 14.02 30 19 

10 Marfiansyah 61 39 42 4.54 15.81 26 14,5 

11 Erwin Andriyanto 74 42 44 4.57 13.47 26 17,3 

12 Nor Ahmad 

Baedowi 

67 41 43 4.62 14.59 16 15,8 

13 Dewa D.R. 66 40 40 3.93 13.55 32 15 

14 Dedy Hermawan 73 30 40 4.36 14.55 23 13,8 

15 Yoga Ariftian 82 30 43 4.38 14.58 26 17,5 

16 Rusli B. 65 40 42 4.35 14.60 26 18,7 

(Sumber: Data hasil Tes Kondisi Fisik Siswa, Agustus 2013) 

Keterangan  

tes 1: Tes Daya Ledak dengan loncat tegak 

tes 2: Kekuatan Otot Perut dengan Sit up 30 Detik 

tes 3: Daya Tahan Otot Lengan dengan Push Up 30 detik 

tes 4: Kecepatan dengan lari 30 meter 

tes 5: Kelincahan dengan lari bolak-balik 40 meter 

tes 6: Kelenturan dengan sit and reach dynamometer 

tes 7: keseimbangan 
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Tabel 4.3 

Hasil Tes Loncat Tegak (Vertical Jump) 

 

No 

  

Nama 

  

Vertikal Jump Kriteria 

Awal Raihan Selisih 

1 Ayung Handika 80 155 75 Sedang 

2 Achmad Faris 80 145 65 Sedang 

3 Agung Prabowo Putro 75 135 60 Kurang 

4 Dian Galih S. 78 149 71 Sedang 

5 Hasan 73 145 72 Sedang 

6 Arif Setiawan 76 138 62 Kurang 

7 Faisal Aditya 70 145 75 Sedang 

8 Fendi Pranata 75 138 63 Kurang 

9 M.Ilham Wibowo 63 145 82 Baik 

10 Marfiansyah 76 137 61 Kurang 

11 Erwin Andriyanto 63 137 74 Sedang 

12 Nor Ahmad Baedowi 79 146 67 Sedang 

13 Dewa D.R. 70 136 66 Sedang 

14 Dedy Hermawan 70 143 73 Sedang 

15 Yoga Ariftian 63 145 82 Baik 

16 Rusli B. 73 138 65 Sedang 

 Rata-Rata                                                                                   

69,56 

Sedang 

Sumber: Data Hasil Tes, Agustus 2013 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dari 16 siswa putra yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMA NU Al Ma’Ruf Kudus ada 2 

siswa (12,5%) yang memiliki kriteria baik, 10 siswa (62,5%) memiliki kriteria 

sedang dan 4 siswa (25%) dengan kriteria kurang. Rata-rata hasil tes loncat tegak 

(vertical jump) tergolong sedang yaitu sebesar 69,56. 
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Tabel 4.4 

Hasil Tes Sit Up 30 detik 

 

No Nama Hasil Tes Sit Up Kriteria 

1 Ayung Handika 35 Kurang 

2 Achmad Faris 45 Sedang 

3 Agung Prabowo Putro 38 Sedang 

4 Dian Galih S. 40 Sedang 

5 Hasan 42 Sedang 

6 Arif Setiawan 42 Sedang 

7 Faisal Aditya 41 Sedang 

8 Fendi Pranata 39 Sedang 

9 M.Ilham Wibowo 40 Sedang 

10 Marfiansyah 39 Sedang 

11 Erwin Andriyanto 42 Sedang 

12 Nor Ahmad Baedowi 41 Sedang 

13 Dewa D.R. 40 Sedang 

14 Dedy Hermawan 30 Kurang 

15 Yoga Ariftian 30 Kurang 

16 Rusli B. 40 Sedang 

 Rata-Rata 39 Sedang 

(Sumber: Data hasil Tes Kondisi Fisik Siswa, Juli 2013) 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil tes kekuatan otot 

perut (sit up selama 30 detik)  rata-rata siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tergolong sedang yaitu 

sebesar 39. Dengan rincian bahwa ada 3 siswa (18,75%) yang tergolong dalam 

kriteria kurang dan sisanya yaitu 13 siswa (81,25%) tergolong dalam kriteria 

sedang.  

Tabel 4.5 

Hasil Tes Daya Tahan Otot Lengan (Push Up 60 detik) 

 

No Nama Hasil Tes Kriteria 

1 Ayung Handika 28 Kurang 

2 Achmad Faris 40 Sedang 

3 Agung Prabowo Putro 25 Kurang 

4 Dian Galih S. 30 Kurang 

5 Hasan 36 Sedang 
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6 Arif Setiawan 39 Sedang 

7 Faisal Aditya 45 Sedang 

8 Fendi Pranata 43 Sedang 

9 M.Ilham Wibowo 41 Sedang 

10 Marfiansyah 42 Sedang 

11 Erwin Andriyanto 44 Sedang 

12 Nor Ahmad Baedowi 43 Sedang 

13 Dewa D.R. 40 Sedang 

14 Dedy Hermawan 40 Sedang 

15 Yoga Ariftian 43 Sedang 

16 Rusli B. 42 Sedang 

Rata-Rata                                           38,81 Sedang 

(Sumber: Data hasil Tes Push Up, Agustus 2013) 

Berdasarkan hasil tes di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata dari 16 

siswa memiliki kriteria tergolong sedang dengan nilai sebesar 38,81. Ada 3 siswa 

(18,75%) yang memiliki kriteria kurang dan 13 siswa (81, 25%) memiliki kriteria 

sedang. 

Tabel 4.6 

Hasil Tes Kecepatan (lari 30 Meter) 

 

No Nama Hasil Tes Kriteria 

1 Ayung Handika 4.33 Baik 

2 Achmad Faris 4.83 Kurang 

3 Agung Prabowo Putro 3.81 Baik Sekali 

4 Dian Galih S. 4.34 Baik 

5 Hasan 4.27 Baik 

6 Arif Setiawan 4.26 Baik 

7 Faisal Aditya 3.40 Baik Sekali 

8 Fendi Pranata 3.43 Baik Sekali 

9 M.Ilham Wibowo 4.33 Baik 

10 Marfiansyah 4.54 Kurang 

11 Erwin Andriyanto 4.57 Kurang 

12 Nor Ahmad Baedowi 4.62 Kurang 

13 Dewa D.R. 3.93 Baik 

14 Dedy Hermawan 4.36 Kurang 

15 Yoga Ariftian 4.38 Kurang 

16 Rusli B. 4.35 Kurang 

 Rata-rata 4.23 Baik 

(Sumber: Data hasil Tes lari 30 meter, Agustus 2013) 



46 

 

 

Hasil tes lari 30 meter sebagai alat tes kecepatan untuk mengukur kondisi 

fisik siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMA NU Al 

Ma’ruf Kudus rata- rata dari 16 siswa tergolong dalam kriteriabaik yaitu sebesar 

4.23 detik. Sebanyak 3 orang siswa (18,75%) memiliki kriteria baik sekali, 7 

siswa (43,75%) memiliki kriteria kurang dan 6 orang siswa (37,5%)  memiliki 

kriteria baik.  

Tabel 4.7 

Hasil Tes Kelincahan (Lari Bolak Balik 40 meter) 

 

No Nama Siswa Hasil tes Kriteria 

1 Ayung Handika 13.25 Baik 

2 Achmad Faris 13.22 Baik 

3 Agung Prabowo Putro 13.21 Baik 

4 Dian Galih S. 13.61 Sedang 

5 Hasan 13.65 Sedang 

6 Arif Setiawan 14.61 Sedang 

7 Faisal Aditya 14.04 Sedang 

8 Fendi Pranata 13.37 Baik 

9 M.Ilham Wibowo 14.02 Sedang 

10 Marfiansyah 15.81 Kurang 

11 Erwin Andriyanto 13.47 Baik 

12 Nor Ahmad Baedowi 14.59 Sedang 

13 Dewa D.R. 13.55 Sedang 

14 Dedy Hermawan 14.55 Sedang 

15 Yoga Ariftian 14.58 Sedang 

16 Rusli B. 14.60 Sedang 

 Rata-Rata 14,00 Sedang 

(Sumber: Data hasil Tes Lari Bolak Balik, Agustus 2013) 

Hasil tes kelincahan dengan lari bolak balik 40 meter dapat diketahui bahwa 

rata-rata dari 16 siswa tergolong dalam kriteria sedang yaitu sebesar 14,00. Siswa 

yang memiliki kriteria baik ada sebanyak 5 orang (31,25%)ndan siswa yang 

memiliki kriteria sedang sebanyak 10 orang  (62,5%), sedangkan sisanya 1 orang 

(6,25%) memiliki kriteria kurang. 
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Tabel 4.8 

Hasil Tes Kelentukan  
 

No Nama Siswa Hasil tes Kriteria 

1 Ayung Handika 46 Baik Sekali 

2 Achmad Faris 48,2 Baik Sekali 

3 Agung Prabowo Putro 47 Baik Sekali 

4 Dian Galih S. 45,5 Baik Sekali 

5 Hasan 45,5 Baik Sekali 

6 Arif Setiawan 41,5 Baik 

7 Faisal Aditya 45 Baik Sekali 

8 Fendi Pranata 44 Baik Sekali 

9 M.Ilham Wibowo 40 Baik 

10 Marfiansyah 42,5 Baik 

11 Erwin Andriyanto 43,1 Baik 

12 Nor Ahmad Baedowi 46 Baik Sekali 

13 Dewa D.R. 44 Baik Sekali 

14 Dedy Hermawan 43 Baik 

15 Yoga Ariftian 38 sedang 

16 Rusli B. 46 Baik Sekali 

 Rata-Rata 44,08 Baik Sekali 

(Sumber: Data hasil Tes Kelentukan, Agustus 2013) 

Hasil tes Tes Kelentukan menggunakan sit and reach dynamometer 

diketahui bahwa rata-rata dari 16 siswa memiliki kriteria baik sekali yaitu sebesar 

44,08. Siswa yang memiliki kriteria baik sebanyak 5 orang (31,25%) dan siswa 

yang memiliki kriteria sangat baik 10 orang (62,5%) sedangkan sisanya 1 orang 

(6,25%) memiliki kriteria sedang. 

Tabel 4.9 

Hasil Tes Keseimbangan 
 

No Nama Siswa Hasil tes Kriteria 

1 Ayung Handika 19,5 Sedang 

2 Achmad Faris 19 Sedang 

3 Agung Prabowo Putro 17,6 Sedang 

4 Dian Galih S. 18 Sedang 

5 Hasan 19 Sedang 

6 Arif Setiawan 17,5 Sedang 

7 Faisal Aditya 18,5 Sedang 

8 Fendi Pranata 19 Sedang 



48 

 

 

9 M.Ilham Wibowo 19 Sedang 

10 Marfiansyah 14,5 Sedang 

11 Erwin Andriyanto 17,3 Sedang 

12 Nor Ahmad Baedowi 15,8 Sedang 

13 Dewa D.R. 15 Sedang 

14 Dedy Hermawan 13,8 Kurang 

15 Yoga Ariftian 17,5 sedang 

16 Rusli B. 18,7 Sedang 

 Rata-Rata 17,48 Sedang 

(Sumber: Data hasil Tes Keseimbangan, Agustus 2013) 

Hasil tes keseimbangan dari 16 siswa rata-rata adalah dalam kategori sedang 

yaitu sebesar 17,48. Dimana 15 siswa (93,75%) memiliki kriteria sedang dan 1 

siswa (6,25%) memiliki kriteria kurang. 

4.1.3 Tingkat keterampilan siswa dalam bermain Bolavoli di SMA NU Al 

Ma’ruf Kudus tahun 2013. 

Tingkat keterampilan siswa dalam bermain bolavoli yang diukur peneliti 

adalah teknik dasar bermain bola voli yang terdiri dari passing atas dan bawah, 

servis atas dan bawah serta smash. Tes dilakukan sebanyak 6 kali pada tiap siswa 

sehingga dapat diketahui hasil keseluruhan tes yang diberikan. Hasil tes 

keterampilan dasar bermain bola voli siswa SMA NU AL Ma’ruf Kudus dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Tes Keterampilan Dasar Bermain BolaVoli 

 

No Nama Siswa Passing Servis Smash Jumlah 

Atas Bawah Atas Bawah 

1 Ayung Handika 6 6 5 6 6 29 

2 Achmad Faris 6 6 6 6 6 30 

3 Agung Prabowo Putro 6 6 6 6 5 29 

4 Dian Galih S. 6 6 6 5 6 29 

5 Hasan 6 6 5 5 5 27 

6 Arif Setiawan 6 5 6 6 6 29 
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7 Faisal Aditya 5 6 6 6 5 28 

8 Fendi Pranata 6 6 5 6 6 29 

9 M.Ilham Wibowo 6 5 6 6 6 29 

10 Marfiansyah 6 5 6 6 5 28 

11 Erwin Andriyanto 5 6 6 6 5 28 

12 Nor Ahmad Baedowi 6 6 6 5 6 29 

13 Dewa D.R. 6 6 5 6 5 28 

14 Dedy Hermawan 6 6 6 6 6 30 

15 Yoga Ariftian 6 6 5 6 6 29 

16 Rusli B. 6 6 6 5 6 29 

(Sumber: Data hasil Tes Keterampilan Bermain Bola Voli, Agustus 2013) 

Perhitungan tingkat keterampilan bermain bola voli siswa SMA NU AL 

Ma’Ruf Kudus dilakukan dengan membuat 5 kriteria yaitu: 

1) Sangat tinggi 

2) Tinggi 

3) Cukup  

4) Rendah 

5) Sangat Rendah 

Penentuan kriteria tersebut dilakukan dengan menentukan skor maksimal 

dan skor minimal serta menentukan rentang/panjang kelas. Lebih jelasnya 

perhitungan dapat dilihat seperti dibawah ini: 

Skor  Maksimal = 6 x 5 = 30   

Skor  Minimal  = 1 x 5= 5  - 

      = 25  

Interval  kelas  = 25 + 1 = 26/5 

     = 5,2  
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Setelah mengetahui panjang kelas/rentangnya maka penulis dapat 

memasukkan skor dalam tabel kategori dan menentukan frekuensi siswa beserta 

hasil kriteria tingkat keterampilan dasar bermain bola voli.  

 

Tabel. 4.11 

Tingkat Keterampilan Dasar Bermain Bola Voli 

 

Nilai (skor) Kriteria Frekuensi Prosentase 

28-31 Sangat Tinggi 15 93,75% 

22-27 Tinggi 1 6,25% 

16-21 Cukup Tinggi - - 

10-15 Rendah - - 

4-9 Sangat Rendah - - 

Total 16 100 

Sumber: Data Hasil Tes Keterampilan Dasar Bola Voli, Agustus 2013 

Berdasarkan  tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata siswaSMA 

NU ALMa’Ruf Kudus memiliki tingkat keterampilan bermain bolavoli sangat 

tinggi sebesar 93,75% atau sebanyak 15 siswa sedangkan 1 siswa (6,25%) 

memiliki keterampilan dasar bermain bola voli tinggi. 

4.1.4 Sumbangan motivasi dan kondisi fisik siswa terhadap keterampilan 

bermain bolavoli di SMA NU Al Ma’ruf Kudus tahun 2013. 

Data dari tes pengukuran yaitu tes dan pengukuran kondisi fisik siswa dan 

keterampilan dasarbermain bolavoli serta penyebaran angket motivasi siswa pada 

peserta ekstra kulikuler bola voli SMA NU Al Ma’Ruf Kudus. Deskripsi Data 

kondisi fisik fiswa dan motivasi siswa terhadap keterampilan dasar bermain 

bolavoli  pada peserta ekstra kulikuler bola voli SMANU Al Ma’Ruf Kudus  

tersaji pada tabel berikut ini: 

 

 



51 

 

 

Tabel 4.12 

Deskriptif Statistik 

 

Variabel N Rata-Rata Standar 

Deviasi 

Varians 

Kondisi Fisik 16 227,18 9.73 94.6 

Motivasi 16 154,31 8.10 65.6 

Keterampilan dasar 

bermain bolavoli 

16 28,75 0.77 0.60 

(Sumber :Data Penelitian Diolah Peneliti, Agustus  2013) 

Tabel di atas menyajikan data hasil kondisi fisik yang dihasilkan masing-

masing sampel dengan n = 16 dengan rata-rata data sebesar 227,18 dengan Sd 

sebesar 9.73 dan varians 94.6. Untuk data hasil motivasi siswa pada peserta ekstra 

kulikuler bola voli SMA NU AL Ma’Ruf Kudus dengan n = 15 dan rata-rata data 

154,31 SD sebesar 8.10 dan varians 65.6. Deskripsi data hasil keterampilan dasar 

bermain bolavoli dengan n = 15 dan. Rata- rata data adalah 28,75, dengan SD 

sebesar 0.77 dan varians 0.60. Berdasar data tersebut dapat ditarik simpulan 

bahwa ada perbedaan kondisi fisik dan motivasi siswa serta keterampilan dasar 

bermain bolavoli siswaSMANU Al Ma,Ruf Kudus. 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan meliputi uji normalitas distribusi 

data, uji homogenitas varians data, uji linear dan uji keberartian model garis 

regresi. Adapun hasilnya dirangkum pada tabel-tabel di bawah ini. 

1. Hasil Uji Persyaratan Normalitas Data 

Uji normalitas distribusi data masing-masing variabel meliputi kondisi fisik 

dan motivasi siswa serta keterampilan dasar bermain bolavoli pada siswa/tim inti 

bolavoli di SMA NU Al Ma’Ruf Kudus berdasar pada hasil atau tes, hasilnya 

seperti tersaji pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Rangkuman Uji Normalitas  

 

Variabel Kol-smir Z Sig Keterangan 

Kondisi Fisik 0,519 0,915 Normal 

Motivasi Siswa 0,564 0,908 Normal 

Keterampilan 

Dasar Bermain 

Bolavoli  

1,25 0,085 Normal 

(Sumber: Data hasil Penelitian Diolah Peneliti, Agustus 2013) 

Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam tabel 2 terlihat bahwa 

data masing-masing variabel yaitu kondisi fisik siswa, motivasi siswa, dan 

keterampilan dasar bermain bolavoli. subjek penelitian penyebaran distribusi 

datanya dalam keadaan normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji parametrik. 

2. Hasil Uji Homogenitas Varians Data 

Persyaratan berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Uji homogenitas data untuk menguji kesamaan 

beberapa buah populasi. Adapun hasil homogenitas penelitian menggunakan uji 

Barlett seperti tercantum pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Uji Homogenitas  

 

Variabel X
2
 hitung Sig Keterangan 

Kondisi Fisik 0,519 0,915 Homogen 

Motivasi Siswa 0,564 0,908 Homogen 

Keterampilan 

Dasar Bermain 

Bolavoli  

1,25 0,085 Homogen 

(Sumber: Data hasil Penelitian Diolah Peneliti, Agustus 2013) 

Berdasar pada hasil seperti tercantum dalam tabel diatas, diperoleh 

pengertian bahwa data penelitian meliputi kondisi fisik, motivasi siswa dan 
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keterampilan da sar bermian bolavoli dalam keadaan homogen, sehingga dapat 

diuji dengan uji parametrik. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

terdapat masalah multikolinieritas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas data 

adalah seperti di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Collinearity Statistics (Tolerance &VIF) 

 

Model Collinearity Statistics 

 1    (Constant) Tolerance VIF 

X1 0,912 1,086 

X2 0,912 1,086 

(Sumber: Data hasil Penelitian Diolah Peneliti, Agustus 2013) 

Dari tabel di atas terlihat untuk ketujuh variabel independen yaitu X1 dan 

X2 ternyata angka VIF kurang dari 5,sedangkan nilai tolerance nya mendekati 1. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak 

terdapat problem multikolinieritas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasisitas bertujuan untuk menguji apakah dalamsebuah regresi 

terjadiketidaksamaan varians dariresidual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika varians dari satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka 

disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian 
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heterokedastisitas dalam penelitian ini dengan mengamati pola yang terdapat pada 

Scatterplot, hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.1 

Uji Heterokedastisitas 

 

Gambar di atas terlihat bahwa titik-titk menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas,serta tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi 

keputusan kosumen berdasarkan masukan dari variabel independen. 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian mengkaji sumbangan antara kondisi fisik siswa dan 

motivasi siswa terhadap keterampiland asar bermain bola voli dilakukan dengan 

analisis sumbangan dengan menggunakan tehnik regresi ganda. Perhitungan 

statistic di lakukan dengan menggunakan bantuan program versi 16.00. Adapun 

hasil  perhitungan analisis data tersaji dalam Tabel berikut: 
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Tabel 4.16 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi antara Kondisi Fisik Siswa dan Motivasi 

Siswa Terhadap Keterampilan Dasar Bermain BolaVoli 

 

Sumber 

variasi 

R R 

Square 

 

Mean 

Square 

 

df Sig. 

X1 dengan Y 0,496 0,246 3,218 1 0,050 

X2 dengan Y 0,216 0,046 0,418 1 0,423 

X12dengan Y 0,503 0,253 1,137 2 0,151 

(Sumber: Hasil Penelitian Diolah SPSS, 2013) 

1. Uji Hipotesis 1 yaitu motivasi  memberi sumbangan dalam keterampilan 

dasar bermain bolavoli pada siswa SMA NU AL Ma’Ruf Kudus yang 

mengikuti  ekstra bolavoli (X2 dengan Y). Hasil analisis regresi bahwa nilai r 

square menunjukkan prosentase kontribusi kondisi fisik siswa terhadap 

keterampilan bermain bola voli. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai r square adalah 0,246. Ini menunjukkan bahwa motivasi  mempunyai 

sumbangan sebesar 24,6 % dalam keterampilan dasarbermain bolavoli. 

2. Uji Hipotesis 2 yaitu kondisi fisik memberi sumbangan dalam keterampilan 

dasar bermain bolavoli pada siswa SMA NU AL Ma’Ruf Kudus yang 

mengikuti  ekstra bolavoli (X1 dengan Y). Hasil analisis regresi yaitu nilai r 

square menunjukkan prosentase kontribusi kondisi fisik siswa terhadap 

keterampilan bermain bola voli. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai r square adalah 0,046. Ini menunjukkan bahwa kondisi fisik mempunyai 

sumbangan sebesar 4,6 % dalam keterampilan dasar bermain bolavoli. 

3. Uji Hipotesis 3 yaitu ada sumbangan kondisi fisik siswa  dan motivasi dalam 

keterampilan dasar bermain bolavoli pada siswa SMA NU AL Ma’Ruf Kudus 

yang mengikuti  ekstra bolavoli (X12 dengan Y). Hasil analisis regresi 
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menunjukkan nilai r square menunjukkan prosentase kontribusi kondisi fisik 

siswa terhadap keterampilan bermain bola voli. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai r square adalah 0,253. Ini menunjukkan bahwa 

kondisi fisik dan motivasi  mempunyai sumbangan sebesar 25,3 % dalam 

keterampilan dasar bermain bolavoli. 

 

4.2 Pembahasan 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan 

yang berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat 

dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan 

tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. 

Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga di SMA 

NU Al Ma’Ruf Kudus dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang datangnya secara alamiah atau murni dari dalam diri siswa sebagai 

wujud adanya kesadaran diri dari lubuk hati yang paling dalam. Disamping itu, 

cita-cita dari seorang siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuannya. Anak 

yang mempunyai kemampuan baik, umumnya mempunyai cita-cita yang lebih 

reaitis jika dibandingkan dengan anak yang tingkat kemampuannya kurang atau 

rendah (Depdikbud, 1996: 75).  

Motivasi siswa SMA NU Al Ma’ruf Kudus dalam  mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bolavoli dalam kategori sedang sebanyak 2 siswa (12,5%), 

kategori tinggi 9 siswa (56,25%). Siswa yang memilikitingkat motivasi sangat 
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tinggi yaitu sebanyak 5 orang (31,25%). Berdasarkan data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat motivasi siswa SMA NU AL Ma’ruf Kudus adalah 

tinggi.  

Hasil tes kondisi fisik siswa yang terdiri dari 1) Tes Daya Ledak dengan 

loncat tegak, 2) Kekuatan Otot Perut dengan Sit up 30 Detik, 3) Daya Tahan Otot 

Lengan dengan Push Up 30 detik, 4) Kecepatan dengan lari 30 meter, 5) 

Kelincahan dengan lari bolak-balik 40 meter, 6) Kelenturan dengan sit and reach 

dynamometer dan 7) keseimbangan. 

Tabel 4.17 

Hasil Nilai Rata-Rata Kondisi Fisik Siswa 

 

No Jenis Tes Nilai rata-rata Kriteria 

1 Daya Ledak 69,56 Sedang 

2 Kekuatan Otot Perut 39 Sedang 

3 Daya Tahan Otot Lengan 38,81 Sedang 

4 Kecepatan 4,23 Baik 

5 Kelincahan 14,00 Sedang 

6 Kelentukan 44,08 Baik Sekali 

7 Keseimbangan 17,48 Sedang 

(Sumber: Hasil Tes Kondisi Fisik Siswa, Agustus 2013) 

Hasil rata-rata dari masing-masing jenis tes kondisi fisik menunjukkan 

bahwa hanya tes kelentukan yang memiliki kriteria baik sekali. Tes kecepatan 

memiliki kriteria baik sedangkan tes lainnya yaitu tes daya ledak, kekuatan otot 

perut, daya tahan otot lengan, kelincahan dan keseimbangan memiliki kriteria 

sedang. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rata-rata siswa SMA NU AL Ma’Ruf 

Kudus memiliki tingkat keterampilan bermain bolavoli sangat tinggi sebesar 

93,75% atau sebanyak 15 siswa sedangkan 1 siswa (6,25%) memiliki 

keterampilan dasar bermain bola voli tinggi. 
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Sumbangan efektif dalam penelitian ini tidak terlalu besar. Kondisi fisik 

mempunyai sumbangan sebesar 4,6 % dalam keterampilan dasar bermain bolavoli 

sedangkan motivasi  mempunyai sumbangan sebesar 24,6 % dalam keterampilan 

dasarbermain bolavoli. Secara keseluruhan antara kondisi fisik siswa dan motivasi 

siswa terhadap keterampilan bermain bola voli mempunyai sumbangan sebesar 

25,3 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Sedangkan sumbangan relatif motivasi sebesar 81,82% dan 

sumbangan relatif kondisi fisik sebesar 18,18%. Secara keseluruhan faktor 

motivasi dan kondisi fisik memberikan sumbangan relatif sebesar 100%.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya 

maka peneliti dapat menarik keseimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi siswa SMA NU Al Ma’ruf Kudus dalam  mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bolavoli dalam kategori sedang sebanyak 2 siswa (12,5%), 

kategori tinggi 9 siswa (56,25%). Siswa yang memiliki tingkat motivasi sangat 

tinggi yaitu sebanyak 5 orang (31,25%).  

2. Hasil rata-rata dari tes kondisi fisik menunjukkan bahwa hanya tes kelentukan 

yang memiliki kriteria baik sekali (44,08). Tes kecepatan memiliki kriteria baik 

(4,23) sedangkan tes lainnya yaitu tes daya ledak (69,56), kekuatan otot perut 

(39), daya tahan otot lengan (38,81), kelincahan (14,00) dan keseimbangan 

(17,48) memiliki kriteria sedang. 

3. Rata-rata siswa SMA NU AL Ma’ruf Kudus memiliki tingkat keterampilan 

bermain bolavoli sangat tinggi sebesar 93,75% atau sebanyak 15 siswa 

sedangkan 1 siswa (6,25%) memiliki keterampilan dasar bermain bola voli 

tinggi. 

4. Sumbangan efektif motivasi siswa sebesar 24,6% dan sumbangan relatif 

sebesar 82,82%. Sumbangan efektif kondisi fisik siswa sebesar 4,6% dan 

sumbangan relatif sebesar 18,18%. Secara keseluruhan motivasi dan kondisi 
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fisik mempunyai sumbangan efektif sebesar 25,3 % terhadap keterampilan 

dasar bermain bolavoli. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan berhubungan dengan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan guru olahraga di SMA NU AL Ma’ruf Kudus memberikan 

pelatihan secara rutin khususnya untuk meningkatkan kondisi fisik siswa 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan dasar bermain bola voli. 

2. Hendaknya sekolah menyediakan fasilitas dan sarana yang lengkap untuk 

mendukung kelancaran dalam latihan-latihan bermain bolavoli.  
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Lampiran 1 ANGKET PENELITIAN  

 

MOTIVASI SISWA DALAM MENGIKUTI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI DI SMA NU AL MA’RUF KUDUS 

 

Nama Siswa  : 

Kelas   : 

 

Petunjuk pengisian 

1. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan ada yang terlewatkan dengan 

memberi tanda centang (√) pada setiap pernyataan anda. 

2. Pilihlah: 

 SS, jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

 S, jika anda setuju dengan pernyataan tersebut. 

 KS, jika anda kurang setuju dengan pernyataan tersebut 

 TS, jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

 STS, jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

No Pernyataan Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 Saya ikut kegiatan ekstra bola voli karena ingin 

menyalurkan dan mengembangkan bakat 

     

2 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

memiliki bakat menjadi atlit bola voli 

     

3 Bakat saya hanya dalam bidang olah raga voli 

saja 

     

4 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

ingin mengikuti kejuaraan. 

     

5 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

ingin menyaingi teman-teman dalam olahraga  
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6 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

ingin masuk tim inti sekolahan 

     

7 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

ingin membawa sekolah jadi juara dalam 

kejuaraan. 

     

8 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

ingin menjadi pelatih cabang olahraga. 

     

9 Saya ikut ekstrakurikuler bola voli karena 

peraturannya familiar. 

     

10 Kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang saya ikuti 

dapat meningkatkan prestasi saya disekolah 

khususnya dalam pelajaran olahraga. 

     

11 Nilai saya menjadi lebih baik dibandingkan 

dengan nilai teman-teman saya yang tidak 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

     

12 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk 

menjaga kesehatan tubuh 

     

13 Stamina saya terjaga dengan berolahraga secara 

teratur. 

     

14 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

agar tidak mudah sakit 

     

15 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

agar badan saya tidak gendut. 

     

16 Saya lebih menyenangi ekstrakurikuler bola voli 

dibanding kegiatan ekstra lainnya 

     

17 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk 

menambah pergaulan. 

     

18 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar 

banyak memiliki teman 

     

19 Saya merasa terhibur dengan mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli 

     

20 Saya akan mendapatkan hadiah dari orang tua jika 

bisa mengikuti kejuaraan sehingga saya mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

     

21 Orang tua saya mewajibkan saya untuk mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli 

     

22 Orang tua saya mendorong saya supaya memiliki 

prestasi dibidang olahraga sehingga saya 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

     

23 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

pelatih atau guru memiliki keterampilan yang 

bagus 

     

24 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

didukung oleh guru olahraga. 
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25 Guru mewajibkan saya mengikut kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli karena menurutnya saya 

memiliki bakat. 

     

26 Guru olahraga akan memberikan nilai bagus jika 

saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

     

27 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

karena bimbingan dari  guru olahraga yang baik 

     

28 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

di sekolah banyak teman yang kegiatan tersebut 

     

29 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

ajakan dari teman-teman 

     

30 Dengan mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

supaya saya bisa semakin akrab dengan teman-

teman. 

     

31 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

lapangannya dekat dengan sekolahan. 

     

32 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

lapangannya bagus. 

     

33 Sekolah memberikan fasilitas yang lengkap untuk 

kegiatan olahraga sehingga saya tertarik untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 

     

34 Sekolah selalu memberikan semua fasilitas yang 

terbaik untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler 

bola voli 

     

35 Di daerah saya jarang dijumpai lapangan olahraga 

yang bagus sehingga saya kurang termotivasi 

dalam mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

     

36 Di sekitar rumah ada lapangan untuk berolahraga 

sehingga saya memiliki kesenangan berolahraga 

dan akhirnya saya ikut kegiatan ekstrakurikuler 

bola voli 

     

37 Lingkungan saya banyak yang mengikuti 

kejuaraan olahraga sehingga saya termotivasi 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola 

voli 
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Lampiran 2 TABULASI DATA ANGKET MOTIVASI 

Respon

den 
No. Pertanyaan (Motivasi instrinsik) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Res 1 
5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

Res 2 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 

Res 3  
5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 2 5 3 4 4 

Res 4 
4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 4 

Res 5 
4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 

Res 6 
5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 

Res 7 
5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 

Res 8 
4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 

Res 9 
5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 

Res 10 
3 4 5 5 1 5 4 4 3 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 

Res 11 
5 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 

Res 12 
5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 

Res 13 
4 5 1 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

Res 14 
4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 

Res 15 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 

Res 16 
5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
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Tabulasi Data Motivasi Ekstrinsik Siswa 

Respon 
den 

No. Pertanyaan  (Motivasi Ekstrinsik) 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Res 1 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

Res 2 3 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 

Res 3 3 3 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 

Res 4 3 3 5 4 4 5 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 

Res 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 

Res 6 4 3 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 4 4 2 4 

Res 7 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 

Res 8 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 

Res 9 3 3 4 5 5 5 3 5 4 3 3 2 4 4 4 3 5 

Res 10 3 3 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 5 

Res 11 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 

Res 12 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 5 

Res 13 3 3 5 5 4 4 3 5 4 3 4 2 4 4 3 5 5 

Res 14 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 5 

Res 15 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

Res 16 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 2 5 
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Lampiran 3 HASIL TES KONDISI FISIK SISWA 

No Nama Siswa Hasil Penilaian Tes 

Tes 1 Tes 2 Tes 3 Tes 4 Tes 5 Tes 6 Tes 7 

1 Ayung Handika 75 35 28 4.33 13.25 20 19,5 

2 Achmad Faris 65 45 40 4.83 13.22 28 19 

3 Agung Prabowo P. 60 38 25 3.81 13.21 21 17,6 

4 Dian Galih S. 71 40 30 4.34 13.61 22 18 

5 Hasan 72 42 36 4.27 13.65 24 19 

6 Arif Setiawan 62 42 39 4.26 14.61 19 17,5 

7 Faisal Aditya 75 41 45 3.40 14.04 26 18,5 

8 Fendi Pranata 63 39 43 3.43 13.37 23 19 

9 M.Ilham Wibowo 82 40 41 4.33 14.02 30 19 

10 Marfiansyah 61 39 42 4.54 15.81 26 14,5 

11 Erwin Andriyanto 74 42 44 4.57 13.47 26 17,3 

12 N.Ahmad Baedowi 67 41 43 4.62 14.59 16 15,8 

13 Dewa D.R. 66 40 40 3.93 13.55 32 15 

14 Dedy Hermawan 73 30 40 4.36 14.55 23 13,8 

15 Yoga Ariftian 82 30 43 4.38 14.58 26 17,5 

16 Rusli B. 65 40 42 4.35 14.60 26 18,7 

Keterangan  

tes 1: Tes Daya Ledak dengan loncat tegak 

tes 2: Kekuatan Otot Perut dengan Sit up 30 Detik 

tes 3: Daya Tahan Otot Lengan dengan Push Up 30 detik 

tes 4: Kecepatan dengan lari 30 meter 

tes 5: Kelincahan dengan lari bolak-balik 40 meter 

tes 6: Kelenturan dengan sit and reach dynamometer 

tes 7: keseimbangan 
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Lampiran 4  

HASIL TES KETERAMPILAN DASAR BERMAIN BOLAVOLI 

No Nama Siswa Passing Servis Smash Jumlah 

Atas Bawah Atas Bawah 

1 Ayung Handika 6 6 5 6 6 29 

2 Achmad Faris 6 6 6 6 6 30 

3 Agung Prabowo Putro 6 6 6 6 5 29 

4 Dian Galih S. 6 6 6 5 6 29 

5 Hasan 6 6 5 5 5 27 

6 Arif Setiawan 6 5 6 6 6 29 

7 Faisal Aditya 5 6 6 6 5 28 

8 Fendi Pranata 6 6 5 6 6 29 

9 M.Ilham Wibowo 6 5 6 6 6 29 

10 Marfiansyah 6 5 6 6 5 28 

11 Erwin Andriyanto 5 6 6 6 5 28 

12 Nor Ahmad Baedowi 6 6 6 5 6 29 

13 Dewa D.R. 6 6 5 6 5 28 

14 Dedy Hermawan 6 6 6 6 6 30 

15 Yoga Ariftian 6 6 5 6 6 29 

16 Rusli B. 6 6 6 5 6 29 
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Lampiran 5  

HASIL PENGOLAHAN DATA SPSS 

Sumbangan Kondisi Fisik Siswa Terhadap Keterampian Dasar Bermain 

Bolavoli 

a.Predictors: Constant, Kondisi Fisik 

b.Dependent Variabel, Keterampilan dasar bermain bolavoli 

 

 

 

Sumbangan Motivasi Siswa Terhadap Keterampian Dasar Bermain Bolavoli 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .216
a
 .046 -.022 .78294 .046 .682 1 14 .423 2.336 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .496
a
 .246 .193 .69602 .246 4.578 1 14 .050 1.599 

a. Predictors: (Constant), Motivasi        

b. Dependent Variable: Keterampilan_dasar_bermain_Bolavoli 
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Sumbangan Motivasi dan Kondisi Fisik Terhadap Keterampilan Dasar 

Bermain BolaVoli 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .503
a
 .253 .138 .71931 .253 2.197 2 13 .151 1.672 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kondisi fisik       

b. Dependent Variable: 

Keterampilan_dasar_bermain_Bolavoli 

     

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.274 2 1.137 2.197 .151
a
 

Residual 6.726 13 .517   

Total 9.000 15    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kondisifisik   

b. Dependent Variable: Keterampilan_dasar_bermain_Bolavoli  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 37.214 4.965  7.496 .000   

Kondisifisik -.007 .020 -.082 -.329 .748 .921 1.086 

Motivasi -.045 .024 -.473 -1.894 .081 .921 1.086 

a. Dependent Variable: 

Keterampilan_dasar_bermain_Bolavoli 
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Lampiran 6 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

Tes Keterampilan Dasar Bermain Bola Voli 
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Tes Kondisi Fisik 

 

 

  

 


