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ABSTRAK 

Putri Prastiwi Wulandari. 2016. Survei Motivasi Siswa Mengikuti Kegiatan 
Ekstrakurikuler Sepak Takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang 
tahun 2016. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 
Bambang Priyono, M.Pd. Pembimbing II Andry Akhiruyanto, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata kunci: survei, ekstrakurikuler, Sepak Takraw. 

       Latar belakang dalam penelitian ini adalah kurangnya jumlah peminat 
ekstrakurikuler sehingga terjadi kesenjangan regenerasi cabang sepak takraw 
serta masih kurangnya dukungan dari pihak Dinas UPTD Kecamatan Borobudur 
dan Sekolah terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di 
sekolah dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Seberapa besar motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak 
takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?”. Sedangkan untuk 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten 
Magelang tahun 2016.  
       Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, 
angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis deskriptif persentase. Subjek dari penelitian ini adalah 
85 siswa sekolah dasar, pelatih, kepala sekolah, dan kepala unit pelaksana 
teknis Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.  
       Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Secara keseluruhan 
motivasi intrinsik siswa diperoleh hasil sebagai berikut  (a) adanya hasrat dan 
keinginan untuk berhasil, (b) keinginan untuk memelihara kesehatan, (c) adanya 
potensi, (d) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (e) Adanya harapan 
dan cita-cita masa depan, sedangkan untuk motivasi ekstrinsik diperoleh hasil 
sebagai berikut (a) Sosial dan budaya, (b) adanya penghargaan dalam 
pembelajaran, (c) adanya umpan balik dalam pembelajaran, (d) adanya kegiatan 
yang menarik dalam pembelajaran, (e) sarana dan fasilitas. 2) Minat siswa 
secara keseluruhan diperoleh hasil sebagai berikut (a) ketertarikan, (b) perasaan 
senang, (c) perhatian, (d) keterlibatan. 3) Terkait dengan dukungan dari pihak 
sekolah dan Dinas UPTD Kecamatan Borobudur diperoleh hasil bahwa pihak 
sekolah dan Dinas UPTD sangat mendukung dengan adanya pengadaan sarana 
prasarana dan membuat kebijakan untuk menambah anggaran untuk kegiatan 
ekstrakurikuler. 
       Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 
motivasi dan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw 
sangat tinggi. Dukungan dari pemerintah daerah khususnya UPTD Kecamatan 
Borobudur dan pihak sekolah juga sangat besar terhadap kegiatan 
ekstrakurikuler sepak takraw. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan saran: 1) 
sangat diperlukan kerjasama yang baik dengan orang tua untuk menunjang 
prestasi anak dan diperlukan sarana dan fasilitas yang lebih memadai, (2) 
perlunya keterlibatan anak secara aktif melalui kegiatan ekstrakurikuler, (3) 
sangat diperlukan tambahan anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Membangkitkan semangat dan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang 

cukup harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan dan pelatihan. Guna 

meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi harus dilakukan 

secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi organisasi olahraga bersama 

masyarakat demi tercapainya prestasi di tingkat internasional. 

       Bangsa Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala 

bidang utamanya di bidang pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan 

tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mengingat 

pentingnya masalah pendidikan, di dalam Undang-undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 

menerangkan bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  

       Pendidikan dilihat dari sudut pandang gerak dan kesehatan dapat diterapkan 

di sekolah-sekolah melalui pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan 

usaha pendidikan menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses 
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pendidikan yang berlangsung tidak akan terhambat oleh gangguan kesehatan 

serta pertumbuhan badan sebagai bagian integral dari sebuah proses pendidikan 

secara keseluruhan (Abdul Kadir Ateng, 1992:4).  

       Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan aktivitas fisik menggunakan otot-otot besar, sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung tanpa ada hambatan baik dari kesehatan 

maupun pertumbuhan badan. Aktivitas fisik yang menggunakan otot-otot besar 

dapat tercakup dalam ruang lingkup penjas, diantaranya: permainan dan 

olahraga, aktivitas ritmik, aktivitas senam, aktivitas aquatik, aktivitas kebugaran, 

pendidikan luar kelas (PLK), dan kesehatan.  

       Telah dituliskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 17, bahwa olahraga terbagi 

menjadi 3 macam, yaitu: (1) Olahraga Pendidikan merupakan pendidikan jasmani 

dan olahraga yang dilakukan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur 

dan berkelanjutan guna memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, 

kesehatan, serta kebugaran jasmani, (2) Olahraga Rekreasi adalah olahraga 

yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang 

tumbuh dan berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat 

untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan, dan (3) Olahraga Prestasi 

adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara 

terencana, terprogram, berjenjang, dan berkelanjutan melalui proses kompetisi 

untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. 

       Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional pasal 18 bahwa olahraga pendidikan 

diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang dilaksanakan 

melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal yaitu kegiatan intrakurikuler 
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maupun ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan ini dapat dimulai sejak dini yang 

dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Pembimbingan dapat 

dilakukan oleh guru maupun tenaga keolahragaan lain yang telah disiapkan oleh 

setiap satuan pendidikan.  

       Dalam olahraga pendidikan dapat diadakan kejuaraan yang sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik dari tingkat daerah, wilayah, 

nasional, dan internasional. Oleh karena itu, tujuan dari olahraga pendidikan 

identik dengan sebuah aktivitas pendidikan jasmani melalui media berbagai 

cabang olahraga.  

       Dalam rangka memperkenalkan berbagai macam cabang olahraga kepada 

peserta didik maka melalui pendidikan di sekolah dapat dimuat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan olahraga yang 

dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih 

mengembangkan keterampilan pada suatu cabang olahraga yang sesuai dengan 

bakat dan pilihannya (Junaidi, 2003:63). Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

untuk menyalurkan hobi guna mencapai prestasi.  

       Di Kabupaten Magelang khususnya Kecamatan Borobudur kegiatan 

ekstrakurikuler telah dilaksanakan di sekolah dasar. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang dimaksud antara lain: sepak bola, bola voli, sepak takraw, atletik, 

bulutangkis, pencak silat, renang, rebana, dan pramuka. Salah satu cabang 

olahraga unggulan yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Dinas 

Kecamatan Borobudur adalah sepak takraw, sehingga sebagian besar sekolah 

dasar di Kecamatan Borobudur mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sepak 

takraw.  
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       Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 

18 Oktober 2015 diperoleh hasil bahwa, di Kecamatan Borobudur terdapat 45 

sekolah dasar yang terdiri dari 31 sekolah dasar negeri dan 14 madrasah 

ibtidaiyah. Dari jumlah tersebut, sekolah dasar yang mengadakan ekstrakurikuler 

sepak takraw secara aktif hanya 11 sekolah dasar negeri dan 1 madrasah 

ibtidaiyah. Untuk yang sisanya tidak mengadakan ekstrakurikuler sepak takraw 

dengan berbagai macam pertimbangan. Berbagai kendala juga masih ditemui di 

sekolah dasar yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw, antara 

lain masih terbatasnya sarana dan prasarana. Namun di balik berbagai kendala 

yang ada, siswa nampak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sepak takraw. Terlihat mulai dari kehadiran siswa yang tepat 

waktu dan kesungguhannya pada saat mengkuti latihan karena mereka benar-

benar ingin bisa menguasai olahraga sepak takraw.  

       Prestasi yang telah diraih melalui cabang olahraga sepak takraw 

diantaranya, juara I POPDA Putra tingkat Kabupaten, Juara I POPDA Putri 

tingkat Kabupaten, Juara III POPDA Putra dan Putri tingkat Karesidenan Kedu, 

dan ada siswa dari SD N Tuksongo 1 dan SD N Karangrejo yang lolos masuk di 

Pusat Pelatihan Pelajar (PPLP) Jawa Tengah.  

       Berdasarkan uraian di atas mulai dari berbagai prestasi yang telah diraih dan 

dukungan dari dinas setempat maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

motivasi dan minat siswa dalam mengikuti  kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw 

di Sekolah Dasar se-Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan 

mengangkat judul “ Survei Motivasi Siswa Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

Sepak Takraw di Sekolah Dasar se–Kecamatan Borobudur, Kabupaten 

Magelang Tahun 2016 ”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

       Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang  tuntuk 

bertingkah laku. Motivasi dapat pula dikatakan sebagai perbedaan antara dapat 

melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada saat akan  

melaksanakan tugas untuk mencapai sebuah tujuan yang dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasikan 

masalah yang muncul sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi siswa sekolah dasar di Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang terhadap kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw? 

2. Bagaimana minat siswa sekolah dasar di Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang terhadap kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw? 

3. Bagaimana dukungan dari pihak sekolah dan Pemerintah Dinas UPTD 

Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler sepak takraw? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan 

batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai motivasi dan 

minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di 

Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sepak takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tahun 2016? 
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2. Seberapa besar minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak 

takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tahun 2016? 

3. Seberapa besar dukungan dari Sekolah dan Pemerintah Dinas UPTD 

Kecamatan Borobudur terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sepak 

takraw di sekolah dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang 

tahun 2016? 

 
1.5  Tujuan Penelitian 

       Peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Survei Motivasi Siswa Mengikuti 

Kegiatan Ekstrakurikuler Sepak Takraw Di Sekolah Dasar se–Kecamatan 

Borobudur Kabupaten Magelang tahun 2016 ” dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sepak takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sepak takraw se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tahun 2016. 

3. Untuk mengetahui dukungan dari Sekolah dan Pemerintah Dinas UPTD 

Kecamatan Borobudur terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sepak 

takraw di sekolah dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang 

tahun 2016 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan masukan bagi 

Pemerintah Dinas UPTD Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, kepala 

sekolah, pembina ekstrakurikuler dan pihak-pihak yang ikut serta dalam 

pelaksanaan program ekstrakurikuler, serta dapat memberikan tambahan 

informasi bagi pembaca. 
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       Secara praktis, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi bagi sekolah, pembina ekstrakurikuler, dan dinas 

pendidikan setempat mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler sepak takraw di sekolah dasar se-Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang. 

2. Memberikan motivasi terhadap siswa mengenai peningkatan prestasi melalui 

program ekstrakurikuler sepak takraw. 

3. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai proses kegiatan 

ekstrakurikuler sepak takraw yang berlangsung di sekolah dasar se-

Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. 

 
1.7  Penegasan Istilah 

       Agar pembaca mengerti dan memahami makna dan isi yang terkandung 

dalam tulisan peneliti ini agar tidak adanya salah penafsiran yang menyimpang 

dari judul penelitian, maka ada beberapa istilah yang harus ditegaskan dalam 

skripsi ini: 

a. Pendidikan Jasmani 

      Pendidikan jasmani merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa, dapat 

meningkatkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, serta kecerdasan emosi (Samsudin, 2008:2). 

b. Ekstrakurikuler 

       Ekstrakurikuler merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan di luar jam 

pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan keterampilan 

pada suatu cabang olahraga sesuai dengan pilihan atau bakat dan 

kesenangannya (Junaidi, 2003:63). 
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c. Sepak Takraw 

       Sepak takraw merupakan permainan dengan menggunakan bola yang 

terbuat dari rotan, fiber (takraw), dimainkan di atas lapangan yang datar 

pengukuran panjangnya 13,40 m dan lebar 6,10 m. Di tengah-tengah 

dibatasi oleh jaring/net seperti permainan bulutangkis. Permainannya terdiri 

dari dua pihak yang berhadapan, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang. 

Dalam permainan ini dipergunakan terutama kaki dan sesama anggota 

badan kecuali tangan (Sulaiman, 2008:1). 

d. Motivasi 

Menurut Hamzah B.Uno (2014:1), motivasi merupakan dorongan dasar 

yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi juga dapat 

dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan pada saat 

akan 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.  

e. Minat 

       Minat adalah suatu rasa lebih suka terhadap sesuatu dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya pihak yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan terhadap suatu 

hubungan tersebut, maka dengan sendirinya minat akan semakin besar 

(Slameto, 2010:180). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

2.1 LANDASAN TEORI  

2.1.1 Pengertian Motivasi  

       Menurut Hamzah B.Uno (2014:1), motivasi merupakan dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan pada saat akan 

melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuan. Motivasi merupakan kekuatan, baik motivasi dari dalam 

maupun motivasi dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

       Menurut Mc.Donald (dalam Sardiman A.M., 2014:73), motivasi merupakan  

perubahan energi yang ada dalam diri seseorang, ditandai dengan munculnya 

sebuah “feeling” dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc.Donald ini mengandung 3 unsur 

elemen penting: 

1. Motivasi itu mengawali terjadinya sebuah perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam 

hal ini motivasi sangat relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi, 

dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang dengan adanya tujuan. 

       Dari ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi sebagai 

suatu hal yang kompleks, motivasi menyebabkan terjadinya perubahan energi 
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yang pada diri manusia sehingga akan berhubungan dengan persoalan kejiwaan, 

perasaan, serta emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu yang 

semuanya didorong karena adanya tujuan dan keinginan.  

       Oemar Hamalik (2008:158) mengemukakan bahwa motivasi adalah 

perubahan energi di dalam diri seseorang (pribadi seseorang) yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Untuk meninjau motivasi seseorang diperlukan adanya sebuah proses dan 

pengamatan mengenai tingkah lakunya.  

       Motivasi memiliki ciri pokok yaitu : 

a. Direction menunjuk pada bentuk aktivitas yang dipilih untuk dilakukan. 

b. Intensitas menggambarkan seberapa besar atau seberapa banyak usaha 

untuk melakukan aktivitas. 

c. Persisten menggambarkan lamanya waktu dalam melakukan aktivitas. 

       Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan kemauan dari dalam diri seseorang yang dapat dipengaruhi oleh 

faktor dari luar yang kemudian mendorong untuk melakukan suatu tindakan guna 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.  

2.1.1.1 Fungsi Motivasi 

       Menurut Sardiman A.M., (2014:85) motivasi sangat berhubungan erat 

dengan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka motivasi terdiri dari tiga 

fungsi yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

untuk melakukan setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

2. Menentukan arah perbuatan menuju arah yang ingin dicapai. Dengan 

demikian motivasi memberikan arah dan kegiatan yang akan dikerjakan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa saja 

yang akan dikerjakan tentunya yang bermanfaat dan meninggalkan kegiatan 

yang tidak bermanfaat.  

       Fungsi lain motivasi adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Dengan 

kata lain dengan adanya usaha yang tekun dan didasari dengan adanya motivasi 

maka akan melahirkan sebuah prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang 

akan menentukan tingkat prestasi seseorang pula. 

2.1.1.2 Macam-Macam Motivasi  

       Menurut Sardiman A.M., (2014:86-91) motivasi dibagi menjadi: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan. 

b. Motif-motif yang dipelajari. 

       Menurut Frandsen (dalam Sardiman A.M., 2014:87-91) jenis-jenis motivasi 

terdiri dari: 

a. Cognitive motives. 

              Motif ini menunjukkan gejala intrinsic, yakni menyangkut kepuasan 

individual. Kepuasan individu yang berada dalam diri manusia dan biasanya 

berwujud proses dan produk mental. Jenis motif ini adalah sangat primer, 

karena berkaitan dengan pengembangan intelektual.  

b. Self-expression. 

              Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Dalam diri 

manusia sangat diperlukan untuk kreatif dan penuh imajinasi. Jadi dalam hal 

ini seseorang memiliki keinginan untuk aktualisasi diri.  
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c. Self-enhancement. 

              Aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan 

kemajuan diri seseorang guna mencapai suatu prestasi.  

       Menurut Woodworth dan Marquis (dalam Sardiman A.M., 2014:88) motivasi 

dibagi menjadi: 

a. Motif atau kebutuhan organis. 

b. Motif-motif darurat. 

c. Motif-motif objektif. 

       Beberapa ahli menggolongkan jenis motivasi menjadi dua, yakni: 

a. Motivasi jasmaniah yang terdiri dari refleks, nafsu, insting otomatis. 

b. Motivasi rohaniah yang terdiri dari kemauan.   

Menurut Hamzah B.Uno (2010:3) motif dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

a. Motifbiogenetis, yaitu motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan 

organisme demi kelanjutan hidupnya, misal rasa lapar, haus, kebutuhan 

akan kegiatan dan istirahat, mengambil nafas, seksualitas dan sebagainya. 

b. Motifsosiogenetis, yaitu motif yang berkembang melalui lingkungan 

kebudayaan dimana orang tersebut berada. Jadi motif ini tidak berkembang 

dengan sendirinya, tetapi mendapatkan pengaruh dari lingkungan 

kebudayaan setempat. Misalnya, keinginan makan pecel, makan coklat, dan 

lain-lain. 

c. Motiffeologis, dalam motif ini manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan, 

sehingga terdapat interaksi antara manusia dengan tuhan-Nya, seperti 

ibadah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keinginan untuk mengabdi 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk merealisasikan norma-norma sesuai 

dengan agamanya. 
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2.1.1.3 Jenis Motivasi 

       Menurut Sardiman A.M., (2014:89-91) motivasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Motivasi Intrinsik 

              Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tanpa adanya rangsangan dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan yang 

berisikan suatu keharusan untuk menjadi seseorang yang terdidik dan 

berpengetahuan. Jadi motivasi ini memang muncul dari kesadaran diri 

sendiri dengan tujuan yang esensial, bukan hanya sekadar simbol dan 

ceremonial. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

      Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan dapat berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. Dengan adanya motivasi ini, maka 

akan lebih menyempurnakan motivasi intrinsik. 

       Menurut Oemar Hamalik (2008:162-163) motivasi dibagi dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Motivasi Intrinsik  

       Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang masuk di dalam situasi 

belajar dan menemui kebutuhan serta tujuan murid. Motivasi ini sering 

disebut dengan motivasi murni, dimana motivasi ini timbul dari dalam diri 

siswa tanpa adanya paksaan dari siapapun dan manapun. Motivasi intrinsik 

hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. 

Jadi motivasi intrinsik bersifat riil dan sesungguhnya tanpa adanya pengaruh 

dari luar.   
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b. Motivasi Ekstrinsik 

       Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-

faktor di luar situasi belajar. Motivasi ekstrinsik ini diperlukan di sekolah, 

sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Sering kali para siswa belum memahami 

untuk apa ia belajar hal-hal yang diberikan oleh sekolah. Oleh karena itu 

sangat diperlukan motivasi oleh guru untuk membangkitkan gairah siswa 

untuk belajar. Jadi motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang 

membutuhkan rangsangan dari luar.  

       Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa 

diperlukan rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan 

motivasi yang akan timbul pada diri seseorang dengan adanya rangsangan dari 

luar.  

2.1.1.4 Bentuk-Bentuk Motivasi 

       Dalam kegiatan belajar-mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan karena kedua motivasi di atas dapat menumbuhkan 

minat atau kemauan anak dalam belajar. Menurut Sardiman A.M., (2014:91-95) 

terdapat beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi, antara lain: 

1. Memberi angka 

       Angka dalam hal ini menjadi simbol dari nilai kegiatan belajar, karena 

sebagian besar siswa hanya mengejar angka sebagai suatu capaian baik 

dan buruknya hasil belajar. Siswa menganggap bahwa angka lebih penting 

daripada sebuah proses, padahal seharusnya proses menjadi tahapan 

utama untuk mendapatkan sebuah angka.  
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2. Hadiah 

       Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, namun tidak semuanya 

berpikir demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat pada 

pekerjaan tersebut.  

3. Saingan/kompetisi 

       Saingan atau kompetisi dapat dijadikan sebagai motivasi karena dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Ego-involvement 

       Menumbuhkan kesadaran seseorang untuk mengerjakan tugas 

merupakan salah satu hal yang cukup penting. Karena dengan tumbuhnya 

kesadaran itu, maka seseorang akan merasa bangga jika ia mampu 

menyelesaikan semua tugasnya tepat waktu. 

5. Memberi ulangan 

       Ulangan menjadi salah satu cara guru untuk memberikan gambaran 

mengenai hasil belajar siswa yang dilakukan secara rutin. Sehingga jika 

anak mengetahui hasil belajarnya, maka ia akan belajar menyikapinya. 

6. Mengetahui hasil 

       Mengetahui hasil akan mendorong seseorang untuk lebih maju, apalagi 

jika hasilnya baik maka akan semakin meningkatkan motivasinya.  

7. Pujian 

       Pujian akan memupuk suasana yang menyenangkan dan akan semakin 

membangkitkan semangat seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. 

8. Hukuman  

       Hukuman juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi, karena 

dengan adanya hukuman pasti seseorang akan menghindari hal-hal yang 

negatif.  
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9. Hasrat untuk belajar 

       Hasrat untuk belajar berarti muncul rasa ingin belajar yang terdapat 

unsur kesengajaan di dalamnya. Dimana hal ini sangat baik untuk 

memotivasi siswa agar hasil belajarnya lebih baik. 

10. Minat 

       Minat merupakan alat yang pokok untuk memotivasi. Proses 

pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila disertai dengan adanya 

minat.  

11. Tujuan yang diakui 

       Tujuan sangat diperlukan untuk menentukan strategi apa yang akan 

digunakan untuk meraihnya. Tujuan yang matang akan mempengaruhi hasil 

yang akan dicapai.  

2.1.1.5 Ciri-Ciri Motivasi 

       Apakah seseorang ketika melakukan sesuatu didasari atas motivasi tertentu 

dapat terlihat dari ciri-ciri yang ada pada orang tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri 

motivasi yang diungkapkan oleh Sardiman A.M (2014:83): 

1. Tekun menghadapi tugas (mampu bekerja secara terus-menerus dalam 

waktu yang lama) 

2. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak cepat putus asa dan tidak cepat 

puas terhadap apa yang telah dicapainya) 

3. Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah “untuk orang 

dewasa” 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin (contohnya kegiatan yang 

berulang-ulang, sehingga dirasa kurang kreatif) 
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6. Dapat mempertahankan pendapatnya 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

8. Senang mencari dan memecahkan sebuah permasalahan  

2.1.1.6 Indikator Motivasi 

      Menurut Hamzah B.Uno (2014:10) motivasi dibagi menjadi dua macam yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, dengan indikator sebagai berikut: 

a. Motivasi Intrinsik 

1. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil 

2. Adanya dorongan kebutuhan dalam pembelajaran 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4. Adanya potensi 

5. Keinginan untuk memelihara kesehatan 

b. Motivasi Ekstrinsik 

1. Adanya umpan balik dalam pembelajaran 

2. Adanya penghargaan dalam pembelajaran 

3. Adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran 

4. Sosial dan budaya 

5. Sarana dan fasilitas 

2.1.1.7 Teori Motivasi Kebutuhan Maslow 

       Hierarki kebutuhan Maslow didasarkan pada anggapan bahwa pada waktu 

orang memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke 

tingkat yang lebih tinggi. Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 
Sumber: Hamzah B. Uno, 2014. 40 

 

a. Kebutuhan Fisiologis 

       Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang harus dipuaskan agar 

dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk 

bernafas, air untuk minum, dan sebagainya. 

b. Kebutuhan akan Rasa Aman 

       Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah terpuaskan, maka perhatian 

dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu 

termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan serta 

terjamin.  

c. Kebutuhan akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial 

       Ketika seseorang telah memuaskan kebutuhan fisiologis dan rasa aman, 

kepentingan berikutnya adalah hubungan antar manusia. Cinta kasih dan 

kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini yang mungkin disadari melalui 

hubungan-hubungan antar pribadi yang mendalam. 

Aktualisasi 

Diri 

Penghargaan 

Cinta Kasih 

Rasa Aman 

Kebutuhan Fisiologis 
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d. Kebutuhan akan Penghargaan 

       Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang 

lain.  

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

       Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika 

semua kebutuhan telah dipuaskan, maka seseorang ingin mencapai secara 

penuh potensinya (Hamzah B. Uno, 2014:40-43). 

2.1.2 Pengertian Minat 

       Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya merupakan  

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka dengan sendirinya minat 

akan semakin besar (Slameto, 2010:180). 

       Minat dapat ditampilkan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa 

seseorang lebih menyukai hal tersebut daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam sebuah aktivitas. Seseorang yang 

memiliki minat terhadap subjek tertentu, maka akan memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan 

diperoleh kemudian di kemudian hari. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan 

mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat 

baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar yang menyokong 

belajar selanjutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal 

yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan 

bahwa minat akan membuat seseorang mempelajarinya.  
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      Minat adalah kecenderungan dan kegairahan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat sangat mempengaruhi pemusatan perhatian sehingga 

mendorong seseorang untuk melakukan atau memperhatikan sesuatu dengan 

sungguh-sungguh (Muhibbin Syah, 2000:71). 

       Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan rasa ketertarikan terhadap sesuatu yang berasal dari dalam diri 

seseorang tanpa adanya paksaan sehingga subjek termotivasi untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas yang disenangi dalam jangka waktu yang lama. Karena minat 

tidak dapat diukur secara langsung, maka diperlukan unsur-unsur yang 

menyebabkan timbulnya minat. Minat disebabkan oleh beberapa faktor penting 

yaitu faktor tertarik atau rasa senang, faktor perhatian dan kebutuhan. 

2.1.2.1 Unsur Minat 

       Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2011:166) seseorang dikatakan berminat 

terhadap sesuatu jika memiliki beberapa unsur antara lain: 

a. Perhatian 

       Seseorang dapat dikatakan berminat apabila individu disertai dengan 

adanya perhatian yaitu kreativitas jiwa yang tinggi dan semata-mata tertuju 

pada suatu objek yang perhatian akan memusat terhadap objek tersebut. 

b. Kesenangan 

       Perasaan senang terhadap suatu objek baik seseorang atau benda 

yang akan menimbulkan minat pada diri seseorang. Orang akan merasa 

tertarik kemudian pada gilirannya akan timbul keinginan yang dikehendaki. 

Dengan demikian maka individu yang bersangkutan akan berusaha untuk 

mempertahankan objek tersebut. 
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c. Kemauan untuk terlibat 

       Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada satu 

tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan 

timbulnya suatu perhatian terhadap suatu objek, sehingga dengan demikian 

akan muncul minat individu yang bersangkutan.  

       Untuk mengetahui, perlu dilakukan pengukuran minat. Konsep dasar yang 

dikembangkan dalam tes minat bertolak dari konstruk teoritik bahwa minat 

adalah kecenderungan yang terarah pada objek tertentu yang dinyatakan dalam 

berbagai aktivitas yang menarik dan memberikan kepuasan melalui penghayatan 

rasa suka/senang atau tidak suka/tidak senang. 

       Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat 

adalah kecenderungan seseorang untuk memilih sesuatu hal tertentu yang ada 

hubungannya dengan diri individu tersebut serta mereka memiliki satu 

kematangan untuk melaksanakan dan individu merasa puas dengan hal tersebut.  

2.1.3 Hubungan Motivasi dan Minat  

       Menurut ahli psikologi minat merupakan suatu sikap yang ada dalam diri 

seseorang yang merupakan sumber motivasi untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Definisi lain menyatakan bahwa semua usia, minat 

mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan 

mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikapnya, karena minat 

menjadi sumber motivasi yang kuat untuk beraktivitas. Seseorang yang berminat 

terhadap sebuah aktivitas, baik permainan maupun pekerjaan ia akan berusaha 

lebih keras, sedangkan untuk aktivitas yang kurang disukai maka ia cenderung 

akan kurang berminat (Elizabeth Hurlock 1993:114-117). 
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       Oleh karena itu motivasi dan minat sangat berhubungan erat dan tidak dapat 

dipisahkan. Minat mempunyai peran yang penting dalam kehidupan seseorang 

yang mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap, karena minat 

menjadi sumber motivasi yang kuat untuk beraktivitas. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi tumbuh kembangnya minat adalah motivasi dan cita-cita. Artinya  

dengan adanya cita-cita dan dukungan oleh motivasi yang kuat dalam diri 

seseorang maka akan dapat membesarkan minat orang itu terhadap suatu objek. 

2.1.4 Pengertian Pendidikan Jasmani 

       Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang bersifat physical yang 

memiliki peran penting terhadap peningkatan kualitas hidup peserta didik. 

Menurut Siedentop (1991) (dalam H.J.S Husdarta, 2010:142-143) dikatakan 

bahwa “education through and of physical activities”. Pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan artinya bahwa 

pendidikan jasmani menjadi salah satu media untuk membantu ketercapaian 

tujuan pendidikan secara keseluruhan.  

       Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar sehingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan secara keseluruhan, pendidikan jasmani 

merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan aspek organik, 

neuromuscular, intelektual, dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:4). 

      Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani seorang siswa, 

dapat mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, serta kecerdasan emosi (Samsudin, 2008:2). 



23 
 

 
 

      Dikemukakan oleh Syarifudin (1997:3) bahwa pendidikan jasmani merupakan   

bagian integral dari pendidikan keseluruhan melalui aktivitas jasmani yang 

bertujuan untuk mengembangkan individu organik, neuromuscular, intelektual, 

dan emosional. Pendidikan jasmani pada hakikatnya merupakan bagian integral 

dari pendidikan keseluruhan yang bertujuan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan, serta membina kemampuan jasmani dan rohaniah siswa dan 

lingkungan hidupnya.  

       Berdasarkan pendapat di atas tentang pendidikan jasmani dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran yang 

dilakukan melalui aktivitas jasmani, melibatkan otot-otot besar dan merupakan 

bagian integral dari seluruh pendidikan yang mempunyai tujuan untuk 

mengembangkan kemampaun motorik, intelektual dan sosial. 

2.1.4.1 Hakikat Pendidikan Jasmani 

       Pendidikan jasmani dan kesehatan pada hakikatanya adalah proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan individu untuk 

menghasilkan perubahan holistik dalam hal ini adalah kualitasnya, baik kualitas 

fisik, mental, serta emosionalnya. Pendidikan jasmani memperlakukan anak 

sebagai sebuah kesatuan yang utuh, makhluk total, daripada hanya 

menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya 

(Achmad Paturusi, 2012:1). 

2.1.4.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

       Tujuan pendidikan jasmani adalah memberikan kesempatan pada anak 

untuk mempelajari berbagai kegiatan dan membina sekaligus mengembangkan 

potensi yang ada pada seorang anak, baik aspek fisik, mental, sosial, emosional, 

dan moral (Achmad Paturusi, 2012:12). 
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       Menurut Adang Suherman (2000:23), membagi secara umum tujuan 

pendidikan jasmani ke dalam 4 kategori, yaitu : 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini sangat berhubungan dengan kemampuan 

dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik 

dari berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2. Perkembangan gerak. Berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan 

gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna (skillful). 

3. Perkembangan mental. Hal ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dan 

mengkomunikasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. Dalam perkembangan mental 

juga akan berhubungan dengan tingkat emosional seseorang.  

4. Perkembangan sosial. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Interaksi dan komunikasi sangat diperlukan agar siswa mampu beradaptasi 

dalam kehidupan masyarakat tersebut.  

2.1.4.3 Manfaat Pendidikan Jasmani 

       Menurut Achmad Paturusi (2012:18), secara umum manfaat pendidikan 

jasmani mencakup sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan anak akan gerak. 

           Pendidikan jasmani memang dunia anak-anak dan sesuai dengan 

kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar kembali sambil 

bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin 

terpenuhinya kebutuhan akan gerak dalam masa-masa pertumbuhan, maka 

semakin besar pula manfaatnya bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. 
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2. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi yang ada pada dirinya. 

            Pendidikan jasmani adalah waktu untuk berbuat. Anak-anak akan lebih 

memilih untuk berbuat sesuatu daripada harus melihat atau mendengarkan 

orang lain ketika mereka sedang belajar. Suasana kebebasan yang 

ditawarkan di  lapangan atau di gedung olahraga sirna karena sekian lama 

terkurung di antara batas-batas ruang kelas, tentu keadaan ini benar-benar 

tidak sesuai dengan dorongan nalurinya. Dengan bermain dan bergerak anak 

akan benar-benar belajar mengenai potensinya dan dalam kegiatan ini anak-

anak juga mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. 

3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang bermanfaat. 

            Pendidikan jasmani di sekolah dasar mempunyai peranan yang cukup 

unik, karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang akan 

dimiliki oleh anak dalam kehidupannya dikemudian hari. Menurut para ahli 

pola pertumbuhan anak usia sekolah sampai menjelang akil baliq atau remaja 

disebut pola pertumbuhan lambat. Pola ini kebalikan dari pertumbuhan cepat 

yang dialami anak yang baru lahir hingga usia 5 tahunan. 

4. Menyalurkan energi yang lebih. 

            Anak merupakan makhluk yang berada pada masa kelebihan energi. 

Kelebihan energi seperti inilah yang sangat perlu disalurkan agar tidak 

mengganggu keseimbangan perilaku dan mental seorang anak. Sesegera  

mungkin setelah kelebihan energi pada diri anak tersalurkan, anak akan 

memperoleh kembali keseimbangan pada dirinya. Karena setelah istirahat, 

anak akan kembali memperbaharui dan memulihkan kembali energinya 

secara optimal. 
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5. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik, fisik, mental, dan 

emosional. 

            Pendidikan jasmani akan memberikan sumbangan yang sangat berarti 

terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata diperoleh dari 

pendidikan jasmani adalah perkembangan yang sangat lengkap, meliputi 

aspek fisik, mental, emosi, sosial, serta moral. Tidak salah jika para ahli 

mempercayai bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling 

tepat untuk membentuk manusia seutuhnya apalagi untuk anak usia sekolah 

dasar yang berada dalam masa emas perkembangannya.  

2.1.4.4 Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani Berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 

       Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), ruang lingkup 

pendidikan jasmani terdiri dari: 

a. Permainan dan Olahraga 

b. Aktivitas Ritmik 

c. Aktivitas Senam 

d. Aktivitas Aquatik 

e. Aktivitas Kebugaran 

f. Pendidikan Luar Kelas (PLK) 

g. Kesehatan 

2.1.5 Karakteristik Anak-Anak 

       Menurut Soeparwoto, dkk (2007:60), mengatakan bahwa ciri-ciri akhir masa 

kanak-kanak, yaitu: 
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1. Label yang digunakan oleh orang tua : 

a) Usia yang menyulitkan, dimana anak tidak lagi menuruti perintah orang tua, 

namun lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebaya daripada orang tua 

atau anggota keluarga yang lain. 

b) Usia tidak rapi, dimana anak cenderung tidak memperdulikan, ceroboh 

dalam penampilan dan kamarnya terlihat berantakan. 

c) Usia bertengkar, dimana banyak terjadi pertengkaran antar keluarga dan 

suasana rumah menjadi tidak menyenangkan bagi semua anggota 

keluarga. 

2. Label yang digunakan oleh para pendidik : 

a) Usia sekolah dasar. Anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pendidikan 

untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan 

memperoleh keterampilan penting tertentu. 

b) Periode kritis dalam dorongan berprestasi. Masa dimana anak akan  

membentuk kebiasaan untuk mencapai kesuksesan. Perilaku berprestasi 

pada masa anak-anak mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan 

perilaku berprestasi pada masa dewasa. 

3. Label yang digunakan oleh ahli psikologi : 

a) Usia berkelompok. Masa dimana perhatian utama seorang anak tertuju 

pada keinginan diterima teman sebaya sebagai anggota kelompok 

terutama kelompok yang bergengsi. 

b) Usia penyesuaian diri. Anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang 

disetujui oleh kelompok. 
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2.1.5.1 Perkembangan pada Fase Anak Sekolah Dasar 

       Menurut H. Syamsu Yusuf LN (2015:178), mengatakan bahwa macam-

macam perkembangan dan penjelasannya: 

1. Perkembangan Intelektual 

            Pada usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan inteklektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang 

menurut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitifnya (seperti: 

membaca, menulis, dan berhitung). Pada tahap ini ditandai dengan tiga 

kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklasifikasikan, menyusun atau 

mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka-angka atau 

bilangan. Kemampuan yang berhubungan dengan perhitungan (angka), 

seperti mengalikan, mengurangi, menambah, dan membagi. Di samping itu, 

pada akhir masa ini, seorang anak sudah memiliki kemampuan untuk 

memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

              Pada masa ini, kemampuan intelektualnya sudah cukup untuk menjadi 

dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola 

pikir atau daya nalarnya. Anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan, 

seperti menulis, membaca, dan berhitung. Di samping itu, anak juga diberikan 

pengetahuan-pengetahuan mengenai manusia, hewan, lingkungan alam 

sekitar dan sebagainya. Untuk mengembangkan daya nalarnya dengan 

melatih anak mengungkapkan pendapat, gagasan atau penilaiannya terhadap 

berbagai hal, baik yang dialaminya sendiri maupun peristiwa yang terjadi di 

lingkungannya. 

2. Perkembangan Bahasa. 

            Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Tercakup 

semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan disampaikan 
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dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-

kata, kalimat sunyi, lambang, gambar atau lukisan. Dengan bahasa, semua 

manusia dapat mengenal dirinya sendiri, sesama manusia, alam sekitar, ilmu 

pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Pada masa usia sekolah 

dasar, anak sudah menguasai 2.500 kata. 

3. Perkembangan Sosial. 

            Arti dari perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam 

suatu hubungan sosial. Dapat dikatakan pula sebagai proses belajar 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral (agama). 

Perkembangan anak pada usia sekolah dasar ditandai dengan adanya 

perluasan hubungan sosial, di samping dengan keluarga juga mulai 

membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga 

ruang gerak hubungan sosialnya bertambah luas. 

4. Perkembangan Emosi. 

            Memasuki usia sekolah, seorang anak mulai menyadari bahwa 

pengungkapan emosi secara kasar tidaklah dapat diterima di masyarakat. 

Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol 

emosinya. Kemampuan seorang anak dalam mengontrol emosi diperoleh 

anak melalui peniruan dan latihan (pembiasaan). 

5. Perkembangan Moral. 

            Mulai mengenalnya anak terhadap konsep moral (mengenal benar salah 

atau baik buruk) pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya, anak 

tidak mengerti konsep moral seperti ini, tetapi lambat laun anak akan 

memahaminya. 
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6. Perkembangan Penghayatan Bidang Keagamaan. 

            Usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama 

sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya. Kualitas keagamaan seorang anak 

akan sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang 

diterimanya. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan agama sekolah dasar 

mempunyai peranan yang sangat penting. 

7. Perkembangan Motorik. 

           Seiring dengan perkembangan fisik yang mulai beranjak matang, maka 

perkembangan motorik seorang anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. 

Setiap gerakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan atau 

minatnya. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas 

motorik lincah. Oleh karena itu, pada usia ini merupakan masa yang sangat 

ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti 

menggambar, menulis, melukis, mengetik, berenang, main bola, dan atletik. 

Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu dari 

kelancaran sebuah proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun 

keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang 

keberhasilan belajar peserta didik. Pada masa usia sekolah dasar 

kematangan motorik ini pada umumnya dapat dicapai, karena itu mereka 

sudah siap menerima pelajaran keterampilan. 

              Menurut Yudha M. Saputra (2005:14-17), periode perkembangan gerak 

dasar untuk usia sekolah dasar dibagi menjadi 3 fase, yaitu: 

1. Fase perkembangan gerak dasar usia 6-7 tahun 

       Anak berusia 6-7 tahun, pada dasarnya sedang menjalani masa 

pertumbuhan, mengalami bertambahnya pengalaman, mereka bergantung 

pada intruksi, dan meniru yang lain. Mereka menjadi lebih terampil dalam 

menguasai keterampilan gerak dasar.  
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       Pola gerak dasar merupakan pola dasar perilaku yang diamatinya. 

Aktivitas lokomotor, seperti lari, lompat, dan aktivitas manipulatif, seperti 

lempar dan tangkap, serta aktivitas non-lokomotor seperti memegang dan 

memutar merupakan tugas-tugas gerak untuk pegas. Peningkatan 

kemampuan gerak dasar pada usia ini terjadi secara bertahap.  

       Fase perkembangan gerak dasar ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

a. Tingkat awal, merupakan awal dari munculnya kesadaran anak akan pola 

gerak dasar, meskipun perpaduan dan koordinasi geraknya masih belum 

sempurna. 

b. Tingkat dasar, merupakan proses menuju pematangan ke arah pola gerak 

dasar. Kesadaran mengenai ruang dan waktu sudah terbentuk sehingga 

gerak koordinasi sudah mulai lebih baik dari sebelumnya. 

c. Tingkat kematangan, merupakan tahap pematangan gerak dasar yang 

ditandai dengan semakin efisiennya koordinasi gerak yang dilakukan. 

Biasanya anak yang berada di fase ini sudah layak untuk mendapatkan 

bentuk gerakan yang lebih kompleks lagi. 

       Jadi pada fase ini anak sudah siap untuk menerima berbagai informasi 

dari guru. Melalui kegiatan persekolahan, guru sudah dapat memberikan 

program pengembangan keterampilan motorik, keterampilan gerak dasar, 

keterampilan multirateral, dan keterampilan terpadu. Pada tingkat 

persekolahan, anak usia 6-7 tahun ini dikelompokkan pada usia kelas 

bawah. Program pendidikan jasmani yang sesuai untuk anak usia ini adalah 

keterampilan gerak dasar, kegiatan bermain, dan gerak berirama.  

2. Fase spesifikasi usia 7-10 tahun 

       Pada fase ini, anak pada umumnya berusia antara 7-10 tahun. Selama 

masa transisi, anak secara individu mulai dapat mengkombinasikan dan 

menerapkan keterampilan gerak dasar yang terkait dengan performanya 
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dalam aktivitas jasmani. Berjalan di atas jembatan yang terbuat dari tali, 

lompat tali, dan bermain sepak bola sepak merupakan contoh dari 

keterampilan pada masa transisi. Gerakan yang dilakukan berisi unsur yang 

sama, seperti gerak dasar, tetapi dalam pelaksanaannya lebih akurat dan 

terkendali.  

       Kemampuan gerak dasar yang dikembangkan dan diperhalus, dapat 

diterapkan dalam situasi bermain dan situasi olahraga kecabangan. 

Keterampilan berolahraga pada masa transisi merupakan suatu penerapan 

sederhana dari gerak dasar, menuju bentuk-bentuk gerakan yang lebih 

kompleks dan spesifik. Bagi para guru dan orang tua, masa transisi yang 

terjadi ada anak-anak menjadi saat yang tepat untuk menentukan 

kecabangan olahraga yang anak inginkan. Selama periode ini, anak terlibat 

secara aktif dalam pencarian dan pengkombinasian berbagai macam pola 

gerak dan keterampilan. Pada umumnya kemampuan mereka akan 

meningkat sangat cepat.  

       Tujuan guru dan orang tua selama periode transisi, seharusnya dapat 

membantu anak dalam mengembangkan dan menambah kemampuannya 

dalam berbagai macam aktivitas jasmani, tetapi kepedulian ini jangan 

sampai menimbulkan anak seolah-olah dipaksa untuk menyukai satu jenis 

cabang olahraga. Hanya saja, fokus keterampilannya lebih dipersempit pada 

beberapa aktivitas yang lebih spesifik.  

3. Fase spesifikasi usia 10-13 tahun 

       Periode spesifikasi umumnya pada anak berusia antara 10-13 tahun. 

Pada saat ini anak dapat menentukan pilihannya akan cabang olahraga 

yang sangat disukainya, secara umum mereka sudah memiliki kemampuan 
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dalam koordinasi dan kelincahan yang jauh lebih baik. Atas dasar 

pertimbangan pada faktor fisik, kognitif dan budaya, mereka memilih untuk 

lebih mengkhususkan salah satu cabang yang dianggap mampu ia lakukan. 

Mereka anak mulai bisa memahami kelebihan dan kekurangan yang 

dimilikinya.  

       Dari ketiga fase perkembangan gerak dasar yang terjadi pada anak usia 

sekolah dasar ini, perlu adanya upaya guru dan orang tua dalam 

menentukan dan mengarahkan anak dalam jenjang yang berbeda. Dalam 

konteks kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di sekolah dasar. 

2.1.6 Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

       Menurut Suharsimi AK (1988:1) (dalam B. Suryosubroto, 2009:286-287) 

yang dimaksud dengan program adalah serangkaian kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Farida Yusuf (1988:123) 

(dalam B. Suryosubroto, 2009:287) mendeskripsikan program sebagai kegiatan 

yang direncanakan. Jadi program merupakan sebuah kegiatan yang telah 

direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan serta 

diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa.  

       Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan olahraga yang dilakukan di luar 

jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan keterampilan 

pada suatu cabang olahraga sesuai dengan pilihannya atau bakat dan 

kesenangannya (Junaidi Said, 2003:63-64). 

       Menurut Suharsimi AK (1988:57) (dalam B. Suryosubroto, 2009:287) 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur program yang 

umumnya merupakan sebuah kegiatan pilihan. Sedangkan pengertian kegiatan 

ekstrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan (Kurikulum 

SMK 1984, Depdikbud:6) (dalam B. Suryosubroto, 2009:287) adalah kegiatan 
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yang dilakukan di luar jam pelajaran, dilaksanakan di sekolah atau di luar 

sekolah agar lebih menambah dan memperluas wawasan dan kemampuan yang 

telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program kegiatan yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar menambah dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa (B. Suryosubroto., 2009:287). 

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang 

diikuti oleh siswa yang berminat dan berbakat untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. 

2.1.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler 

       Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar 

memiliki nilai-nilai dan manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun 

tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan, (1987:9) (dalam B. Suryosubroto, 2009:287): 

a. Kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan kemampuan siswa beraspek 

kognitif, afektif, serta psikomotor. 

b. Mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

c. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainya. 

       Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (1987:12) (dalam B. 

Suryosubroto, 2009:288) menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan 

ekstrakurikuler harus bersumber pada kegiatan yang dapat menunjang serta 

dapat mendukung program intrakurikuler dan program kokurikuler.  
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       Jadi ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-kegiatan 

yang dapat menunjang dan dapat mendukung program intrakurikuler yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan penalaran siswa, keterampilan melalui hobi 

dan minatnya serta pengembangan sikap yang ada pada program intrakurikuler 

dan program kokurikuler. 

       Tujuan khusus dari kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik adalah 

mengembangkan:  

1. Bakat 

2. Minat 

3. Kreativitas 

4. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan 

5. Kecakapan sosial 

6. Kecerdasan emosional 

7. Kompetensi ilmiah 

8. Wawasan dan pengembangan teknologi informasi 

9. Kemampuan pemecahan masalah 

10. Kemandirian 

2.1.6.2 Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler  

       Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa sesuai dengan potensi 

bakat dan minat mereka. 

2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 
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3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi siswa yang 

menunjang proses perkembangan. 

4. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karir siswa. 

2.1.6.3 Jenis kegiatan Ekstrakurikuler 

       Menurut Yudha M. Saputra (1998:16) terdapat 4 tipe yang termasuk dalam 

kegiatan ekstrakurikuler, yaitu: 

1. Program sekolah dan masyarakat seperti seni lukis, seni tari, seni musik, 

seni tari drama, dan sejumlah kegiatan estetika lainnya. 

2. Partisipasi dan observasi kegiatan olahraga di luar atau di dalam ruangan, 

seperti: atletik, renang, tenis, sepak bola, dan permainan tradisional. 

3. Berdiskusi masalah-masalah sosial dan ekonomi seperti melakukan 

kunjungan ke pasar, ke tempat bersejarah, ke kebun binatang. 

4. Aktif menjadi anggota klub dan organisasi seperti klub olahraga, pramuka, 

OSIS, dan sebagainya.  

       Menurut Yudha M. Saputra (1998:23) terdapat beberapa jenis program 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah, antara lain: 

1. Program pengembangan bakat dan minat 

2. Proram kegiatan rekreasi dan waktu luang 

3. Program keagamaan 

4. Program politik dan sosial 

5. Program pusat belajar 

6. Program ekonomi 

7. Program budaya 
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8. Program informasi dan kegiatan yang tidak diorganisasikan 

9. Program olahraga 

       Selanjutnya menurut Depdikbud (1987:27), kegiatan ekstrakurikuler dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya: karyawisata, bakti sosial, dan 

sebagainya. 

b. Jenis kegiatan yang bersifat kelanjutan, misalnya pramuka, PMR, dan 

sebagainya. 

       Jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk: 

1. Krida, meliputi kegiatan Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 

(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 

(Paskibraka). 

2. Karya ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan 

keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. 

3. Latihan/Lomba keberbakatan/prestasi meliputi pengembangan bakat 

olahraga, seni, dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan.  

4. Seminar, lokakarya, dan pameran/bazar dengan substansi antara lain karir, 

pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya.  

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kegiatan 

ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin atau berkelanjutan, yaitu jenis 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus selama 

satu periode tertentu. Untuk menyelesaikan satu program kegiatan 

ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu yang lama karena harus ada 

pendalaman materi. 
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b. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja (Suryosubroto, 

2009:288-290). 

2.1.6.4 Prinsip-prinsip Program Ekstrakurikuler 

       Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip sebagai berikut: 

1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, 

bakat dan minat peserta didik masing-masing. 

2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan 

yang diikuti secara sukarela oleh peserta didik. 

3. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

4. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang 

disukai dan menggembirakan peserta didik. 

5. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat 

peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. 

6. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

untuk kepentingan masyarakat.  

7. Wajib, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler harus diikuti oleh seluruh 

peserta didik. 

       Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah 

(Depdikbud:1987:58) (dalam B. Suryosubroto, 2009:292): 

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara perorangan 

atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat siswa, 

tersedianya fasilitas yang diperlukan serta adanya guru atau petugas, 

bilamana kegiatan tersebut memerlukan. 
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2. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa 

hendaknya diperhatikan keselamatannya dan kemampuan siswa, serta 

kondisi sosial budaya setempat. 

2.1.7. Sejarah Sepak Takraw 

       Permainan sepak takraw yang dimainkan sekarang ini adalah permainan 

yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan dan plastik (synthetic fibre). Bola 

ditendang dari kaki ke kaki memberi umpan kepada kawan dan memukul atau 

mematikan bola di lapangan lawan.  

       Sebelum sepak takraw dikenal masyarakat Indonesia, di daerah sudah 

berkembang permainan sepak raga yakni permainan anak negeri di daerah yang 

menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Pada mulanya belum mempunyai 

peraturan tersendiri karena pada masa itu pemain hanya berusaha agar: 

a) Menjaga bola supaya jangan mati (jatuh ke tanah). 

b) Menunjukkan kemahiran individu dengan variasi cara mengambil bola. 

c) Pengambilan bola dengan cepat dan terarah. 

       Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya sepak 

takraw, antara lain: 

a. Makasar (Sulawesi Selatan) 

b. Minangkabau (Sumatera Barat) 

c. Tapanuli (Sumatera Utara) 

d. Kandangan (Kalimantan Selatan) (Yusup Ucup. dkk, 2004:3) 

       Olahraga sepak takraw merupakan olahraga tradisional yang berasal dari 

bumi Indonesia yang telah lama berkembang, terutama banyak dimainkan di 

daerah pantai, seperti Kepulauan Riau, Sumatera bagian Barat, dan Makasar. 

Permainan sepak takraw tersebut dahulu di Makasar sering disebut sepak raga 

yang banyak dimainkan oleh para nelayan sebagai pengisi waktu luang sebelum 

mereka melaut. 
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       Di berbagai daerah sepak raga dijadikan sebagai sebuah permainan yang 

dipertunjukkan apabila ada perhelatan negeri. Di Sulawesi Selatan sepak raga 

merupakan sebuah permainan anak raja. Adapun arti dari permainan dalam 

bahasa Bugis disebut “marraga” atau “mdaga”, dalam bahasa Makasar disebut 

“akraga”, sedangkan di Sumatera disebut “bermain rago” dan Nusantara disebut 

“sepak raga”.  

       Di Sri Lanka, permainan ini disebut “raga”, di Filipina “sipa”, dan menyusur 

ke utara, di Thailand disebut “takraw”, di Laos, “kator”, dan di Cina “teng chew”, 

sedangkan di Myanmar dinamakan “chin long”, di Malaysia dan Singapura 

hampir sama seperti Sumatera, permainan ini disebut “sepak raga” (Denny, 

1996) (dalam Achmad Sofyan Hanif., 2015:11).  

2.1.7.1 Pengertian Sepak Takraw 

       Pada tahun 1965 “takraw” dibakukan dengan resmi di Malaysia dengan kata 

“sepak” diambil dari bahasa Melayu, kata “takraw” diambil dari bahasa Thai yang 

berarti “bola terbuat dari anyaman rotan” (Sudrajat Prawirasaputra, 2000:4). 

“Sepak” berarti gerakan menyepak sesuatu dengan kaki, dengan cara 

mengayunkan kaki di depan atau ke sisi lainnya (Depdikbud, 1995).  

       Sedangkan “Takraw” berarti bola atau barang berbentuk bulat yang terbuat 

dari anyaman rotan (Depdikbud, 1992). Sepak takraw merupakan suatu 

permainan yang didominasi oleh kaki dengan memainkan bola takraw yang 

terbuat dari anyaman rotan. Sepak takraw dimainkan di atas lapangan seluas 

lapangan bulu tangkis dan dipertandingkan antara dua regu yang saling 

berhadapan dengan jumlah pemain masing-masing 3 orang (Achmad Sofyan 

Hanif., 2015:11-12).  

http://aadesanjaya.blogspot.com/2012/02/teknik-bola-basket-serta-ukuran.html
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       Sepak takraw adalah permainan menggunakan bola yang terbuat dari rotan, 

fiber (takraw), dimainkan di atas lapangan yang datar dengan panjang 13,40 m 

dan lebar 6,10 m. Di tengah-tengah dibatasi oleh jaring/net seperti permainan 

bulutangkis. Permainannya terdiri dari dua pihak yang berhadapan, masing-

masing terdiri dari 3 (tiga) orang. Dalam permainan ini terutama kaki dan sesama 

anggota badan kecuali tangan (Sulaiman, 2008:1). 

       Sepak takraw merupakan perpaduan dari tiga macam pertandingan yaitu, 

sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis. Dikatakan sepak bola karena permainan 

ini dimainkan menggunakan kaki dan anggota badan yang lain kecuali tangan. 

Dikatakan bola voli karena ada teknik umpan, block, smash, dan dikatakan bulu 

tangkis karena ukuran lapangan dan net hampir sama dengan bulu tangkis serta 

penghitungan nilainya (Darwis dan Basah, 1992:2) (dalam Achmad Sofyan 

Hanif., 2015:21). 

       Jadi sepak takraw adalah menyepak bola dengan samping kaki, sisi kaki 

bagian dalam atau bagian luar kaki yang terdiri dari tiga orang pemain dan 

dijadikan sebagai suatu permainan yang kompetitif.  

2.1.7.2 Metode Latihan Sepak Takraw 

       Metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

Singer metode merupakan suatu pelajaran yang digunakan untuk 

mengembangkan latihan. Menurut M.F Siregar (dalam Achmad Sofyan Hanif., 

2015:37) metode merupakan suatu bentuk pelajaran untuk mengembangkan 

latihan, dimana metode digunakan untuk menentukan kondisi materi kegiatan. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

merupakan sebuah cara seorang pelatih maupun olahragawan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/12/makalah-sepak-bola.html
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       Menurut Fox dan Bowers (dalam Achmad Sofyan Hanif., 2015:38), latihan 

merupakan program aktivitas gerak jasmani yang didesain untuk memperbaiki 

beberapa keterampilan dan meningkatkan kapasitas energi seseorang dalam 

kegiatan khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode latihan merupakan cara 

melatih yang dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berulang-ulang dalam 

waktu yang lama guna mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.  

       Menurut Achmad Sofyan Hanif (2015:40-52), metode latihan terbagi menjadi 

tiga macam, yaitu: 

1. Metode Latihan Sirkuit 

a) Latihan Sirkuit Pliometrik 

b) Latihan Sirkuit Berbeban 

2. Metoe Latihan Pliometrik  

3. Metode Latihan Drill 

2.1.7.3 Kejuaraan Sepak Takraw di Indonesia 

       Berdasarkan kalender Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) di bawah 

naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah rutin di agendakan, 

antara lain: 

1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), dilaksanakan rutin setiap satu 

tahun sekali. 

2. Kejuaraan Karesidenan Kedu, Pekalongan, Banyumas (Dulongmas), 

dilaksanakan setiap dua tahun sekali. 

3. Kejuaraan Daerah (Kejurda), dilaksanakan setiap dua tahun sekali. 

4. Pekan Olahraga Provinsi (POPPROV), rutin dilaksanakan setiap empat 

tahun sekali. 

5. Kejuaraan Nasional (KEJURNAS), dilaksanakan setiap satu tahun sekali. 

6. POPNAS dan POMNAS yang dilaksanakan dua tahun sekali. 

7. Pekan Olahraga Nasional (PON), dilaksanakan setiap empat tahun sekali. 
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2.2 Kerangka Berpikir 
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       Kerangka berpikir penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. 

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara 

panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.  

       Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai 

landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh 

dikatakan merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan 

garis sesuai variabel yang diteliti. Kerangka berpikir memberikan petunjuk 

kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Kerangka berpikir 

diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan 

induktif (fakta yang empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, 

diakhiri dengan konsep atau ide yang disebut kerangka konseptual. 

       Diawali dengan pengertian pendidikan jasmani yang artinya adalah 

pendidikan melalui aktivitas jasmani atau olahraga, dimana dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah dijabarkan mengenai ruang lingkup 

penjas, yaitu Pendidikan Luar Kleas (PLK). Aplikasi dari Pendidikan Luar Kelas 

(PLK) dalam kehidupan nyata adalah berupa kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal 

ini, materi yang diambil adalah ekstrakurikuler sepak takraw.  

       Dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler sangat membutuhkan 

adanya motivasi baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Jika 

seseorang memiliki motivasi yang kuat maka dapat dikatakan bahwa ia 

mempunyai minat yang besar pula.  
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       Dari observasi awal yang telah dilakukan, diketahui bahwa siswa mempunyai 

kemauan yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw. 

Selain untuk mengisi waktu luang, kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw juga 

dapat meningkatkan prestasi siswa. Melalui kegiatan ektrakurikuler inilah, 

diharapkan mampu memunculkan bibit-bibit muda berbakat khususnya cabang 

sepak takraw. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya dukungan yang besar 

dari sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Borobudur 

yang sangat mendukung adanya kegiatan ekstrakurikurikuler sepak takraw. 

       Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah masing-masing maupun 

pada saat latihan bersama telah disusun dengan berbagai macam permainan, 

tujuannya adalah agar anak merasa tertarik untuk mengikutinya. 

Pembelajarannya tidak monoton, namun walaupun dikemas dalam bentuk yang 

lebih menarik tetap tidak meninggalkan materi pokoknya, yaitu mengenai teknik 

dasar sepak takraw guna menambah skill atau keterampilan kaki.  

      Dari banyaknya aktivitas yang dilakukan pada saat ekstrakurikuler 

berlangsung, maka perlu diteliti tentang seberapa besar motivasi dan minat siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw baik dipengaruhi oleh 

motivasi intrinsik maupun ekstrinsik.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

       Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan oleh peneliti tentang 

“survei motivasi siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw di sekolah 

dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tahun 2016 dapat 

dikategorikan tinggi dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sepak takraw di Sekolah Dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten 

Magelang tahun 2016 masuk dalam kategori tinggi dengan persentase 

sebesar  91,76%.  

2. Secara keseluruhan minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sepak takraw di Sekolah Dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten 

Magelang tahun 2016 masuk dalam kategori tinggi dengan persentase 

sebesar 94,12%. 

3. Terkait dengan rumusan masalah mengenai dukungan dari pihak sekolah 

dan Dinas UPTD Kecamatan Borobudur. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diperoleh hasil bahwa pihak sekolah dan Dinas UPTD Kecamatan Borobudur 

sangat mendukung dengan adaya kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw 

dengan lebih menggiatkan kegiatan KKG guru penjas untuk fokus 

membahas mengenai kegiatan ekstrakurikuler khususnya sepak takraw. 

Tujuannya agar sepak takraw semakin berkembang dan persebaran 

kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw akan lebih merata di seluruh sekolah 

dasar se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. 
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5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Dinas UPTD Kecamatan Borobudur yang menaungi 

kegiatan pendidikan dan olahraga untuk lebih mengembangkan olahraga 

sepak takraw khususnya di sekolah dasar dengan memberikan bantuan 

dana operasional dan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang 

kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw.  

2. Bagi pihak sekolah untuk lebih memperhatikan prestasi siswa melalui 

kegiatan non akademik, yaitu kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw.  

3. Bagi guru penjas untuk lebih memassalkan olahraga sepak takraw 

khususnya di sekolah dasar se-Kecamatan Borobudur melalui forum KKG 

Guru Penjas. 

4. Bagi pelatih sepak takraw agar tetap mengembangkan olahraga sepak 

takraw dengan memperkenalkan secara luas mengenai olahraga sepak 

takraw sehingga tumbuh bibit-bibit sepak takraw berbakat. 

5. Bagi peneliti agar dapat berbagi wawasan mengenai motivasi dan minat 

siswa sekolah dasar dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak takraw 

se-Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan harapannya sepak 

takraw di Kecamatan Borobudur mampu berkembang dengan prestasi yang 

maksimal.  
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