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SARI 
 

Ery Purnamawati. 2010. Motivasi Mengikuti Ekstrakurikuler Bola Voli Pada 
Siswa Kelas VII Dan VIII SMP Negeri 15 Pekalongan.. Skripsi.  Jurusan 
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. 

Di SMP Negeri 15 Pekalongan memiliki prestasi bola voli yang cukup 
baik, meskipun baru diadakan ekstrakurikuler Bola Voli 2 tahun yang lalu. Hal ini 
didukung aktifnya kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Permasalahan penelitian 
adalah bagaimanakah Motivasi Siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 15 
Pekalongan mengikuti Ekstrakurikuler Bola Voli?. Tujuan penelitian Untuk 
mengetahui motivasi siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 15 Pekalongan 
terhadap ekstrakurikuler bola voli. 

Populasi penelitian ini adalah semua peserta ekstrakurikuler bola voli di 
SMP Negeri 15 Pekalongan dengan jumlah 35 siswa. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh peserta 
ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan. Variabel penilitian ini 
motivasi siswa. Pengumpulan data menggunakan wawancara, angket dan 
selanjutnya dianalisis menggunakan rumus deskriptif presentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi siswa mengikuti 
ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan secara keseluruhan adalah 
sangat baik dengan persentase 0,0%, baik dengan persentase 68,6%, tidak baik 
dengan persentase 31,4% dan sangat tidak baik dengan persentase 0,0%. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa motivasi 
siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 15 Pekalongan terhadap ekstrakurikuler 
bola voli secara keseluruhan adalah baik. Bedasarkan penelitian penulis 
memberikan saran antara lain : 1) Bagi pihak sekolah khususnya SMP Negeri 15 
Pekalongan supaya bisa membina dan mengarahkan siswanya agar lebih 
termotivasi untuk berprestasi dalam mengikuti ekstrakurikuler bola voli. 2) Bagi 
siswa yang motivasi mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena aktualisasi diri, 
kepercayaan diri, penghargaan maupun pengalaman sebaiknya perlu 
mempertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan siswa yang motivasi mengikuti 
ekstrakurikuler bola voli karena rasa, fisiologis, perasaan dan perhatian harus 
lebih diarahkan lagi pada motivasi yang lebih menuju prestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada saat ini telah terjadi suatu perubahan tatanan dalam kehidupan 

masyarakat, salah satunya dari segi pendidikan. Pendidikan yang diidam-idamkan 

oleh masyarakat adalah pendidikan yang bermutu dan dapat meningkatkan 

pengetahuan anak didik. Di sekolah terdapat satu pelajaran yang dilaksanakan di 

luar sekolah yaitu pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran 

umum yang diberikan  disemua jenjang pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP, 

maupun SMA. Pendidikan jasmani sekarang ini adalah suatu mata ajaran yang 

memberi kesempatan agar anak belajar bergerak seperti mereka bergerak untuk 

belajar, yang dinyatakan oleh American Aliliance for Helth, Physical Education 

and Recreation (AAHPER). 

Berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan jasmani berusaha mendorong 

siswa belajar untuk : 

1) Mengembangkan ketrampilan gerak, mengetahui mengapa dan bagaimana 

semestinya seseorang bergerak, dan bagaimana gerak tersebut dapat 

dilaksanakan. 

2) Belajar bergerak dengan terampil dan efektif melalui latihan-latihan, bermain, 

berolahraga, menari dan berenang. 
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3) Memahami dan memperluas pengertian konsep tentang ruang, waktu, dan 

gaya (force) yang berkaitan dengan gerak. 

4) Mengungkapkan pola budaya yang dapat diterima melalui pelaku personal dan 

hubungan antar personal dalam bermain, berolahraga dan menari. 

5) Mempersiapkan kondisi jantung, paru, otot, dan sistem organ tubuh dan 

lainnya untuk menunjang keperluan hidup sehari-hari dan dalam keadaan 

darurat. 

6) Menghargai dan menghormati kondisi (kesegaran jasmani) jasmaniah, bentuk 

dan fungsi tubuh yang baik dan memiliki rasa sejahtera. 

7) Mengembangkan minat dan perhatian untuk selalu terlibat dan ikut serta 

dalam dalam kegiatan olahraga rekreatif. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan jasmani adalah 

pendidikan yang spesifik, yaitu dengan melakukan aktifitas jasmani yang dipilih 

dan direncanakan akan dapat mencapai suatu tujuan yang kompleks. 

Pendidikan jasmani yang dalam bahasa Inggris disebut Psysical Education 

telah banyak sekali ahli yang memberikan uraian dan rumusannya.pada umumnya 

para ahli mengutarakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian mutlak dari 

seluruh lingkup usaha pendidikan. Pendidikan jasmani bukanlah lawan dari 

pendidikan rohani tetapi pendidikan jasmani adalah usaha pendidikan yang 

menggunakan jasmani sebagai titik pangkal usahanya. (Subagiyo, 2008 : 1.16) 

Untuk lebih memperluas wawasan mengenai istilah olahraga dan 

pendidikan jasmani kiranya perlu diperkenalkan dengan beberapa rumusan 
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sebagai berikut : mengenai istilah olahraga ini Maladi ( mantan menteri olahraga 

kita ) menerangkan sebagai berikut : 

1) Olahraga adalah kegiatan manusia untuk mendorong dan membangkitkan 

kekuatan-kekuatan jasmaniah atau fisik dan mental rohaniah pada diri masing-

masing dengan satu tujuan tertentu, yaitu melaksanakan cita-cita hidupnya. 

2) Olahraga bukanlah terjemahan dari sport, yang pada dasarnya hanya 

memenuhi satu bagian dari kebutuhan hidupnya, yaitu untuk memenuhi 

competitive aspiration-nya. 

3) Juga jelas bahwa olahraga bukan terjemahan Physical Education atau Physical 

Culture yang juga hanya memenuhi satu bagian dari perkembangan hidupnya, 

yaitu untuk memperoleh keseimbangan yang harmonis di antara 

perkembangan jasmaniah dan mental rohaniah. 

4) Olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk  

melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik 

sosial ekonomis, kultural dan sebagainya. 

Pemerintah Republik Indonesia lewat Keputusan Presiden tertanggal 9 

April 1962 nomor 131/1962 menyatakan bahwa istilah Olahraga adalah istilah 

yang mencakup pengertian Sport dan pendidikan jasmani. Dalam keputusan 

Presiden tersebut olahraga dirumuskan sebagai segala kegiatan atau usaha untuk 

mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan 

jasmaniah maupun rohaniah pada tiap manusia. Dari kutipan tersebut jelaslah 

bahwa pengertian olahraga adalah mencakup pengertian sport dan pendidikan 

jasmani. 
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Rumusan yang dibuat oleh ICSPE ( International Council of Sport and 

Physical Education ) dalam buku “Declaration of Sport” yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Jakarta, sebagai berikut : 

“Olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan, dan 

berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain, atau 

kompetisi dan unsur-unsur alam”. 

Jadi isi dari kegiatan fisik yang bernama olahraga adalah perjuangan; baik 

perjuangan dengan diri sendiri maupun perjuangan dengan orang lain, ataupun 

konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sedangkan sifat pokok Olahraga adalah 

bermain, kesenangan yang diperoleh dengan kegiatan fisik tersebut. 

Biro Pendidikan Jasmani, Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan Republik Indonesia member penegasan sebagai berikut; “Pendidkan 

Jasmani adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi-potensi aktivitas 

manusia yang berupa sikap, tindak dan karya dan hanya yang diberi isi, bentuk 

dan arah menuju kebulatan kepribadian. 

Menurut Kamus Paedagogik: “Pendidikan jasmani sama dengan 

pendidikan manusia sebagai keseluruhan psychosomatic yang berpangkal pada 

jasad. Sedangkan Oen Bing-tiat, Irsan dan Abubakar Saleh menyatakan 

“pendidikan jasmani adalah (sinonim) pendidikan, Kata jasmani dalam 

pendidikan jasmani hanyalah menunjukkan metode dari proses pendidikan dan 

bukan tujuan dan juga bukan pembatasan”. 
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Meskipun Pendidikan Jasmani dapat diberi batasan yang berbeda-beda, 

namun ada yang selalu muncul pada setiap setiap batasan tersebut yaitu 

pendidikan dan aktivitas jasmani. Pendidikan Jasmani yang dipergunakan dalam 

istilah di lembaga-lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: “Pendidikan 

jasmani adalah latihan jasmani yang dimanfaatkan, dikembangkan, 

didayagunakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik sebagai sarana, metode dan 

merupakan bagian mutlak dari seluruh proses pendidikan”. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan. Pendidikan  jasmani merupakan 

usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromuskuler, 

intelektual dan sosial.               (H. Abdulkadir Ateng, 1992 : 4) 

Adapun batasan yang dikemukakan oleh UNESCO dalam “International 

Charter of Physical Education and Sport” berikut ini : “Pendidikan jasmani 

adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai 

kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak”. 

Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 
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melalui aktifitas jasmani, bermain dan berolahraga yang dilakukan secara 

sistematis, terarah dan terencana. Salah satu cabang pendidikan jasmani yang 

masuk dalam kurikulum sekolah adalah bola voli. 

Bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari 

oleh sebagian besar warga Indonesia. Olahraga ini sudah banyak mengalami 

perkembangan yang cukup pesat baik di Indonesia maupun di dunia. Olahraga ini 

menarik minat berbagai kelompok umur, berbagai tingkat keterampilan baik pria 

maupun wanita. 

Di Indonesia sendiri perkembangan permainan bola voli cukup maju 

dengan pesat sejak persiapan menghadapi Asian Games IV dan Ganefo I di 

Jakarta. Hal ini terbukti dari banyaknya klub-klub bola voli dari kota besar sampai 

ke pelosok desa yang terpencil. Pertandingan dan kejuaraan bola voli juga selalu 

diadakan setiap hari besar nasional dari tingkat yang terendah seperti antar desa 

sampai tingkat yang lebih tinggi misalnya antar kabupaten dan propinsi. 

Bola voli, yang dinaungi oleh FIVB (Federation Internationale De Volley-

Ball) yang berdiri pada tahun 1947 dan pertama kali dipertandingkan di tingkat 

dunia pada tahun 1949 di Praha, Cekoslovakia adalah salah satu dari empat 

cabang olahraga yang cukup digemari di Indonesia (Selain Bulutangkis, 

Sepakbola, dan Basket). sedangkan induk organisasi bola voli di Indonesia adalah 

PBVSI ( Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) yang diresmikan pada tanggal 22 

januari 1955 di Jakarta. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing 

terdiri dari 6 orang pemain dan berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih 

dahulu. 



7 

 

Perkembangan olahraga bola voli di sekolah sekarang ini cukup maju. 

Bola voli merupakan cabang olahraga bola besar dalam pendidikan jasmani. 

Selain diajarkan dalam kegiatan intrakurikuler, bola voli juga dikembangkan 

melalui kegiatan di luar sekolah yang disebut juga dengan kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli. 

Sekolah merupakan lembaga yang didalamnya terdapat berbagai dimensi 

yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sekolah sebagai 

organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi 

lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter sendiri, dimana 

terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan umat 

manusia. Untuk meningkatkan budaya atau potensi yang ada pada manusia 

(siswa) maka diperlukannya kegiatan yang bisa mendukung kegiatan intra di 

sekolah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. 

Aktivitas ekstrakurikuler merupakan kesempatan bagi anak untuk 

memenuhi minat dan bakatnya masing-masing (Abdulkadir Ateng, 1992 :119). 

Kegiatan ini dilaksanakan sore hari, bagi sekolah-sekolah yang masuk pagi. 

Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga secara formal 

melalui proses belajar mengajar dalam jam sekolah, tidak memungkinkan 

kegiatan olahraga dibina secara maksimal untuk kepentingan pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. Oleh karena itu kerapkali masih disediakan waktu lain 

diluar jam sekolah untuk mewujudkan kegiatan tersebut secara lebih bebas. 

Waktu yang cukup banyak di luar sekolah memungkinkan siswa yang berbakat 

untuk mengembangkan diri secara maksimal dalam kegiatan olahraga. Dipihak 
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lain kegiatan yang lebih bersifat non formal dalam pelaksanaannya, sebagaimana 

dalam kegiatan ekstrakurikuler akan dapat diwujudkan hubungan manusia yang 

intensif. Siswa belajar menghormati keberhasilan orang lain, bersikap sportif, 

berjuang untuk mencapai prestasi secara jujur dan lain-lain. 

SMP Negeri 15 merupakan Sekolah Menengah Pertama yang di bangun di 

Jalan KH. Achmad Dahlan desa Bumirejo kota Pekalongan yaitu pada tahun 

1996. selama kurun waktu 14 tahun SMP Negeri 15 Pekalongan ini telah 

mengalami kemajuan baik dalam segi fisik dan segi prestasi yang telah diraihnya. 

SMP Negeri 15 terletak di antara pesawahan, sehingga siswa mampu 

belajar dengan tenang tanpa gangguan polusi udara dan letaknya sangat strategis 

serta mudah di jangkau. Di SMP Negeri 15 Pekalongan ini memiliki satu guru 

pendidikan jasmani yang aktif dalam kegiatan olahraga serta kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli. Keaktifan guru tersebut membuat siswa menjadi 

semangat dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah. 

Selain guru penjas, adapun pelatih yang sengaja disewa dari luar untuk 

meningkatkan olahraga bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan. 

Di SMP Negeri 15 Pekalongan ini memiliki sarana dan prasarana yang 

masih minim. SMP Negeri 15 Pekalongan hanya memiliki 12 bola voli yang 

masih layak pakai, 1 net, dan 1 lapangan. Sayangnya tidak ada alat yang 

mendukung untuk latihan fisik. Ekstrakurikuler bola voli ini dilaksanakan dua kali 

dalam seminggu, yaitu hari selasa dan kamis. 

Dalam kegiatan Ekstrakurikuler bola voli ada 35 peserta yang aktif 

mengikuti kegiatan ini. Karena ekstra bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan 
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baru aktif sekitar kurang lebih 2 tahun lalu, dan sempat berhenti karena adanya 

ujian semester, sehingga siswa lebih difokuskan ke ujian semester. Selama tahun 

ajaran 2009/2010 olahraga bola voli di SMP N 15 Pekalongan dipandang kurang 

digemari oleh siswa hal ini terlihat dari kurang adanya respon yang baik dari 

siswa. Namun di tahun ajaran 2010/2011 ada 35 siswa yang aktif mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli ini. Maka, berdasarkan latar belakang di atas penulis 

sangat tertarik untuk mengetahui seberapa besar motivasi peserta ekstrakurikuler 

bola voli SMP N 15 Pekalongan tahun ajaran 2010/2011 terhadap bola voli dan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa SMP N 15 

Pekalongan menyukai olahraga bola voli. 

Oleh karena itu, untuk menjalankan suatu aktivitas khususnya olahraga 

perlu adanya motivasi, karena dengan adanya motivasi dari orang yang 

melakukan aktivitas tersebut akan menyebabkan kegiatan yang dilakukannya akan 

menjadi lebih bermanfaat dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai 

motivasi. Seorang siswa yang melakukan aktivitas olahraga dengan disertai 

motivasi dalam dirinya akan membuat siswa dalam melakukan aktivitas itu 

dengan sungguh-sungguh dan hasilnya akan lebih baik, sebab sebelum melakukan 

aktivitas olahraga, siswa tersebut memiliki tujuan yang ingin atau akan 

dicapainya. Dengan tujuan itulah siswa akan berusaha melakukan hal yang terbaik 

guna mencapai apa yang diinginkannya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

siswa ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri 

siswa. Faktor manakah yang lebih kuat atau lebih dominan dalam menentukan 

tercapainya tujuan itu, kita tidak bisa menentukan dengan menebak langsung. 
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Oleh karena kebutuhan dan tujuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas itu 

berbeda-beda dan kedua faktor itu memiliki peranan yang sama besar. 

Motivasi dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi 

motivasi itu adalah tumbuh dari dalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. (Sardiman A.M, 2004 : 75) 

Menurut Morgan (1986) yang dikutip oleh Sardiman A.M, (2004 : 78), 

mengatakan bahwa manusia hidup memiliki berbagai kebutuhan, yaitu : 

kebutuhan untuk berbuat sesuatu, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, 

kebutuhan untuk mencapai hasil dan kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. 

Mengenai motivasi, Atkinson (1953), mengatakan sebagai berikut, “The 

term motivation refers to the arousal of tendency to act to produce one or more 

effects”. Sarlito (1986) menjelaskan bahwa, Motivasi merupakan istilah yang 

lebih umum, yang menunjukkan kepada seluruh proses gerakan itu, termasuk 

situasi yang mendorong, dorongan yang timbul pada diri individu, tingkah laku 

yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir dari gerakan atau 

perbuatan. Menurut George yang dikutip oleh Moekijat (1984) “Motivation is the 

desire within an individual that stimulates him or her to action.” Motivasi adalah 
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keinginan di dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertindak. Harold 

(Moekijat, 1984) menjelaskan bahwa, “Motion refers the drive and effort to 

satisfy a want or goal.” Motivasi menunjukkan dorongan atau usaha untuk 

memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan. 

(Herman Subardjah, 2000 : 20) 

Motivasi juga dapat dipandang sebagai proses psikologis yang runtutannya 

sebagai berikut ; 

1) Sesuatu yang menimbulkan dorongan kepada seseorang, sesuatu itu dapat 

digambarkan, misalnya keinginan menjadi juara bulutangkis, dan rangsangan 

ini merupakan suatu faktor yang ada di luar individu. 

2) Seseorang mempunyai keinginan untuk menjadi juara, karena dirangsang oleh 

keinginan untuk menjadi juara menjadi yang terbaik. 

3) Keinginan menjadi juara dipengaruhi oleh berbagai faktor intrinsik, antara 

lain; sifat-sifat pribadi yang melekat sebagai unsur kepribadiannya, sistem 

nilai yang dianut (dasar pandangan), kedudukan atau jabatan, pengalaman-

pengalaman profesional, cita-cita masa depan yang diinginkan dan lain-lain. 

4) Faktor di luar diri yang berpengaruh. 

5) Adanya dua faktor yang berpengaruh dan menimbulkan berbagai alternatif 

yang harus dipilih. 

6) Setelah direnungkan dan disesuaikan kondisi obyektif kebutuhan. 

7) Kemudian ditentukan salah satu pilihan yang cocok. 
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8) Setelah ditentukan pilihan yang pasti atas berbagai alternative, kemudian 

sampailah pada tahap perilaku yang harus ditampilkan sebagai hasil 

pengambilan keputusan. 

Dilihat dari fungsinya motivasi terdiri atas motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Mengenai motivasi intrinsik dikemukakan oleh Devi Edward 

(Wahjosumijo, 1984) sebagai berikut, “. . . . intrinsically motivated behavior is 

behavior which is motivated by a person’s innate need to feel competent and self-

determining in dealing whit his or her environment.” Motivasi juga dapat 

dipandang sebagi suatu proses psikologis. Termotivasinya seseorang untuk 

berbuat tergantung dari besar kecilnya motif. Motivasi diartikan sebagai proses 

yang menggerakkan seseorang hingga berbuat sesuatu. Menunjukkan kepada 

seluruh proses gerakan itu, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang 

timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut 

dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

faktor apakah yang paling kuat atau paling dominan dari siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga bola voli yang disesuaikan dengan tujuan atau 

kebutuhan masing-masing siswa. 

Adapun alasan yang mendukung dalam penelitian ini : 

1) Motivasi sangat penting untuk keberhasilan dalam usaha peningkatan motivasi 

2) Prestasi SMP Negeri 15 Pekalongan cukup baik di awal pelaksanaan 

ekstrakurikuler bola voli 
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Tabel 1.1 

Daftar Prestasi Bola Voli SMP Negeri 15 Pekalongan 

Tahun Kejuaraan 

2009 Pa : juara III tingkat SMP kota Pekalongan 

Pi : juara III tingkat SMP kota Pekalongan 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul suatu permasalahan yaitu 

bagaimana motivasi mengikuti ekstrakurikuler bola voli pada siswa kelas VII dan 

VIII SMP Negeri 15 Pekalongan tahun ajaran 2010/2011 dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang berkaitan dengan kebutuhan masing-

masing siswa yang berhubungan dengan kebutuhan berbuat sesuatu untuk suatu 

aktivitas, kebutuhan mengatasi kesulitan, kebutuhan membuat orang lain senang 

dan kebutuhan mencapai hasil. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi peserta 

kegiatan ekstrakurikuler bola voli SMP Negeri 15 Pekalongan tahun ajaran 

2010/2011. 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan 

penelitian dalam pembuatan skripsi ini, maka perlu kiranya ada penjelasan 

mengenai beberapa istilah yang ada, yaitu : 
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1.1.1 Motivasi 

Motivasi adalah bagian fundamental dari kegiatan manajemen, sehingga 

dapat ditujukan untuk pengerahan potensi dan daya manusia dengan jalan 

menimbulkan dan menumbuhkan keinginan yang tinggi. (Djaali, 2008 :106) 

Kata “motivasi” digunakan untuk menggambarkan suatu dorongan, 

kebutuhan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang khusus atau umum. 

Orang dapat dimotivasi untuk makan jiuka belum makan selama 16 jam, untuk 

menonton bioskop hari ini, mendaapatkan nilai bahasa Inggris yang lebih baik 

pada semester yang akan dating. Dengan kata lain, kata “motivasi” daapat 

diterapkan pada tingkah lakudalam berbagai situasi. (Sri Esti Wuryanidjiwandono, 

1989 : 157) 

1.1.2 Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan untuk membantu memperlancar 

perrkembangan individu murid sebagai manusia seutuhnya. (H.M. Daryanto, 1996 

: 68) 

1.1.3 SMP Negeri 15 Kota Pekalongan 

SMP Negeri 15 Pekalongan adalah nama Sekolah Menengah Pertama 

yang ada di Kota Pekalongan, tepatnya di jalan K.H Achmad Dahlan Bumirejo 

Kota Pekalongan. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1.5.1 Bagi guru  

Bagi guru Pendidikan jasmani, dapat digunakan sebagai pedoman khusus 

dan sebagai bahan masukan para penanggung jawab pendidikan di sekolah dalam 

rangka peningkatan motivasi anak dalam belajar olahraga khususnya kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli. 

1.5.2 Bagi siswa 

Memberikan pemahaman bagi siswa bahwa motivasi akan dapat 

mempengaruhi dalam pencapaian prestasi dan Mendorong siswa agar mempunyai 

motivasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler bola voli. 

1.5.3 Bagi sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka terarahnya siswa terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga sebagai penunjang kegiatan belajar. 

1.5.4 Bagi Penulis  

Dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian, sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk mengembangkan penelitian ini 

dimasa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Motivasi 

Motivasi sering disebut sebagai “motif” untuk menunjuk orang berbuat 

sesuatu. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentudemi 

mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif (Sardiman A.M, 2004 : 73) 

Dalam buku karangan Dr. H. Hamzah (2007 : 1) Motivasi adalah 

dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini 

berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yamg 

sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang 

didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya. 

Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat 

melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari 

dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat 

diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai 
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anggota masyarakat. Motivasi dapat juga diartikan sebagai proses untuk mencoba 

memengaruhi orang atau orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan 

pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan lebih 

dahulu. 

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates dan kawan-kawan mengemukakan 

bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terrdapat pada 

diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Adapun 

Greenberg menyebutkan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, 

mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Dari tiga definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan 

psikologis yang terdapat pada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan). (Djaali, 

2008 : 101) 

Menurut Mc. Donald (1986) yang dikutip oleh Sardiman A.M (2004 : 73), 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen 

penting, yaitu : (i) Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. 

Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu muncul 
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dari dalam diri manusia), penampakannya akan menyagkut kegiatan fisik 

manusia. (ii) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa, afeksi seseorang dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi 

yang dapat menentukan tingkah laku manusia. (iii) Motivasi akan dirangsang 

karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respons 

dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, 

tetapi kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain, 

dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan ketiga elemen diatas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan 

persoalan kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau 

keinginan (Sardiman A.M, 2004 : 74).  

Menurut Koeswara, dkk (1989) yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono 

(1994 : 75), motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan manusia termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung 

adanya keinginan, harapan, tujuan, sasaran, dan insentif. Keadaan kejiwaan inilah 

yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan 

perilaku individu balajar. Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu (i) 

Kebutuhan (ii) Dorongan, dan (iii) Tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa 

ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau 
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pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi tujuan tersebut merupakan inti 

motivasi. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai seorang individu. Tujuan tersebut 

mengarahkan perilaku, dalam hal ini perilaku belajar. 

Dimyati dan Mudjiono (1994 : 76), berpendapat bahwa setiap orang 

memiliki jenis kebutuhan dasar, yaitu (i) Kebutuhan akan kekuasaan, (ii) 

Kebutuhan untuk berafiliasi, dan (iii) Kebutuhan berprestasi. Kebutuhan akan 

kekuasaan terwujud dalam keberhasilan melakukan tugas-tugas yang dibebankan. 

Lebih lanjut dikatakan oleh Singer dan Sudibyo, 1989 : 29 yang dikutip 

oleh M. Yunus (1992 : 173) bahwa motivasilah yang mendorong orang mencapai 

tujuan, dan selalu berusaha melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Usaha-

usaha meningkatkan motivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik, beberapa 

pendekatan yang dilakukan oleh orang tua dan pelatih terhadap atlet oleh Singer 

dikelompokkan kedalam bentuk-bentuk : (i) Pemberian penghargaan, (ii) 

Hukuman-hukuman, (iii) Ancaman-ancaman, (iv) Pengakuan. 

 

2.1.1 faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

Setidak-tidaknya terdapat enam faktor yang didukung oleh sejumlah teori 

psikolog dan penelitian terkait yang memiliki dampak substansial terhadap 

motivasi belajar siswa (Achmad Rifa’I dan Chatarina, 2009 : 162). Keenam faktor 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

2.1.1.1 Sikap 
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Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 

peristiwa atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap diperoleh melalui 

proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran (pendidik-

murid, orang tua-anak, dan sebagainya). Karena sikap itu dipelajari, sikap juga 

dapat dimodifikasi dan diubah. Pengalamn baru secara konstan mempengaruhi 

sikap, membuat sikap berubah, intensif, lemah ataupun sebaliknya. Sikap 

merupakan proses yang dinamik, sehingga media, dan kehidupan seseorang secara 

konstan akan selalu mempengaruhinya. Sikap dapat membantu secara personal 

karena adanya intensitas perasaan gagal. Sikap berada pada diri setiap orang 

sepanjang waktu dan secara konstan sikap itu mempengaruhi perilaku dan belajar. 

2.1.1.2 Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuan. Perolehan 

tujuan merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri perasaan kebutuhan 

dan tekanan. Kebutuhan itu berada di dalam jaringan atau memori manusia, dan 

kebutuhan itu dapat bersifat fisiologis, seperti lapar, atau kebutuhan itu 

merupakan hasil belajar, seperti kebutuhan untuk berprestasi. 

Kebanyakan kebutuhan bertindak sebagai kekuatan internal yang 

mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Semakin kuat seseorang merasakan 

kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi perasaan yang 

menekankan di dalam memenuhi kebutuhannya. Tekanan ini dapat diterjemahkan 
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ke dalam suatu keinginan ketika individu menyadari adanya perasaan dan 

berkeinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Peserta didik yang merasa lapar 

kemudian membutuhkan makanan (tujuan umum). Dia ingin memanggil teman 

dekatnya (tujuan tertentu). Keinginan biasanya mengarahkan pada kepuasan atau 

kenikmatan. Itulah apa yang ingin dilakukan oleh peserta didik. Apabila peserta 

didik membutuhkan atau menginginkan sesuatu untuk dipelajari, mereka 

cenderung sangat termotivasi. Pendidik dapat menumbuhkan motivasi belajar 

berdasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik. 

2.1.1.3 Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Seseorang melihat 

sesuatu dan tertarik padanya; menyentuh sesuatu yang tidak diharapkan dan 

menarik tangan dari padanya. Semua itu merupakan pengalaman yang 

merangsang. Apapun kualitasnya, stimulus yang unik akan menarik perhatian 

setiap orang dan cenderung mempertahankan keterlibatan diri secara aktif 

terhadap stimulus tersebut. 

Rangsangan secara langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar 

peserta didik. Apabila peserta didik tidak memperhatikan pembelajaran, maka 

sedikit sekali belajar akan terjadi pada diri peserta didik tersebut. Proses 

pembelajaran dan materi yang terkait dapat membuat sekumpulan kegiatan 

belajar. Setiap peserta didik memiliki keinginan untuk mempelajari sesuatu dan 

memiliki sikap positif terhadap materi pembelajaran. Namun apabila mereka tidak 

menemukan proses pembelajaran yang merangsang, maka perhatinnya akan 
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menurun. Pembelajaran yang tidak merangsang mengakibatkan peserta didik yang 

pada mulanya termotivasi untuk belajar pada akhirnya menjadi bosan terlibat 

dalam pembelajaran. 

2.1.1.4 Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional-kecemasan, 

kepedulian dan pemilikan- dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Tidak 

ada kegiatan belajar yang terjadi di dalam kevakuman emosional. Peserta didik 

merasakan sesuatu saat belajar, dan emosi peserta didik tersebut dapat memotivasi 

perilakunya kepada tujuan. Beberapa pakar psikologi menyatakan bahwa emosi 

merupakan penggerak utama perilaku, dan banyak pakar psikologi menerima 

gagasan bahwa pikiran dan perasaan itu berinteraksi dan juga memandu pada 

perubahan perilaku. Weiner (1980), yang dikenal sebagai pakar psikologi kognitif, 

menyatakan bahwa perasaan di dalam dan pada diri individu dapat memotivasi 

perilaku. 

Afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila emosi bersifat positif 

pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu mendorong peserta 

didik untuk belajar keras. Apabila buku pelajaran menimbulkan perasaan heran 

dan menyenangkan peserta didik, maka peserta didik akan senang membaca 

banyak buku pelajaran. Integritas emosi dan berpikir peserta didik itu dapat 

mempengaruhi motivasi belajar dan menjadi kekuatan terpadu yang positif, 

sehingga akan menimbulkan kegiatan belajar yang efektif. 
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2.1.1.5 Kompetensi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 

kompetensi dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa peserta 

didik secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya 

secara efektif. Peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk menguasai 

lingkungan dan mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. 

Demikian pula setiap orang secara genetic deprogram untuk menggali, menerima, 

berpikir, memanipulasi, dan mengubah lingkungan secara efektif. 

Banyak teori psikologi menempatkan kompetensi sebagai asumsi utama. 

Teori atribusi, teori motivasi berprestasi, teori sebab-sebab personal, teori evaluasi 

kognitif, dan teori belajar sosial mendukung gagasan bahwa manusia berusaha 

keras untuk mamahami dan menguasai. Dalam penelitian psikologi ditemukan 

bahwa peserta didik cenderung termotivasi apabila mereka menilai aktivitas 

belajar secara efektif. Karena kesadaran kompetensi memiliki pengaruh kuat 

terhadap perilaku, peserta didik yang sedang belajar daan dapat merasakan 

kemajuan belajarnya merupakan peserta didik yang termotivasi dengan baik untuk 

melanjutkan usaha belajarnya. 

Hubungan kompetensi dan dan kepercayaan diri adalah saling melengkapi. 

Kompetensi memberikan peluang pada kepercayaan diri untuk berkembang, dan 

memberikan dukungan emosional terhadap usaha tertentu dalam menguasai 

keterampilan dan pengetahuan baru. 
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2.1.1.6 Penguatan 

Salah satu hokum psikologi paling fundamental adalah prinsip penguatan 

(reinforcement). Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. Para pakar psikologi telah menemukan 

bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui penerapan 

penguatan positif atau negatif. Penggunaan peristiwa penguatan yang efektif, 

seperti penghargaan terhadap hasil karya peserta didik, pujian, penghargaan 

sosial, dan perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting di dalam perancangan 

pembelajaran. 

 

2.1.2 Jenis Motivasi 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994 : 80), Motivasi sebagai kekuatan 

mental individu, memiliki tingkat-tingkat. Para ahli ilmu jiwa mempunyai 

pandangan yang berbeda tentang tingkat kekuatan tersebut. Perbedaan pendapat 

tersebut umumnya didasarkan pada penelitian tentang perilaku belajar pada 

hewan. Meskipun mereka berbeda pendapat tentan tingkat kekuatannya, tetapi 

mereka umumnya sependapat bahwa motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. 

Menurut Koeswara dan Jalaluddin Rakhmat, (1989) yang dikutip oleh 

Dimyati dan Mudjiono (1994 : 80),  motivasi primer adalah motivasi yang 

didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif tersebut umumnya berasal dari 

segi biologis, atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani 

sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. 
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Tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan, perasaan subyektif, dan 

dorongan untuk mencapai kepuasan. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan 

kepuasan. Tingkah laku insting tersebut dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu 

secara spontan dan dapat diorganisasikan. Diantara insting yang penting adalah 

memelihara, mencari makan, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan diri, 

ingin tahu, membangun dan kawin. 

Jalaluddin Rakhmat dan Sumadi Suryabrata (1991) yang dikutip oleh 

Dimyati dan Mudjiono (1994 : 81), bahwa motivasi sekunder adalah motivasi 

yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi, orang 

yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan 

tersebut orang harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, 

orang harus belajar bekerja. “Bekerja dengan baik” merupakan motivasi sekunder. 

Bila orang bekerja dengan baik, maka ia akan memperoleh gaji berupa uang. 

Uang tersebut merupakan penguat motivasi sekunder. 

Berdasarkan pengertian dan analisis tentang motivasi  yang telah dibahas,  

maka pada pokonya motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis : (1) Motivasi 

intrinsik dan (2) Motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan 

murid. Motivasi ini sering juga disebut motivasi murni. Motivasi yang sebenarnya 

yang timbul dalam diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapat 

keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan 

sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, menyadari sumbangannya terhadap 

usaha kelompok, keinginan diterima oleh orang lain, dan lain-lain. Jadi, motivasi 
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ini timbul tanpa pengaruh dari luar. 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. Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di 

sekolah, sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau 

sesuai kebutuhan siswa. Karena itu motivasi terhadap pelajaran perlu 

dibangkitkan oleh guru sehingga para siswa mau dan ingin belajar. Usaha yang 

dapat dikerjakan oleh guru memang banyak, dan karena itu di dalam memotivasi 

siswa kita tidak akan menentukan suatu formula tertentu yang dapat digunakan 

setiap saat oleh guru. (Oemar Hamalik, 2001 : 162) 

Sesungguhnya sulit untuk menentukan mana yang lebih baik, motivasi 

intrinsik atau ekstrinsik. Memang yang dikehendaki ialah timbulnya motivasi 

intrinsik pada siswa akan tetapi motivasi ini tidak mudah dan tidak selalu dapat 

timbul. Karena itu, karena adanya tanggung jawab guru agar pengajaran siswa 

berhasil dengan baik maka membangkitkan motivasi ekstrinsik ini menjadi 

kewajiban guru untuk melaksanakannya. Diharapkan lambat laun akan timbul 

kesadaran sendiri pada siswa untuk belajar. Jadi, sasaran guru ialah untuk 

menimbulkan self motivation. (Oemar Hamalik, 2001 : 163) 

 

2.1.3 Macam-macam Motivasi 

Menurut Sardiman A.M (2004 : 89), Motivasi terbagi menjadi dua yaitu 

intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsi akan tetapi tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam 
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setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian 

kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukan, maka yang dimaksud 

dengan motivasi intrinsik adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung didalam 

perbuatan belajar itu sendiri. Jadi memang motivasi muncul dari kesadaran sendiri 

dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial. 

Menurut Sajoto (1988 : 12) yang dikutip oleh M. Yunus (1992 : 12), 

motivasi intrinsik merupakan dorongan yang datang dari dalam diri atlet itu 

sendiri seperti ; perasaan harga diri, kebanggaan, percaya diri, ingin berprestasi, 

ingin sehat, ingin berhubungan dengan orang lain atau untuk mencari teman dan 

lain-lain. 

Menurut Woodworth dan Marquis (1955 : 301-333) yang dikutip oleh 

Sumadi Suryabrata (1998 : 71), dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Kebutuhan Organik 

Yang meliputi kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk makan, 

kebutuhan untuk bernafas, kebutuhan seksual, kebutuhan untuk berbuat, dan 

kebutuhan untuk beristirahat. 

2) Motif-motif Darurat 

Yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk 

membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk memburu. Dorongan ini 

timbul karena perangsang dari luar. Pada dasarnya dorongan ini telah ada sejak 

lahir, tetapi bentuk-bentuknya tertentu yang sesuai dengan perangsang tertentu 

berkembang karena dipelajari. 
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3) Motif-motif objektif 

Yang mencakup kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, 

kebutuhan untuk melakukan manipulasi, kebutuhan untuk menaruh minat. Motif-

motif ini timbul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar (sosial dan 

non sosial) secara efektif. 

Berdasarkan atas jalarannya, maka orang membedakan adanya dua macam 

motif, yaitu: 

1) Motif-motif Ekstrinsik 

 Yaitu motif-motif yang berfungsinya karena adanya perangsang dari luar, 

misalnya orang belajar giat karena diberi tahu bahwa sebentar lagi ada ujian, 

orang membaca sesuatu karena diberi tahu bahwa hal itu harus dilakukannya 

sebelum dia dapat melamar pekerjaan, dan sebagainya. 

2) Motif-motif Intrinsik 

Yaitu motif-motif yang berfungsinya tidak usah dirangsang dari luar. 

Memang dalam diri individu sendiri telah ada dorongan itu. Misalnya orang yang 

gemar membaca tidak usah ada yang mendorongnya telah mencari sendiri buku-

buku untuk dibacanya, orang yang rajin dan bertanggung jawab tidak usah 

menanti komando sudah belajar secara sebaik-baiknya.  

Dalam buku yang dikutip Sumadi Suryabrata (1998 : 74), bahwa aktivitas 

yang didorong oleh motif intrinsik ternyata lebih sukses daripada yang didorong 

oleh motif ekstrinsik; karena itu alangkah baiknya kalau dapat ditimbulkan seluas 

mungkin motif intrisik itu pada anak didik kita. 
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Menurut Sardiman A.M (2004 : 91), mengatakan bahwa motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang menyebabkan individu 

bertingkahlaku karena adanya dorongan atau rangsangan dari luar, misalnya 

seperti hadiah, pujian. 

Menurut Siagian, dkk (1989) yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono 

(1994 : 85), Motivasi ekstrinsik banyak dilakukan sekolah dan masyarakat. 

Hadiah dan hukuman sering digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar. Jika 

siswa belajar dengan hasil sangat memuaskan, maka ia akan memperoleh hadiah 

dari guru dan orang tua. Sebaliknya, jika hasil belajar tidak baik, memperoleh 

nilai kurang, maka ia akan memperoleh “peringatan atau hukuman” dara guru atau 

orang tua. “peringatan tersebut tidak menyenangkan siswa. Motivasi belajar 

meningkat, sebab siswa tidak senang memperoleh “peringatan” dari guru atau 

orang tua. Dalam hal ini, hukuman dan juga hadiah, dapat merupakan motivasi 

ekstrinsik bagi siswa untuk belajar dengan bersemangat. 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri atlit, seperti 

penghargaan yang berupa hadiah materi pujian, kedudukan dan lain-lain. Bakat 

yang baik jika tidak didukung oleh motivasi yang tinggi, sangat sulit untuk 

mencapai prestasi yang optimal. (terutama motivasi intrinsik). (M. Yunus, 1992 : 

12) 

Yang sangat penting dikembangkan oleh seorang pelatih adalah mencari 

cara-cara yang tepat untuk membangkitkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik, 
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karena dengan motivasi yang datang dari dalam diri atlet itu sendirilah yang dapat 

memelihara semangat dan usaha yang tinggi, untuk meningkatkan prestasi yang 

setinggi-tingginya. Dalam hal ini bukan berarti motivasi ekstrinsik itu tidak 

penting, tapi jauh lebih menguntungkan jika motivasi intrinsikitu dapat dipelihara 

secara terus-menerus (M. Yunus, 1992 : 174) 

 

2.2 Peran dan Pentingnya Motivasi dalam Belajar. 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. 

Ada beberap peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, 

antara lain dalam menetukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, 

memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali 

terhadap rangsangan belajar, dan menentukan ketekunan belajar. (Hamzah B. 

Uno, 2007 : 27) 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar jika seorang anak yang 

belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan hanya 

dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sebagai contoh, 

seseorang akan memecahkan materi matematika dengan bantuan table logaritma. 

Tanpa bantuan table tersebut, anak itu tidaak dapat mnyelesaikan tugas 

matematika. Dalam kaitan itu, anak berusaha mencari buku tabel matematika. 

Upaya untuk mencari table matematika merupakan peran motivasi yang dapat 

menimbulkan penguatan belajar. 
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Peristiwa diatas dapat dipahami bahwa sesuatu dapat menjadi penguat 

belajar untuk seseorang, apabila dia sedang benar-benar mempunyai motivasi 

untuk belajar sesuatu. Dengan kata lain, motivasi dapat menentukan hal-hal apa di 

lingkungan anak yang dapat memperkuat perbuatan belajar. 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan 

kemaknanan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajari 

itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak. 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha 

mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang 

baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan 

seseorang tekun belajar. Itu artinya motivasi sangat berpengaruh terhadap 

ketahanan dan ketekunan belajar. (Hamzah B. Uno, 2007 : 28) 

Peranan motivasi dalam mempelajari tingkah laku seseorang besar sekali. 

Hal ini menurut Wisnubroto Hendro Juwono disebabkan, motivasi diperlukan 

bagi rein-forcement (stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah 

laku yang dikehendaki) yang merupakan kondisi mutlak bagi proses belajar, 

motivasi menyebabkan timbulnya berbagai tingkah laku, dimana salah satu 

diantaranya mungkin dapat merupakan tingkah laku yang dikehendaki. (Djaali, 

2008 : 104) 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994 : 89), mengatakan bahwa motivasi 

belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya 

terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Sebagai 

ilustrasi, keinginan anak untuk membaca majalah misalnya terpengaruh oleh 
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kesiapan alat-alat indera untuk mengucap kata. Keberhasilan dari simbol pada 

huruf-huruf mendorong keinginan menyelesaikan tugas baca. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994 : 78), berpendapat bahwa motivasi 

perilaku manusia berasal dari kekuatan mental umum, insting, dorongan, 

kebutuhan, proses kognitif, dan interaksi. Perilaku yang penting bagi manusia 

adalah belajar dan bekerja. Belajar menimbulkan perubahan mental pada diri 

siswa. Bekerja menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri perilaku dan 

orang lain. Motivasi balajar dan bekerja merupakan penggerak kemajuan 

masyarakat. Kedua motivasi tersebut perlu dimiliki oleh siswa SLTP dan SLTA. 

Sedangkan guru SLTP dan SLTA dituntut memperkuat motivasi siswa SLTP dan 

SLTA. 

Dimyati dan Mudjiono (1994 : 79), motivasi belajar juga penting diketahui 

oleh seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada 

siswa bermanfaat bagi guru, sebagau berikut : (i) Membangkitkan, meningkatkan, 

dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil; membangkitkan, 

bila siswa tidak bersemangat; meningkatkan, bila semangat belajarnya timbul 

tenggelam; memelihara, bila semangatnya telah kuat untuk mencapai tujuan 

belajar. Dalam hal ini, hadiah , pujian, dorongan atau pemicu semangat dapat 

digunakan untuk mengobarkan semangat belajar. (ii) Motivasi belajar siswa 

bermacam-ragam; ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak memusatkan perhatian, 

ada yang bermain, disamping yang bersemangat untuk belajar. (iii) Meningkatkan 

dan menyadarkan guru untuk memilih salah satu diantara bermacam-macam peran 

seperti sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, 
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pemberi hadiah, atau guru pendidik. (iv) Memberi peluang guru untuk “unjuk 

kerja” rekayasa pedagogis. Tugas guru adalah membuat semua siswa belajar 

sampai berhasil. 

 

2.3 Permainan Bola Voli 

Pemainan bola voli sudah berkembang menjadi cabang olahraga yang 

sangat digemari dan menurut para ahli saat ini bola voli tercatat sebagai olahraga 

yang menempati urutan kedua yang paling ramai digemari di dunia. Permainan 

bola voli ini dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, dari anak-anak sampai 

lapisan orang tua, laki-laki maupun perempuan, masyarakat kota sampai pada 

masyarakat desa. (M. Yunus, 1992 : 1) 

2.3.1 Azas dan Tujuan Permainan Bola Voli 

Pada awalnya ide dasar permainan bola voli itu adalah memasukkan bola 

ke daerah lawan melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha 

memenangkan permainan dengan mematikan bola sejauh atau sebelum bola 

menyentuh lantai. (M. Yunus, 1992 : 1) 

Sebagai aturan dasar, bola boleh dipantulkan dengan seluruh bagian 

badan. Pada dasarnya permainan bola voli adalah permainan tim atau regu, 

meskipun sekarang sudah mulai dikembangkan permainan bola voli dua lawan 

dua dan satu lawan satu yang lebih mengarah pada tujuan rekreasi seperti voli 

pantai yang mulai berkembang dan sekarang dipertandingkan ditingkat dunia 

sebagai olahraga prestasi. Aturan dasar lainnya boleh dipantulkan denga temannya 

secara bergantian tiga kali berturut-turut sebelum diseberangkan di daerah lawan. 
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Tujuan bermain yang berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif untuk 

mengisi waktu luang atau sebagai selingan setelah bekerja, kemudian berkembang 

ke arah tujuan-tujuan yang lain, seperti tujuan mencapai prestasi yang tinggi, 

meningkatkan prestise diri, mengharumkan nama daerah, bangsa dan negara. 

Selain itu permainan bola voli bagi beberapa kalangan juga dianggap untuk 

memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani atau kesehatan. 

2.3.2 Pengertian Bibit dalam Permainan Bola voli 

Yang dimaksud bibit dalam permainan bola voli adalah anak yang masih 

muda, berumur sekitar 9 sampai 13 tahun dan mempunyai potensi atau bakat yang 

tinggi untuk dikembangkan menjadi seorang pemain yang baik. (M. Yunus, 1992 : 

11) 

2.3.3 Syarat-syarat Bibit Pemain Bola Voli yang Baik 

Salah satu modal dasar untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam suatu 

cabang olahraga adalah memiliki bibit yang berbakat sesuai dengan tuntutan dan 

spesifikasi masing-masing cabang olahraga itu sendiri. (M. Yunus, 1992 : 11). Di 

negara-negara yang sudah maju dalam olahraga, latihan-latihan untuk menuju 

prestasi yang tinggi sudah dilakukan sedini mungkin, sejak anak berusia muda 

sudah mengikuti program-program latihan yang teratur dan meningkat secara 

bertahap dalam jangka panjang. 

Data yang didapat dari para atlet tingkat dunia berbagai cabang olahraga, 

mereka memerlukan latihan yang teratur berkisar antara 8 sampai 12 tahun baru 

dapat mencapai prestasi puncak (M. Yunus, 1992 : 11). Oleh sebab itu untuk 
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berprestasi dalam cabang olahraga bola voli, mutlak harus dimulai sejak umur 

muda. 

Adapun syarat-syarat untuk menjadi pemain voli yang baik adalah sebagai 

berikut : (1) Syarat-syarat fisik, meliputi : (a) Kesehatan fisik yang baik, 

merupakan syarat utama agar seorang anak mampu menerima beban dalam 

latihan, alat-alat dalam (jantung, paru-paru dan lainnya) tidak mengalami 

gangguan. (b) Tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu dalam proses 

meningkatkan ketrampilan. Mempunyai potensi untuk tumbuh mencapai 

posturtubuh yang tinggi, sekurang-kurangnya 165 cm untuk putri dan 180 cm 

untuk putra. (c) Memiliki potensi unsur-unsur kondisi fisik yang tinggi untuk 

dikembangkan menjadi seorang pemain yang baik : kecepatan, power, stamina, 

koordinasi, kelentukan, dan kelincahan. (d) Secara fisiologis memilki serabut otot 

putih lebih banyak dari otot merah. (2) Syarat-syarat non fisik, meliputi : (a) 

Memiliki sikap mental dan kepribadian yang baik antara lain : ketekunan, 

kerjasama, keberanian, semangat juang, kejujuran dan lain-lain. (b) Memiliki 

tingkat kecerdasan yang cukup yang merupakan faktor bawaan (bakat), dapat pula 

diukur dengan tes IQ, dan dapat dikembangkan melalui pendidikan pemberian 

gizi yang baik dan pengalaman. (c) Motivasi, menurut Sudibyo (1989 : 23), 

“Motif adalah penggerak dan pendorong yang bersifat dinamik dapat dipengaruhi, 

merupakan determinan sikap dan pendorong suatu tindakan terarah pada tujuan 

tertentu untuk mendapat kepuasan atau menghindari hal-hal yang tidak 

menyenangkan, baik disadari atau tidak disadari, dan ada hubungannya dengan 

aspek kognitif”. 
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2.4 Proses Menuju Prestasi 

Pada prinsipnya pengembangan olahraga di masyarakat berpijak pada tiga 

orientasi, yaitu olahraga sebagai rekreasi, olahraga sebagai kesehatan, dan 

olahraga untuk prestasi. 

Sementara itu, kondisi obyektif olahraga di sekolah sangat bergantung 

pada kebijakan sekolahnya. Kegiatan intrakurikuler belum cukup untuk menggali 

bakat dari siswa. Oleh karena itu, sekolah mengadakan kegiatan di luar jam 

pelajaran yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Diharapkan dari kegiatan tersebut dpt 

menghasilkan prestasi  yang lebih baik. 

Prestasi merupakan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah itu mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap perkembangan anak baik fisik maupun mental. Oleh karena 

itu, sekolah harus benar-benar memperhatikan kegiatan ini agar pelaksanaannya 

bisa berjalan dengan baik dan sesuai  tujuan yang dikehendaki yaitu prestasi. 

Untuk mencapai prestasi maksimal itu tidak mudah. Ada proses yang 

harus di lewati dan terbagi menjadi beberapa tahapan. Menurut Bloom (Reigner et 

al. 1993) karir olahraga seorang anak terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu : 

2.4.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal, dimana orang tua, guru, pelatih mendapatkan bahwa anak 

memiliki bakat olahraga, maka anak harus didukung secara positif. Pelatih tidak 

perlu menekankan pada penguasaan teknik olahraganya melainkan mengusahakan 

agar anak berlatih dengan gembira atau senang. Pelatih dalam memberikan 

penghargaan atau pujian atau reward lebih mendasarkan kepada atas usaha yang 
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diperlihatkan oleh anak bukannya selalu terhadap hasil yang dicapai oleh anak. 

Hal yang penting adalah proses bukan hasil akhir. 

2.4.2 Tahap Perkembangan 

Pada tahap perkembangan, anak mulai tergila-gila dengan olahraga yang 

dilakukannyadan merasa bahwa ia menjadi “atlet” dalam cabang olahraga 

tersebut, maka motivasi dan dedikasinya untuk mengasah keterampilan akan lebih 

meningkat. Biasanya anak dilatih oleh pelatih yang lebih terampil dan memiliki 

hubungan positif dengan anak, sehingga anak sangat menghargainya.dlam tahap 

ini, anak sangat membutuhkan dukungan dan dorongan moral maupun finansial. 

Oleh karena itu, pengorbanan orang tua akan kebutuhan tersebut sangat 

diperlukan. 

2.4.3 Tahap Sempurna 

Jika tahap perkembangan terpenuhi dan prestasi anak meningkat, maka 

anak akan mencapai tahap kesempurnaan sebagai atlet. Pada saat anak telah 

menjadi seorang atlet berprestasi, maka kegiatan olahraga ini akan mendominasi 

kehidupannya. Atlet menghabiskan waktu dan usahanya untuk mencapai prestasi 

yang setinggi-tingginya. Peran orang tua sudah tidak begitu besar, karena sang 

atlet sudah lebih mandiri. Oleh karena itu, atlet dituntut untuk selalu berprestasi 

dari waktu ke waktu, dan hal ini menyebabkan hubungan atlet dengan pelatihnya 

menjadi lebih positif atau negatif, tergantung kepada pendekatan sang pelatih. 
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Table 2.1 

Model Bloom 

Karakteristik Anak Berbakat pada Berbagai Tahap dan Karirnya 

No. Individu Tahapan Karir 

Awal Berkembang Sempurna 

1. Performance 

Anak 

Gembira, 

Senang, 

semangat, 

merasa spesial 

Tergila-gila, 

dedikasi 

Obsesi,bertanggung 

jawab 

2. Pelatih  Baik hati, 

riang, penuh 

kasih saying, 

orientasi pada 

proses 

Kuat, tegas, 

menghargai, 

terampil, 

memberikan 

tantangan 

positif 

Ditaati, ditakuti, 

disegani, membawa 

sukses, terikat 

emosi 

3. Orangtua  Berbagi 

kegembiraan 

dan semangat, 

mendukung, 

positif 

Rela berkorban 

(termasuk 

finansial), 

membatasi 

aktivitas anak 

- 

Modifikasi dari : Handbook of Research on Sport Psychology (Singer Murphey, 

Tennant, 1993, p.  
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2.5 Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler 

Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan 

melalui tatap muka dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur 

program. Tujuan dari kegiatan intrakurikuler adalah untuk mencapai kemampuan 

minimal untuk setiap bidang studi. (Subagiyo, 2008 : 5.3) 

Kegiatan Ekstrakurikuler olahraga adalah kegiatan belajar yang waktunya 

telah ditetakan dalam susunan program, seperti : kegiatan pengayaan, perbaikan 

yang berkaitan  dengan program kurikuler atau kegiatan lain yang bertujuan 

memantapkan pembentukan kepribadian seperti: kegiatan pramuka, usaha 

kesehatan sekolah, palang merah indonesia, olahraga, kesenian, koperasi sekolah, 

peringatan hari-hari besar agama atau nasional, dan lain-lain. (Moh. Uzer Usman, 

1994 : 148). 

Menurut H.M. Daryanto (1996 : 68-69), bahwa kegiatan ekstra sekolah 

atau ekstrakurikuler adalah kegiatan untuk membantu memperlancar 

perkembangan individu murid sebagai manusia seutuhnya. Beberapa kegiatan 

yang dapat dilakukan murid sekolah, anatara lain : petemuan siswa, olahraga, 

perkemahan sekolah, ke-laboratorium, kegiatan ke-masyarakat, perlombaan dan 

pertandingan, perpustakaan sekolah, publikasi karya tulis, organisasi sosial dan 

organisasi kesiswaan. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di luar sekolah atau di sekolah, untuk lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan atau kemampuan 

peningkatan nilai atau sikap dalam rangka penerapan pengetahuan dan 
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kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. 

(Subagiyo, dkk. 2008 : 5.10) 

Aktivitas ekstrakurikuler diberikan kepada anak-anak yang berbakat dan 

berminat, jadi hanya bagi sebahagian anak-anak. Aktivitas dilaksanakan di luar 

jadwal sekolah sehari-hari umpamanya pada sore atau petang hari apabila sekolah 

berlangsung pagi hari atau sebaliknya. Sudah tentu aktivitas ekstrakurikuler tidak 

hanya olahraga, dan anak-anak dapat memilih sendiri kegiatannya. (Abdulkadir 

Ateng, 1992 : 115) 

Di tahun ajaran baru ini kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 

15 Pekalongan mulai berjalan dengan baik. Sebelumnya sempat berhenti di bulan 

april 2010 karena adanya ujian semester, sehingga siswa lebih difokuskan dalam 

ujian semester. Selain itu, selama tahun ajaran 2009/2010 olahraga bola voli di 

SMP N 15 Pekalongan dipandang kurang digemari oleh siswa, hal ini terlihat dari 

kurang adanya respon yang baik dari siswa. Namun, di tahun ajaran 2010/2011 

ada 35 siswa yang aktif mengikuti ekstrakurikuler bola voli. 

Sebelumnya prestasi tim bola voli SMP Negeri 15 cukup baik di 

PORSENI se-kota Pekalongan tahun 2009. SMP Negeri 15 Pekalongan mampu 

meraih juara tiga putra dan tiga putri. Padahal kegiatan ekstrakurikuler di SMP 

Negeri 15 Pekalongan, baru diadakan pada awal tahun ajaran baru 2008/2009. 

Jadi, bagi SMP Negeri 15 Pekalongan prestasi tersebut merupakan awal yang baik 

bagi tim bola voli SMP Negeri 15 Pekalongan, dan keluarga besar SMP Negeri 15 

Pekalongan bangga dengan prestasi yang telah diraih tim bola volinya. 
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Kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 15 diadakan seminggu 

dua kali yaitu hari selasa dan kamis. Dalam kegiatan ini peserta ekstrakurikuler  

dilatih oleh Bapak Adi Suadi, S.Pd selaku Guru Penjaskes di SMP Negeri 15 

Pekalongan serta didatangkan pelatih dari luar yaitu Bapak Ngadiyono selaku 

mantan atlet tim Bri Pekalongan. 

Keduanya melatih peserta ekstrakurikuler dengan baik dan tegas. Mereka 

melatih peserta ekstrakurikuler bola voli benar-benar dari dasar permainan bola 

voli, yaitu passing, service, smash dan block. Namun sebelum ke inti permainan 

bola voli pelatih mengajak peserta untuk pemanasan dan peregangan untuk 

menghindari terjadinya cedera. Biasanya seminggu sebelum pertandingan bola 

voli antar SMP se-kota Pekalongan, pelatih mengajak pemain untuk latihan fisik 

supaya memiliki katahanan tubuh yang baik. 

SMP Negeri 15 Pekalongan memiliki sarana dan prasarana yang masih 

minim. SMP Negeri 15 Pekalongan hanya memiliki 12 bola voli yang masih layak 

pakai, 1 net, dan 1 lapangan. Sayangnya tidak ada alat yang mendukung untuk 

latihan fisik. Dalam kegiatan Ekstrakurikuler bola voli ada 35 siswa yang aktif 

mengikuti kegiatan ini. Karena ekstra bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan 

baru aktif sekitar kurang lebih 2 tahun lalu. 

Meskipun hanya 35 siswa putra putri yang aktif dalam ekstrakurikuler bola 

voli ini, namun tidak mematahkan semangat untuk bermain bola voli. Peserta 

ekstrakurikuler tetap berlatih dengan sungguh-sungguh, serta adanya dorongan 

dalam dirinya. Dorongan yang ada pada peserta bisa saja disebabkan oleh faktor 

dari dalam dirinya atau faktor dari luar dirinya. Peserta ekstrakurikuler mengikuti 
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kegiatan bola voli bisa saja termotivasi oleh gurunya karena ingin mendapatkan 

nilai tambah atau karena siswa ingin menjadi seorang atlet yang bisa 

membanggakan orang-orang yang dicintainya atau banyak hal lain yang 

mendorong mereka memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli.  

 

2.6 Hubungan Motivasi dengan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Sudibyo (1989 : 29) yang dikutip oleh M. Yunus (1992 : 173) 

Melalui olahraga orang berharap dapat mencapai kepuasan. Kepuasan tersebut 

bentuknya beranekaragam, dan bagi atlet salah satu bentuk kepuasan yang 

pertama adalah tercapainya porestasi yang setinggi-tingginya atau suatu 

kemenangan dalam pertandingan.harapan untuk sukses dalam mencapai prestasi 

atau memenangkan pertandingan tersebut tidak selalu tercapai, sehingga dapat 

meninggalkan masalah-masalah emosional. 

Menurut Sudibyo (1989 : 29) yang dikutip oleh M. Yunus (1992 : 173), 

bahwa motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat aspirasi individu 

yang bersangkutan. Apabila tingkat aspirasi seseorang lebih tinggi dari 

kemampuannya, dan individu yang bersangkutan selalu gagal untuk mencapainya, 

akan dapat memberi pengaruh buruk pada motivasinya. 

Menjadi tugas para pelatih atau guru penjas dan pembina olahraga untuk 

memberi petunjuk, gambaran dan pengarahan, sehingga atlet yang dibina tidak 

menetapkan harapan untuk sukses terlalu tinggi dan akhirnya tidak dapat dicapai 

atlet. Pelatih dan pembina olahraga pada kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

menimbulkan motivasi atlet, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang 
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dengan menggunakan kemampuan analisis yang secermat-cermatnya, sehingga 

atlet yang bersangkutan menetapkan tingkat aspirasi dan harapan untuk suksesnya 

tidak berbeda jauh dengan kemampuannya. (M. Yunus, 1992 : 173) 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara 

motivasi dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga keduanya saling berkaitan 

untuk tercapainya tujuan. Apabila motivasi siswa terhadap kegiatan khususnya 

olahraga tinggi, maka hasilnya akan lebih baik bila dibandingkan dengan siswa 

yang memiliki motivasi rendah. 

Ada beberapa bentuk cara dalam memotivasi siswa dalam melakukan 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah, antara lain sebagai berikut : (i) 

Memberi angka, (ii) Hadiah, (iii) Saingan, (iv) Ego-involvement, (v) Mengetahui 

hasil, (vi) Pujian, (vii) Hukuman, (viii) Hasrat untuk belajar, dan (ix) Tujuan yang 

diakui (Sardiman A.M, 2004 : 92-95). 

Angka dalam hal ini adalah simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa belajar, yang utama justru mencapai angka atau nilai yang baik. Sehingga 

siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapor 

angkanya baik-baik. (Sardiman A.M, 2004 : 92) 

Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang 

sangat kuat. Tetapi ada juga, bahkan banyak siswa bekerja atau belajar hanya 

hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini menunjukkan motivasi yang 

dimilikinya kurang berbobot bila dibandingkan dengan siswa yang menginginkan 

angka baik. Namun demikian semuanya itu harus diingat oleh guru bahwa 

tercapainya angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang sejati, 
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hasil belajar yang bermakna. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh 

oleh guru adalah bagaimana cara memberikan angka-angka dapat dikaitkan 

dengan values yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan 

kepada para siswa sehingga tidak sekadar kognitif saja tetapi juga keterampilan 

dan afeksinya. (Sardiman A.M, 2004 : 92) 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. 

(Sardiman A.M, 2004 : 92) 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. (Sardiman A.M, 

2004 : 93) 

Ego-involvement, menumbuhkan pada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup 

penting.  Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai 

prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik 

adalah simbol kebanggaan dan harga diri, begitu juga si subyek belajar. Para 

siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya. (Sardiman A.M, 

2004 : 93) 

Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau 

terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin 
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mengetahui grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa 

untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. (Sardiman 

A.M, 2004 : 94) 

Pujian, apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah berbentuk reinforcement 

yang positif sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya 

pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pemberian 

yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah 

belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. (Sardiman A.M, 2004 : 

94) 

Hukuman sebagi reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami 

prinsip-prinsip pemberian hukuman. (Sardiman A.M, 2004 : 94) 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang 

tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri siswa itu memang ada 

motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. 

(Sardiman A.M, 2004 : 94) 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima oleh siswa, akan merupaka alat 

motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai, akan dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah 

untuk terus belajar. (Sardiman A.M, 2004 : 95) 
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Dalam mengikuti ekstrakurikuler setiap siswa mempunyai motivasi yang 

berbeda-beda. Semakin besar motivasinya maka akan besar pula pengaruh positif 

terhadap keberhasilan dan prestasi dari anak tersebut. Menurut Achmad Rifa’I dan 

Chatarina (2009 : 159), motivasi merupakan komponen paling penting dalam 

belajar dan merupakan komponen yang paling sukar untuk diukur. Oleh karena 

itu, perlu untuk diukur agar setiap siswa mengetahui motivasi seperti apa yang 

sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan prestasi. 

Djaali (2008 : 110)  juga mngemukakan bahwa motivasi berprestasi 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar. 

Semakin besar motivasinya maka semakin besar juga harapan untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berbentuk angka maka 

jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Seperti yang dikemukakan 

Saifudin Azwar (2009 : 5) bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metoda statistika. Pada umumnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

sampel besar. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang akan menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (suharsimi, 2006 : 118). Variabel dalam penelitian ini 

merupakan variabel tunggal yaitu motivasi siswa kelas VII dan VIII SMPN 15 

Pekalongan terhadap Ekstrakurikuler Bola Voli. 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sudjana (1996 : 6) bahwa populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin, hasilnya menghitung atau pengukuran, kuantitaif maupun 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Suharsimi Arikunto (2006 : 

130) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 
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Sedangkan menurut S. Margono (2005 : 118) adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 

Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan 

banyaknya manusia. 

Dari pengertian diatas terkandung bahwa arti populasi yang digunakan 

sebagai subyek penelitian adalah seluruh peserta kegiatan ekstrakurikuler bola 

voli SMPN 15 Pekalongan tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah populasinya 

kurang lebih 35 siswa. 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 1996 : 6) 

sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 131) dikatakan bahwa sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta kegiatan 

ekstrakurikuler bola voli di SMPN 15 Pekalongan tahun ajaran 2010/2011. 

Menurut Eri Pratiknyo D. dan Erni Suharini (2003 : 41) menegaskan 

bahwa apabila sampel digunakan sebagai subyek penelitian, maka penelitiannya 

disebut penelitian sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik Total sampling, yaitu dari 35 peserta diambil semua 

untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 
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baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi, 2006 : 160). Dengan demikian, maka dapat dikatakan peneliti di 

dalam menerapkan metode penelitian menggunakan instrumen atau alat, agar data 

diperoleh lebih baik. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau 

kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh siswa yang ingin diselidiki 

yang disebut juga responden. Angket diberikan secara serentak kepada banyak 

responden. 

Dari beberapa jenis angket yang ada, dalam penelitian ini angket yang 

digunakan adalah angket tertutup yaitu responden tinggal memilih jawaban yang 

sudah disediakan. Metode angket dipilih dengan alasan lebih mudah dan cepat 

responden dalam menjawabnya, yaitu tinggal memilih jawaban yang sudah 

disediakan. Seperti yang telah dikatakan ahli peneliti Suharsimi (2006 : 161) 

dibandingkan antara wawancara dan pengamatan, metode angket memang lebih 

praktis. 
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3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 3.1 

Alamat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Tempat Waktu 

SMP Negeri 15 Pekalongan 06 november 2010 

Pukul : 15.30 WIB 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam meneliti. 

Salah sedikit saja maka kesimpulan yang diambil juga akan salah. Cara yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut ; 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang 

diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. 

Wawancara dapat dilakukan oleh direksi kepada pelamar pekerjaan, pelanggan 

atau pihak lainnya. Diterbitkan di: Agustus 12, 2010   Diperbarui: Oktober 05, 

2010 (www.google.com) 

Suharsimi Arikunto (2006 : 227) mengatakan bahwa Sikap pada waktu 

datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta 

keseluruhan penampilan, akan saangat berpengaruh terhadap isi jawaban 

responden yang diterima oleh peneliti. Oleh sebab itu, perlu adanya latihan yang 

intensif bagi calon interviewer. Secara garis besar ada dua macam pedoman 

wawancara, yaitu : 
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1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai. 

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi 

structured. Dalam hal ini maka mula-mula pewawancara menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam 

mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. 

Berikut pertanyaan yang ditujukan kepada informan bapak Adi Suadi 

selaku guru penjas SMP N 15 Pekalongan sebelum mulai penyebaran angket 

kepada responden : 

1) Pada tahun berapa ekstrakurikuler bola voli diadakan di  SMP N 15 

Pekalongan. 

2) Pelatih ekstrakurikuler bola voli. 

3) Bagaimana mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola 

voli. 

4) Sarana dan prasarana yang tersedia dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli. 

5) Proses kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMP N 15 Pekalongan. 

6) Prestasi yang telah dicapai melalui ekstrakurikuler bola voli. 

7) Penghargaan yang diberikan kepada siswa berprestasi. 
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3.6.2 Angket 

Angket ialah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan supaya 

diperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal 

yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006 : 151). 

Angket yang digunakan adalah angket langsung tipe pilihan. Artinya 

angket disampaikan langsung pada orang yang ingin dimintai informasi tentang 

dirinya sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. 

Dipilihnya angket tipe pilihan, karena angket tipe ini lebih menarik responden 

segera terdorong untuk mengisi angket tersebut, lebih mudah dalam memberikan 

jawaban dan waktu yang diperlukan untuk menjawab lebih singkat jika 

dibandingkan dengan angket tipe lain. Responden hanya memilih Sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dari setiap butir soal yang diberikan. 

Berikut kisi-kisi sifat angket untuk siswa. 

Tabel 3.2 
Kriteria Pemberian Skor Terhadap Alternatif Jawaban 

No. Alternatif Jawaban Skor 

(1) (2) (3) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

Ada beberapa pertanyaan untuk nilai jawaban A= 4, B= 3, C= 2, D= 1 

artinya untuk menunjukkan sifat subyek sangat setuju dengan 

pertanyaan/pertanyaan tersebut diberi skor 4, jawaban B menunjukkan subyek 



53 

 

setuju dengan pertanyaan diberi skor 3, jawaban C menunjukkan subyek tidak 

setuju dengan pertanyaan diberi skor 2, dan jawaban D menunjukkan sifat subyek 

sangat tidak setuju dengan pertanyaan diberi skor 1. 

3.6.3 Menyusun Instrumen Penelitian 

Agar pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian lebih sistematis 

dan dapat mengenai sasaran yang akan dituju, maka sebagai langkah awal terlebih 

dahulu disusun kisi-kisi instrumen. Dari kisi-kisi instrumen penelitian tersebut 

dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang siap digunakan sebagai alat 

pengumpul data atau instrument penelitian. 

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, maka diperlukan alat 

pengukur data yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu alat ukur atau instrumen 

penelitian yang valid dan reliabel. Seperti yang dikatakan Suharsimi (2006:168) 

bahwa instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid 

dan reliabel. Dalam pembuatan instrumen, penulis mengambil sebagian sumber 

kisi-kisi instrumen. Adapun kisi-kisi angket penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi  Angket Penelitian 

Unsur Indikator Sub Indikator 

(1) (2) (3) 

1. Sikap 

 

 

 

 

 

• Pengalaman 

 

 

 

 

 

1. Ingin merasakan 

ekstrakurikuler bola 

voli 

2. Pernah mengikuti 

kejuaraan pelajar 

3. Mencari pengalaman 
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2. Kebutuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fisiologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktualisasi diri 

 

 

 

 

 

• Rasa  

 

 

 

 

 

 

baru 

4. Menambah 

pengalaman tentang 

olahraga bola voli 

5. Mempunyai 

pengalaman bermain 

bola voli 

 

1. Memelihara kesehatan 

badan 

2. Untuk latihan fisik 

3. Postur tubuh menjadi 

tinggi 

4. Membentuk otot 

tubuh 

5. Penurunan berat 

badan 

1. Menghilangkan 

kejenuhan belajar 

2. Mengisi waktu luang 

3. Ingin berprestasi 

4. Menjadi atlet 

5. Dapat dibanggakan 

1. Aman atau terhindar 

dari penyakit 

2. Cinta atau hobby 

olahraga bola voli 

3. Suka dengan kegiatan 

tambahan 

4. Rasa ingin tahu 

tentang kegiatan 
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3. Rangsangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kompetensi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perhatian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perasaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kepercayaan 

Diri 

 

 

 

 

ekstrakurikuler di 

sekolah 

5. Untuk menghilangkan 

rasa lesu 

1. Disuruh Guru Penjas 

2. Banyak teman yang 

ikut ekstrakurikuler 

bola voli 

3. Mendapat dukungan 

dari teman-teman 

4. Disuruh orang tua 

5. Ingin seperti teman 

yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola 

voli 

1. Takut dengan Guru 

Penjas 

2. Malu dengan teman-

teman 

3. Kesadaran 

berolahraga 

4. Bahagia bila ikut 

ekstrakurikuler bola 

voli 

5. Sedih bila tidak ikut 

ekstrakurikuler bola 

voli 

1. Merasa pintar brmain 

bola voli 

2. Sering ikut latihan di 

desa atau di club 
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6. Penguatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Penghargaan  

3. Mempunyai fisik yang 

memenuhi syarat 

sebagai pemain bola 

voli 

4. Mempunyai bakat 

bola voli 

5. Mampu mengikuti 

latihan yang berat 

1. Mendapat pujian dari 

Guru 

2. Mendapat pujian dari 

teman 

3. Mendapat pujian atau 

penghargaan 

masyarakat 

4. Diberi hadiah atau 

uang 

5. Mendapat nilai plus 

 

3.6.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menjadi tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006 : 168). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah  instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 
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menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk mengukur kevalidan dari instrumen, peneliti mengujicobakan 

instrumen yang berbentuk pertanyaan kepada sasaran penelitian atau bisa disebut 

juga pretest. Dari pernyataan tersebut maka dalam uji coba akan dilaksanakan 

pada 20 siswa peserta ekstrakurikuler bola voli di SMPN 1 Doro Kabupaten 

Pekalongan. Kemudian hasil uji coba angket yang terdiri dari 40 soal dianalisis. 

Rumus yang digunakan untuk mencari validitas instrumen tes dengan rumus 

korelasi Product Moment. 

Langkah-langkah yang di tempuh untuk mencari validitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Angket diujicobakan pada 20 responden yang secara langsung penulis 

mengawasi dan mengkondisikannya. 

2) Meneliti angket yang sudah masuk apakah terdapat pertanyaan yang belum 

dijawab 

3) Menentukan skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden 

4) Memasukkan ke dalam table persiapan 

5) Menentukan varians setiap butir 

6) Menentukan koefisien validitas dengan rumus korelasi Product moment. 

 

Keterangan : 

Γxy  = Koefisien Korelasi Tiap Butir 
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N  = Banyaknya Subyek Uji Coba 

ΣY  = Jumlah Skor Total 

ΣX  = Jumlah Skor Tiap Butir 

ΣX²  = Jumlah Kuadrat Skor Tiap Butir 

ΣXY  = Jumlah Perkalian Skor Tiap Butir dengan Skor Total 

Dari hasil uji coba angket yang terdiri dari 40 butir soal, kemudian diuji 

cobakan pada 20 responden tidak diperoleh hasil yang tidak valid. Jadi, semua 

pertanyaan dalam soal dinyatakan valid. 

3.6.4.2 Uji Reliabilitas 

Realibilitas mengandung pengertian bahwa sebuah instrumen dapat cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 178) 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Angket diuji cobakan pada 20 responden yang secara langsung penulis 

mengawasi dan mengkondisikannya. 

2) Meneliti angket yang sudah masuk apakah terdapat pertanyaan yang belum 

dijawab. 

3) Menentukan skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden. 

4) Memasukkan ke dalam tabel persiapan. 

5) Menentukan varians setiap butir. 

6) Menentukan koefisien reliabilitas dengan rumus Alpha 
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Keterangan : 

11R   = Reliabilitas Instrumen 

k  = Banyaknya Butir Pertanyaan atau Banyaknya Soal 

∑ 2bσ   = Jumlah Varians Butir 

2tσ   = Varians Total 

Hasil analisis reliabilitas diperoleh 11R  sebesar 0,93979, sedangkan Rtabel = 

0,444. Berdasarkan kriteria pengujian rxy > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

angket yang diujicobakan reliabel. 

 

3.7 Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data, sehingga data-data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif sedangkan 

perhitungan dalam angket menggunakan prosentase. 

Untuk mengolah data dalam penelitian ini penulis menggunakan statistik 

deskriptif prosentase (Mohammad Ali, 1993 : 186). Untuk memperoleh 

prosentase dari suatu nilai, dapat dicari dengan rumus : 

℅ = n/N x 100 

Keterangan : 

n  = Nilai Yang Diperoleh 
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N  = Jumlah Seluruh Nilai 

Berikut Kriteria Prosentase Skor : 

1) Motivasi siswa sangat setuju/sangat baik   : 81,26% - 100% 

2) Motivasi siswa setuju/baik    : 62,51% - 81,25% 

3) Motivasi siswa tidak setuju/tidak baik   : 43,76% - 62,50% 

4) Motivasi siswa sangat tidak setuju/sangat tidak baik : 25,00% - 43,75% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data hasil motivasi siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 15 

Pekalongan terhadap ekstrakurikuler bola voli.diperoleh melalui kuisioner. Dari 

data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan perhitungan 

statistik. Berikut ini adalah hasil deskripsi data motivasi siswa kelas VII dan VIII 

SMP Negeri 15 Pekalongan terhadap ekstrakurikuler bola voli. 

Hasil analisis deskriptif motivasi siswa secara keseluruhan kelas VII dan 

VIII SMP Negeri 15 Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 
Persentase Motivasi siswa 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 0 0.0% 

2 62,51% - 81,25% Baik 24 68.6% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 11 31.4% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 0 0.0% 

Jumlah 35 100% 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 24 siswa atau 68,6% memiliki motivasi siswa terhadap ekstrakurikuler 

bola voli yang baik, 11 siswa atau 31,4% memiliki motivasi siswa terhadap 

ekstrakurikuler bola voli yang tidak baik dan tidak ada siswa yang memiliki 

motivasi siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli yang sangat baik, tidak sangat 

baik. Secara rata-rata motivasi siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 15 
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Pekalongan terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 64% masuk dalam kategori 

baik. Berikut ini disajikan secara grafis pada diagram batang mengenai distribusi 

frekuensi motivasi siswa kelas VII dan VIII SMP Negeri 15 Pekalongan terhadap 

ekstrakurikuler bola voli. 

 

Gambar 1. Persentase motivasi siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli 

Motivasi siswa  SMP Negeri 15 Pekalongan terhadap ekstrakurikuler bola 

voli merupakan gabungan dari beberapa indikator motivasi, yaitu: 

4.1.1 Pengalaman 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator pengalaman adalah: 

Tabel 4.2 
Persentase Indikator Pengalaman 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 6 17.1% 

2 62,51% - 81,25% Baik 18 51.4% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 9 25.7% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 2 5.7% 

Jumlah 35 100% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Sangat Baik Baik Tidak Baik Sangat Tidak 
Baik

0,0%

68,6%

31,4%

0,0%
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 6 siswa atau 17,1% memiliki pengalaman yang sangat baik, 18 siswa atau 

51,4% memiliki pengalaman yang baik, 9 siswa atau 25,7% memiliki pengalaman 

yang tidak baik dan 2 siswa atau 5,7% memilki pengalaman yang  tidak sangat 

baik. Secara rata-rata indikator pengalaman siswa terhadap ekstrakurikuler bola 

voli sebesar 68% masuk dalam kategori baik. 

4.1.2 Fisiologis 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator fisiologis adalah: 

Tabel 4.3 

Persentase Indikator Fisiologis 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 1 2.9% 

2 62,51% - 81,25% Baik 21 60.0% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 12 34.3% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 1 2.9% 

Jumlah 35 100% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada 

indikator fisiologis terdapat 1 siswa atau 2.9% memiliki fisiologis yang  sangat 

baik, 21 siswa atau 60% memiliki fisiologis yang  sangat baik, 12 siswa atau 

34,3% memiliki fisiologis yang tidak baik, 1 siswa atau 2,9% memilki fisiologis 

yang tidak sangat baik. Secara rata-rata indikator fisiologis siswa terhadap 

ekstrakurikuler bola voli sebesar 66% masuk dalam kategori baik. 
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4.1.3 Aktualisasi diri 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator aktualisasi diri adalah: 

Tabel 4.4 

Persentase Indikator Aktualisasi Diri 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 4 11.4% 

2 62,51% - 81,25% Baik 15 42.9% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 13 37.1% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 3 8.6% 

Jumlah 35 100% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada 

indicator aktualisasi diri terdapat 4 siswa atau 11,4% memiliki aktualisasi diri 

yang sangat baik, 15 siswa atau 42,9% memiliki aktualisasi diri yang baik, 13 

siswa atau 37,1% memiliki aktualisasi diri yang tidak baik dan 3 siswa atau 8,6% 

memilki aktualisasi diri yang tidak sangat baik. Secara rata-rata indikator 

aktualisasi diri siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 64% masuk dalam 

kategori baik. 

 

4.1.4 Rasa 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator rasa adalah: 
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Tabel 4.5 

Persentase Indikator Rasa 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 0 0.0% 

2 62,51% - 81,25% Baik 14 40.0% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 20 57.1% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 1 2.9% 

Jumlah 35 100% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada 

indikator rasa terdapat 14 siswa atau 40% memiliki rasa yang baik, 20 siswa atau 

57,1% memiliki rasa yang tidak baik, 1 siswa atau 2,9% memiliki rasa yang tidak 

sangat baik dan tidak ada siswa memiliki rasa yang sangat baik. Secara rata-rata 

indikator rasa siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 60% masuk dalam 

kategori tidak baik. 

 

4.1.5 Perhatian 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator perhatian adalah: 

Tabel 4.6 

Persentase Indikator Perhatian 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 3 8.6% 

2 62,51% - 81,25% Baik 18 51.4% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 14 40.0% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 0 0.0% 

Jumlah 35 100% 
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 3 siswa atau 8,6% memiliki perhatian yang sangat baik, 18 siswa atau 

51,4% memiliki perhatian yang baik, 14 siswa atau 40% memiliki perhatian yang 

tidak baik dan tidak ada siswa memilki perhatian yang  tidak sangat baik. Secara 

rata-rata indikator perhatian siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 68% 

masuk dalam kategori baik. 

 

4.1.6 Perasaan 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator perasaan adalah: 

Tabel 4.7 

Persentase Indikator Perasaan 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 7 20.0% 

2 62,51% - 81,25% Baik 15 42.9% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 10 28.6% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 3 8.6% 

Jumlah 35 100% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 7 siswa atau 20% memiliki perasaan yang sangat baik, 15 siswa atau 

42,9% memiliki perasaan yang baik, 10 siswa atau 28,6% memiliki perasaan yang 

tidak baik dan 3 siswa atau 8,6% memiliki perasaan yang  tidak sangat baik. 

Secara rata-rata indikator perasaan siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli 

sebesar 64% masuk dalam kategori baik. 
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4.1.7 Kepercayaan diri 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator kepercayaan diri adalah: 

Tabel 4.8 

Persentase Indikator Kepercayaan Diri 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 3 8.6% 

2 62,51% - 81,25% Baik 15 42.9% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 17 48.6% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 0 0.0% 

Jumlah 35 100% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

terdapat 3 siswa atau 8,6% memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, 15 siswa 

atau 42,9% memiliki kepercayaan diri yang baik, 17 siswa atau 48,6% memiliki 

kepercayaan diri yang tidak baik dan tidak ada siswa memilki kepercayaan diri 

yang tidak sangat baik. Secara rata-rata indikator kepercayaan diri siswa terhadap 

ekstrakurikuler bola voli sebesar 63% masuk dalam kategori baik. 

 

4.1.8 Penghargaan 

Deskripsi skor jawaban responden untuk indikator penghargaan adalah: 

Tabel 4.9 
Persentase Indikator Penghargaan 

No. Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 1 2.9% 

2 62,51% - 81,25% Baik 19 54.3% 

3 43,76% - 62,50% Tidak Baik 12 34.3% 

4 25,00% - 43,75% Sangat Tidak Baik 3 8.6% 

Jumlah 35 100% 
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada 

indicator penghargaan terdapat 1 siswa atau 2,9% memiliki penghargaan yang 

sangat baik, 19 siswa atau 54.3% memiliki penghargaan yang baik, 12 siswa atau 

34,3% memiliki pengalaman yang tidak baik dan 3 siswa atau 8.6% memilki 

penghargaan yang  tidak sangat baik. Secara rata-rata indikator penghargaan siswa 

terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 63% masuk dalam kategori baik. 

 

4.2. Pembahasan 

Motivasi merupakan faktor yang penting dalam pencapaian karier setiap 

orang. Makin besar motivasi yang diberikan, maka akan semakin besar pula karier 

seseorang untuk lebih maju. Motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis 

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 

aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan) (Djaali, 2008:101). 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah diperoleh secara 

keseluruhan telah nampak bahwa motivasi siswa mengikuti ekstrakurikuler bola 

voli di SMP Negeri 15 Pekalongan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

jawaban responden yang setelah diolah yaitu sebesar 64%. Data tersebut dapat 

dicek kebenarannya melalui hasil analisis pada tiap komponen indikator berikut 

ini. 

4.2.1 Indikator Pengalaman 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan terdapat 6 

siswa atau 17,1% memiliki pengalaman yang sangat baik dalam arti siswa tersebut 

berpengalaman dalam olahraga bola voli dan pernah mengikuti kejuaraan bola 
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voli, 18 siswa atau 51,4% memiliki pengalaman yang baik yang berarti adanya 

keinginan siswa untuk memperdalam dan mencari pengalaman baru tentang 

olahraga bola voli, 9 siswa atau 25,7% memiliki pengalaman yang tidak baik, ini 

dikarenakan mereka tidak memiliki pengalaman olahraga bola voli, mereka ikut-

ikutan dengan temannya yang benar-benar ingin berpengalaman dalam bola voli 

dan 2 siswa atau 5,7% memilki pengalaman yang  tidak sangat baik, dikatakan 

sangat tidak baik karena siswa tersebut sama sekali tidak memiliki pengalaman 

tentang bola voli. Secara rata-rata indikator pengalaman siswa terhadap 

ekstrakurikuler bola voli sebesar 68% masuk dalam kategori baik. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ingin mendapat pengalaman baru 

dan sebelumnya pernah mempunyai pengalaman mengikuti kejuaraan bola voli 

baik di desa maupun di sekolah. 

4.2.2 Indikator Fisiologis 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan terdapat 1 

siswa atau 2.9% memiliki fisiologis yang  sangat baik karena adanya keinginan 

untuk memelihara kesehatan tubuh dan melatih fisik mereka untuk ketahanan 

tubuh, 21 siswa atau 60% memiliki fisiologis yang baik dikarenakan mereka 

menginginkan postur tubuh yang baik dan penurunan berat badan, 12 siswa atau 

34,3% memiliki fisiologis yang tidak baik bagi siswa yang tidak mempedulikan 

kondisi fisiologisnya, dan 1 siswa atau 2,9% memilki fisiologis yang tidak sangat 

baik. Secara rata-rata indikator fisiologis siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli 

sebesar 66% masuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 
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diantaranya masalah fisik baik postur tubuh, berat badan maupun kesehatan 

badan. 

4.2.3 Indikator Aktualisasi Diri 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa pada 

indikator aktualisasi terdapat 4 siswa atau 11,4% memiliki aktualisasi diri yang 

sangat baik karena keinginan untuk meraih prestasi dan dapat dibanggakan, 15 

siswa atau 42,9% memiliki aktualisasi diri yang baik karena untuk menghilangkan 

kejenuhan dalam belajar dan mengisi waktu luang, 13 siswa atau 37,1% memiliki 

aktualisasi diri yang tidak baik karena tidak adanya keinginan menjadi atlet yang 

berprestasi dan 3 siswa atau 8,6% memilki aktualisasi diri yang tidak sangat baik. 

Secara rata-rata indikator aktualisasi diri siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli 

sebesar 64% masuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya ingin menjadi atlet, berprestasi dan mengisi waktu luang. 

4.2.4 Indikator Rasa 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa pada 

indikator rasa terdapat 14 siswa atau 40% memiliki rasa yang baik karena peserta 

menyukai kegiatan ekstrakurikuler bola voli dan hobby dalam permainan bola voli 

serta rasa keingintahuan pada olahraga bola voli, 20 siswa atau 57,1% memiliki 

rasa yang tidak baik, ini dikarenakan pserta mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

bukan karena menghilangkan rasa lesu, namun untuk menghilangkan rasa jenuh 

dalam belajar, 1 siswa atau 2,9% memiliki rasa yang tidak sangat baik dan tidak 

ada siswa memiliki rasa yang sangat baik. Secara rata-rata indikator rasa siswa 

terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 60% masuk dalam kategori tidak baik. 
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Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kebutuhan agar terhindar dari 

penyakit, menghilangkan rasa lesu, hobby, dan kesukaan terhadap kegiatan di luar 

jam pelajaran sekolah. 

4.2.5 Indikator Perhatian 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa 

terdapat 3 siswa atau 8,6% memiliki perhatian yang sangat baik, ini dikarenakan 

adanya dukungan dan dorongan yang kuat dari luar untuk mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli, 18 siswa atau 51,4% memiliki perhatian yang baik 

karena peserta mendapat dorongan dari guru olahraga sehingga mau mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli, 14 siswa atau 40% memiliki perhatian yang tidak baik 

karena kurangnya dorongan dan dukungan dari luar dan tidak ada siswa memilki 

perhatian yang  tidak sangat baik. Secara rata-rata indikator perhatian siswa 

terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 68% masuk dalam kategori baik. Hal 

ini tentunya tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya karena suruhan dari 

orang tua dan dukungan dari teman-teman. 

4.2.6 Indikator Perasaan 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa 

terdapat 7 siswa atau 20% memiliki perasaan yang sangat baik karena adanya 

kesadaran berolahraga dan merasa senang mengikuti ekstrakurikuler bola voli, 15 

siswa atau 42,9% memiliki perasaan yang baik karena kesenangan terhadap 

olahraga bola voli, 10 siswa atau 28,6% memiliki perasaan yang tidak baik karena 

malu dengan teman-temannya dan 3 siswa atau 8,6% memiliki perasaan yang  

tidak sangat baik karena adanya ketakutan dengan guru penjas. Secara rata-rata 
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indikator perasaan siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 64% masuk 

dalam kategori baik. Hal ini disebabkan oleh faktor perasaan dari dalam diri siswa 

diantaranya perasaan takut, malu, sedih maupun bahagia bila mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli. 

4.2.7 Indikator Kepercayaan Diri 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa 

terdapat 3 siswa atau 8,6% memiliki kepercayaan diri yang sangat baik karena 

merasa mampu dan pintar dalam bermain bola voli, 15 siswa atau 42,9% memiliki 

kepercayaan diri yang baik karena memiliki fisik yang memenuhi syarat sebagai 

pemain bola voli, 17 siswa atau 48,6% memiliki kepercayaan diri yang tidak baik 

karena kurang mampu dalam mengikuti latihan berat dan tidak ada siswa memilki 

kepercayaan diri yang tidak sangat baik. Secara rata-rata indikator kepercayaan 

diri siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 63% masuk dalam kategori 

baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sering ikut latihan bola 

voli di desa, marasa mampu, pintar, dan mempunyai bakat dalam mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli. 

4.2.8 Indikator Penghargaan 

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden menunjukkan bahwa pada 

indikator penghargaan terdapat 1 siswa atau 2,9% memiliki penghargaan yang 

sangat baik karena adanya keinginan yang lebih untuk mendapat pujian, baik dari 

guru atau teman-temannya, 19 siswa atau 54.3% memiliki penghargaan yang baik 

karena keinginan untuk mendapat nilai tambah atau pujian dari guru dan teman-

temannya, 12 siswa atau 34,3% memiliki penghargaan yang tidak baik, karena 
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tidak adanya keinginan untuk mendapat pujian atau hadiah dan 3 siswa atau 8.6% 

memiliki penghargaan yang  tidak sangat baik, karena dalam mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli tidak mengharapkan pujian atau nilai tambah. Secara 

rata-rata indikator penghargaan siswa terhadap ekstrakurikuler bola voli sebesar 

63% masuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan oleh faktor untuk 

mendapatkan pujian atau penghargaan baik dari guru, teman maupun masyarakat, 

dan untuk mendapat nilai plus. 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran motivasi siswa 

mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan sehingga 

menjadi masukan yang bermanfaat bagi guru olahraga di SMP Negeri 15 

Pekalongan, yaitu dapat dijadikan sebagai kajian teoritis untuk mengetahui 

motivasi apa yang mendorong siswa mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Dengan 

demikian para guru atau pelatih dan orang tua dapat mendorong dan membina 

siswanya yang motivasinya masih rendah menjadi terarah pada motivasi yang 

lebih menunjang secara riil dalam prestasi seperti motivasi karena aktualisasi diri, 

kepercayaan diri, penghargaan, dan pengalaman. 

4.3. Keterbatasan 

Walaupun penelitian ini telah diusahakan sebaik-baiknya tetapi ada 

beberapa kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian yang diantaranya yaitu: 

4.3.1 Penelitian ini menggunakan penelitian tertutup, sehingga responden 

tinggal memilih jawaban sudah disediakan dan sesuai dengan keinginannya. 
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Untuk mengatasinya perlu memberikan pengarahan dan penjelasan yang cukup 

kepada responden. 

4.3.2 Sulit untuk mengetahui tingkat kesungguhan yang dimiliki oleh setiap 

responden dalam memberikan jawabannya. Usaha yang dapat dilakukan adalah 

memberikan gambaran dan maksud tujuan penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan motivasi siswa mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan motivasi siswa mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 15 Pekalongan menunjukkan secara 

keseluruhan bahwa motivasi siswa mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMP 

Negeri 15 Pekalongan adalah 0,0 % sangat baik, 68,6% baik, 31,4% tidak baik, 

dan 0,0 % sangat tidak baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil jawaban responden 

yang setelah diolah yaitu sebesar 64%. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diberikan saran-

saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi pihak sekolah khususnya SMP Negeri 15 Pekalongan supaya bisa 

membina dan mengarahkan siswanya agar lebih termotivasi untuk berprestasi 

dalam mengikuti ekstrakurikuler bola voli. 

5.2.2 Bagi siswa yang motivasi mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena 

aktualisasi diri, kepercayaan diri, penghargaan maupun pengalaman sebaiknya 

perlu mempertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan siswa yang motivasi 
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mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena rasa, fisiologis, perasaan dan perhatian 

harus lebih diarahkan lagi pada motivasi yang lebih menuju prestasi. 
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DATA RESPONDEN UJI PENELITIAN 
 
NO. NAMA JENIS KELAMIN KELAS SEKOLAH 
1. AINUN FADIANI PEREMPUAN VII C SMP 1 DORO
2. ANGGITA SILVANA PEREMPUAN VII A SMP 1 DORO
3. DEVI ASIATI PEREMPUAN VII A SMP 1 DORO
4. DEVI NURHANA PEREMPUAN VIII D SMP 1 DORO
5. ELA ATIKA PEREMPUAN VIII D SMP 1 DORO
6. ELLISA RAHMA PEREMPUAN VII A SMP 1 DORO
7. FAZA A. MUTMAINAH PEREMPUAN VII A SMP 1 DORO
8. KHUROTUN A’YUNIN PEREMPUAN VIII C SMP 1 DORO
9. LISA NURHIDAYATI PEREMPUAN VII A SMP 1 DORO

10. NITA HARDIANTI PEREMPUAN VIII A SMP 1 DORO
11. RAFIKA SARI PEREMPUAN VII B SMP 1 DORO
12. URMILASARI PEREMPUAN VII C SMP 1 DORO
13. AZIZ BAYU PRASETYA LAKI-LAKI VIII A SMP 1 DORO
14. BANGUN ABADI LAKI-LAKI VIII D SMP 1 DORO
15. CASRUDIN LAKI-LAKI VIII B SMP 1 DORO
16. DANY ALLIANIS PUTRA LAKI-LAKI VIII A SMP 1 DORO
17. EDY DHARMAWAN LAKI-LAKI VIII D SMP 1 DORO
18. GALUH SETYA P. LAKI-LAKI VII A SMP 1 DORO
19. WULUNG WIRALAGA LAKI-LAKI VIII D SMP 1 DORO
20. YULISMYAN A. P. LAKI-LAKI VII A SMP 1 DORO
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ANGKET PENELITIAN 

MOTIVASI SISWA KELAS VII DAN VIII SMP NEGERI 15 

PEKALONGAN TERHADAP EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk pengisian angket 

1. Sudilah kiranya saudara mengisi angket ini sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya. 

2. Dalam angket tersedia jawaban alternatif dengan ketentuan : 

• Beri tanda silang (X) pada huruf A jika jawaban sangat setuju 

• Beri tanda silang (X) pada huruf B jika jawaban setuju 

• Beri tanda silang (X) pada huruf C jika jawaban tidak setuju 

• Beri tanda silang (X) pada huruf D jika jawaban sangat tidak setuju 

3. Untuk kesediaan saudara mengisi angket ini saya sampaikan terima kasih 

 

Peneliti 

 

          Ery 

Purnamawati 
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1. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena ingin merasakan 

bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

2. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena pernah mengikuti 

kejuaraan 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

3. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena mencari pengalaman baru 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

4. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk menambah pengalaman 

tentang olahraga bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

5. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena mempunyai pengalaman 

bermain bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

6. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena untuk memelihara 

kesehatan tubuh 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

7. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar postur tubuh menjadi tinggi 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

8. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena untuk latihan fisik 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 
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9. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk membentuk otot tubuh 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

10. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena untuk menurunkann berat 

badan 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

11. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk menghilangkan kejenuhan 

belajar 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

12. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk mengisi waktu luang 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

13. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar berprestasi 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

14. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar menjadi atlet 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

15. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar bisa dibanggakan 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

16. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar terhindar dari penyakit 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

17. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena hobby olahraga bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 
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18. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena saya suka dengan 

kegiatan tambahan diluar jam pelajaran 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

19. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena ingin tahu tentang 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

20. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli untuk menghilangkan rasa lesu 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

21. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena disuruh Guru Penjas 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

22. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena banyak teman yang ikut 

ekstrakurikuler bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

23. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena mendapat dukungan dari 

teman-teman 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

24. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena disuruh orang tua 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

25. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena ingin seperti teman yang 

sudah mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 
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26. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena takut dengan Guru Penjas 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

27. Saya malu dengan teman-teman bila tidak mengikuti ekstrakurikuler bola 

voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

28. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena saya sadar berolahraga 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

29. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena saya merasa bahagia bila 

mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

30. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena saya sedih bila tidak 

mengikuti ekstrakurikuler bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

31. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena merasa pintar bermain 

bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

32. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola volim karena saya sering  ikut latihan 

bola voli di desa atau club 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

33. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena mempunyai fisik yang 

memenuhi syarat untuk menjadi pemain bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 
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34. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena mempunyai bakat 

bermain bola voli 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

35. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena mampu mengikuti latihan 

fisik yang berat 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

36. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar mendapat pujian dari Guru 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

37. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar mendapat pujian dari teman 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

38. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar mendapat pujian atau 

penghargaan dari masyarakat 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

39. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli karena diberi uang atau hadiah 

dari Guru 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 

40. Saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli agar mendapat nilai plus 

a. Sangat setuju     c. Tidak setuju 

b. Setuju      d. Sangat tidak setuju 
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DATA RESPONDEN PENELITIAN 
 

NO. NAMA JENIS KELAMIN KELAS SEKOLAH 

1. M. SULAIMAN LAKI-LAKI VII A SMPN 15 

2. M. KHIRUL ANAM LAKI-LAKI VII D SMPN 15 

3. RAIS MAFUD LAKI-LAKI VII A SMPN 15 

4. NOVA ANDRE IRAWAN LAKI-LAKI VIII D SMPN 15 

5. NURUL HUDA LAKI-LAKI VIII D SMPN 15 

6. NURUL HUDA SANJAYA LAKI-LAKI VIII C SMPN 15 

7. PRANOTO SUFALIYAN LAKI-LAKI VIII B SMPN 15 

8. RYAN SYARIFUDIN LAKI-LAKI VIII B SMPN 15 

9. SUGIYANTO LAKI-LAKI VIII B SMPN 15 

10. RIYAN SULISTIAWAN LAKI-LAKI VIII C SMPN 15 

11. ABDUL BASIT LAKI-LAKI VIII D SMPN 15 

12. MOH. ERWIN LAKI-LAKI VIII D SMPN 15 

13. M. IMAM SURONO LAKI-LAKI VIII B SMPN 15 

14. M. MAHBABU HANANA LAKI-LAKI VII C SMPN 15 

15. M. RIF’AN FARID LAKI-LAKI VIII A SMPN 15 

16. M. SANDI LAKI-LAKI VIII C SMPN 15 

17. ANGGI IRMA KATAMSI PEREMPUAN VII B SMPN 15 

18. ALIN AGYL SANTIKA PEREMPUAN VII C SMPN 15 

19. MUTIARA NAFIS PEREMPUAN VII C SMPN 15 

20. NOVI PRASETYAWATI PEREMPUAN VII A SMPN 15 
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21. MARIA ULFA PEREMPUAN VII B SMPN 15 

22. YULIANA WATI PEREMPUAN VII B SMPN 15 

23. UMI SAKILA PEREMPUAN VII B SMPN 15 

24. FARA ULIANA PEREMPUAN VIII B SMPN 15 

25. DINA AULIA PEREMPUAN VIII A SMPN 15 

26. MEGA A. MAULIDIA PEREMPUAN VIII D SMPN 15 

27. MUFLIKHA PEREMPUAN VIII B SMPN 15 

28. NADA A. FATHARANI PEREMPUAN VIII D SMPN 15 

29. ARMILA M. FANY PEREMPUAN VIII C SMPN 15 

30. TIA ARINI PEREMPUAN VIII D SMPN 15 

31. OKTAFIYANI PEREMPUAN VIII D SMPN 15 

32. NUR SAKINAH PEREMPUAN VIII C SMPN 15 

33. RUMAINIAH PEREMPUAN VIII D SMPN 15 

34. KHUSNUL MILA PEREMPUAN VIII D SMPN 15 

35. USWATUN KHASANAH PEREMPUAN VIII D SMPN 15 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Gambar 1 : Perkenalan Dengan Siswa 

 

 
Gambar 2 : Siswa Mendengarkan Penjelasan 
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Gambar 3 : Siwa Putra Mengisi Angket 

 

 
Gambar 4 : Siswa Putri Mengisi Angket 
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Camber 5 : Kegiatan Setelah Pengisian Angket 

 

 
Gambar 6 : Peneliti Mengawasi Jalannya Ekstrakurikuler 
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