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SARI 

Yuli Adi Nugroho, 2011, “Minat Siswa Terhadap Permainan Bola Voli Modifikasi 
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Wonosobo”. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu 
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Latar belakang dalam penelitian ini adalah siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar harus senang menerima materi pelajaran agar tidak menjadi momok 

dan terkesan membosankan. Pendekatan yang diberikan selama ini terkesan monoton 

sehingga peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan permainan 

bola voli modifikasi terhadap minat siswa dalam penjasorkes. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana minat siswa 

terhadap permainan bola voli modifikasi dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa 

kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo? Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui minat siswa terhadap permainan bola voli modifikasi 

dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwiro Kab. 

Wonosobo tahun 2010/2011. Terdapat 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 140 

siswa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik total 

sampling, jadi semua siswa kelas VIII menjadi sampel sebanyak 140 siswa. 

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu minat siswa terhadap permainan bola 

voli modifikasi dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas VIII di SMP 2 

Kaliwiro Kab. Wonosobo. Untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan 

angket/kuesioner sedangkan analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif 

persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa minat siswa kelas VIII 

SMP 2 kaliwiro kab. wonosobo setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 

modifikasi permainan bola voli terjadi peningkatan. Aspek untuk rasa tertarik yang 

semula 42,57% meningkat menjadi 64,59%, sedangkan aspek perhatian yang semula 

51,13% menjadi 79,06%, dan aspek aktivitas  yang semula 25,77% menjadi 67,12%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran penjas dengan 

menggunakan modifikasi permainan bola voli pada siswa kelas VIII SMP 2 kaliwiro 

kab. wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 dalam kategori tinggi.Saran yang penulis 

ajukan berkait dengan hasil penelitian ini adalah : Seorang guru penjasorkes 

hendaknya dapat memberikan pemahaman akan arti penting penjasorkes, sehingga 

dapat menumbuhkan minat siswa secara intrinsik yatu tumbuhnya rasa tertarik, rasa 

senang, perhatian, kemudian adanya keinginan untuk melakukan aktivitas olahraga. 

Selain itu guru penjasorkes harus lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

pembelajaran, dalam penjasorkes dengan cara modifikasi pelaksanaan pembelajaran 

harus dapat memberikan variasi agar dapat menambah minat siswa saat mengikuti 

pelajaran dan siswa tidak mengalami kejenuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian pendidikan 

keseluruhan, pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju 

pembentukan manusia seutuhnya. Aktivitas jasmani tersebut dapat diartikan sebagai 

kegiatan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan fungsional. 

Dengan kata lain, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani yang 

dikembangkan haruslah dapat memacu pada pembentukan, pengembangan, dan 

peningkatan kualitas kemampuan unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Sesuai dengan makna pendidikan jasmani yaitu pendidikan melalui aktivitas fisik, 

maka salah satu prioritas utama yang ingin dicapai dalam pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan adalah penguasaan keterampilan motorik. Oleh sebab itu 

aktivitas yang diberikan hendaknya mampu membangkitkan dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk kreatif dan afektif, serta mampu mengembangkan 

keterampilan motorik dan potensi anak. Dengan demikian, selama anak mengikuti 

proses belajar pendidikan jasmani secara langsung akan dapatmerangsang terpacunya 

suatu penguasaan keterampilan gerak pada umumnya dan keterampilan pada cabang 

olahraga tertentu pada khususnya. Sedangkan ruang lingkup untuk mata pelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meliputi aspek-aspek : permainan dan 
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olahraga,aktivitas pengembangan,aktivitas senam,aktivitas ritmik, aktivitas air, 

pendidikan luar kelas dan kesehatan. 

Sesuai dengan karakteristik siswa SMP, usia 12 – 16 tahun kebanyakan dari 

mereka cenderung masih suka bermain. Untuk itu guru harus mampu 

mengembangkan pembelajaran yang afektif, disamping harus memahami dan 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada masa usia tersebut seluruh 

aspek perkembangan manusia baik itu kognitif, psikomotorik, dan afektif mengalami 

perubahan. Perubahan yang paling mencolok adalah pertumbuhan dan perkembangan 

fisik dan psikologis. Agar standar kompetensi pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan harus mampu membuat pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan. Untuk itu perlu adanya pendekatan, variasi maupun modifikasi dalam 

pembelajaran. 

Modifikasi permainan dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan penulis anggap penting, karena harus kita mengakui bahwa pengajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah masih cenderung menggunakan 

cara tradisional. Paradigma ini terbentuk karena guru-guru hanya mengajar praktik  

olahraga yang lebih kepada praktik. Padahal, disekolah tersebut sesungguhnya adalah 

pendidikan jasmani yang berbeda dengan olahraga. Olahraga itu lebih kepada 

pencapaian hasil untuk mendulang prestasi. Sedangkan pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan itu lebih kepada bagaimana pembentukan kebugaran dan kesehatan 

anak melalui media pendidikan jasmani itu.  

(http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=89568.html) 
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Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar proses pembelajaran dapat memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi 

anak, dan dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. Esensi modifikasi 

adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran melalui urutan 

bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam 

belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan 

siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi 

lebih terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari 

aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran. 

Disamping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, karakteristik, 

materi, kondisi lingungan, dan evaluasi, keadaan sarana, prasarana dan media 

pengajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dimiliki oleh sekolah 

akan mewarnai kegiatan pembelajaran itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari yang paling dirasakan oleh para guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana serta prasarana pendidikan 

jasmani yang merupakan media pembelajaran pendidikan jasmani sangat diperlukan. 

Dari segi modifikasi fokus pada aturan, sarana prasarana, dan tidak terikat pada 

aturan olahraga. Jadi, apa saja yang bisa dimodifikasi seperti bentuk, ukuran, pemain. 

Selama ini yang melekat dibenak guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

adalah suatu permainan harus sama dengan aturan sesungguhnya. Padahal sebenarnya 

bisa dibentuk dan dimodifikasi sedemikian rupa. Akibatnya pembelajaran yang 

diberikan tidak efektif, karena guru beranggapan jika suatu pelajaran pendidikan 
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jasmani olahraga dan kesehatan harus sesuai dengan alat dan peraturan yang 

ditentukan. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

yang dimiliki sekolah-sekolah, menurut seorang guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan 

penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Seoarang guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, 

atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang lebih menarik, 

sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat 

dilakukan oleh guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk kelancaran 

jalannya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dengan melakukan modifikasi 

sarana maupun prasarana, tidak akan mengurangi aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Bahkan 

sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, melalui 

pendekatan bermain dalam suasana riang gembira. 

Sosialisasi olahraga bola voli melalui sekolah ternyata cukup efektif karena bola 

voli merupakan salah satu bentuk permainan yang dapat dipelajari dan dimainkan 

oleh anak-anak mulai tingkatan Sekolah Dasar samapai Perguruan Tinggi. Tentu saja 

dalam proporsi dan tingkatan keterampilan yang berbeda, bagi anak usia SMP, bola 

voli termasuk cabang olahraga yang sangat digemari karena olahraga ini sangat unik, 

mudah dipelajari dan mudah dimainkan, apalagi jika bentuk dan aturan permainanya 
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disesuaikan dengan usia mereka dengan kata lain modifikasi permainan. Dengan 

demikian secara tidak langsung mengembangkan unsur-unsur seperti : kegembiraan, 

keterampilan, persaingan, kerjasama, dan sportifitas. 

Pada dasarnya, kita harapkan dalam mengikuti proses belajar mengajar harus 

senang menerima materi pelajaran. Pelajaran itu tidak menjadi momok disekolah. 

Kenapa menjadi momok, karena pemberian materi terkesan membosankan. 

Pendekatan yang diberikan selama ini terkesan monoton. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui bagaimana minat dari siswa terhadap pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan melalui pendekatan permainan bola voli yang telah di 

modifikasi. 

Peneliti melakukan penelitian di SMP 2 Kaliwiro, yang terletak di desa Lamuk,  

kecamatan Kaliwiro kabupaten Wonosobo, karena di kecamatan Kaliwiro kabupaten 

Wonosobo merupakan kecamatan yang jauh dari pusat kota dan masih dalam tahap 

berkembang, sehingga dunia pendidikan di kecamatan kaliwiro kabupaten Wonosobo 

masih dalam tahap berkembang pula. Masih minimnya tenaga mengajar, sarana dan 

prasarana disekolah, serta guru penjasorkes yang masih melakukan penjasorkes 

dengan bentuk olahraga yang sesungguhnya menjadi acuan peneliti untuk 

menetapkan sekolah yang akan diteliti. Karena hal ini sangat mendukung untuk 

melakukan modifikasi permainan dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan. Sehingga peneliti menetapkan di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo sebagai tempat untuk melakukan penelitian. 
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1.2.  Permasalahan 

Bagaimana minat siswa terhadap permainan bola voli modifikasi dalam 

pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini tidak lepas dari permasalahan yang 

ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui minat siswa 

terhadap permainan bola voli modifikasi dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa 

kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 

1.4. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian, maka perlu diberikan penegasan masalah 

istilah dari skripsi yang berjudul “Minat Siswa Terhadap Permainan Bola Voli 

Modifikasi dalam Pembelajaran Penjasorkes Pada Siswa Kelas VIII di SMP 2 

Kaliwiro Kabupaten Wonosobo”, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.4.1.  Survei  

Survei yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor 

yang merupakan pendukung terhadap kualitas belajar mengajar, kemudian 

menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya terhadap prestasi ilmu 

kimia (Suharsimi Arikunto, 2006:108). 

Menurut S. Margono (2005:29), survei ialah pengamatan atau penyelidikan 

yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu 

daerah tertentu. 
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1.4.2.  Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pertanyaan yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu dan dapat pula 

melalui partisipasi dalam suatu aktivitas (Slameto, 2010:180). 

Minat adalah perasaan suka atau ketertarikan pada bidang atau hal tertentu dan 

merasa senang berkecimpung dalam bidang tersebut (Meinstasari Tjandarasa, 

1990:114). 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat. 

Jadi minat adalah rasa yang timbul dari dalam individu tanpa ada unsur 

paksaan, muncul dari dirinya sendiri. 

1.4.3. Penjasorkes 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik diarahkan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromaskuler, 

perceptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 

(Pedoman Khusus Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi, 2004) 

1.4.4. Pendekatan Modifikasi 

Pendekatan modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi 

pembelajaran dengan menyesuaikan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan 
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anak didik yakni fisik, psikis, dan keterampilannya dan mengurutkannya dalam 

bentuk aktivitas belajar yang potensial. 

1.4.5. Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh anak-anak sampai 

orang dewasa, baik wanita maupun pria. Kegunaan bermain bola voli dalam 

pembentukan individu secara harmonis antara perkembangan jasmani dan rohani 

sangatlah besar sahamnya. Permainan bola voli akan baik bila jasmani dan rohani 

saling kait mengkait didalam gerakan-gerakan bermain, jiwa sebagai pendorong 

utama untuk menggerakkan kemampuan jasmani yang telah dimilikinya. 

Permainan bola voli diciptakan oleh  William G. Morgan pada tahun 1895. Dia 

adalah seorang Pembina pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association 

(YMA) dikota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat.  

Nama permainan semula “Mintonette”, di mana permainannya hampir serupa 

badminton. Jumlah pemain disini tidak terbatas sesuai dengan tujuan semula untuk 

mengembangkan kesegaran jasmani. Nama permainan “Mintonette” oleh Dr. 

Halstead kemudian dirubah menjadi “Volley-Ball” yang artinya kurang lebih 

memvolley (melambungkan bola melintasi net) berganti-ganti. 

1.4.6. Siswa Kelas VIII SMP 2 Kaliwiro Kab.Wonosobo 

Siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah siswa kelas 

VIII yang terdaftar sebagai murid SMP 2 kaliwiro Kab. Wonosobo tahun ajaran 

2010/2011. 
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1.5. Kegunaan Hasil Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah dapat disajikan 

sebagai berikut : 

a)  Penulis dapat memperoleh pengalaman dalam melaksanakan penelitian, sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk mengembangkan penelitian ini 

dimasa mendatang. 

b) Merupakan sumbangan yang berarti bagi para guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan dapat mengetahui perbandingan minat siswa terhadap penjasorkes 

antara pembelajaran permainan bola voli sesungguhnya dengan pembelajaran 

permainan bola voli yang telah dimodifikasi. 

c)  Sebagai masukan bagi sekolah dalam penyelenggaraan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk selalu mengadakan inovasi 

terhadap proses belajar mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di 

SMP 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.  

1.6. Sumber Pemecahan Masalah 

Minat merupakan perasaan suka atau ketertarikan pada suatu hal, yang dapat 

menghasilkan suatu prestasi yang tinggi apabila dikembangkan dengan baik dan 

terarah. Minat sangat besar pengaruhnya dalam belajar, karena bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak belajar dengan sebaik-

baiknya karena tidak ada daya tarik baginya, sehingga siswa enggan untuk belajar dan 

tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 
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siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan 

belajar. 

Olahraga merupakan pencapaian hasil untuk mendulang prestasi, sedangkan 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu lebih kepada bagaimana pembentukan 

kebugaran dan kesehatan itu lebih kepada bagaimana pembentukan kebugaran dan 

kesehatan anak melalui pendidikan jasmani. 

Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar proses pembelajaran dapat memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi 

anak, dan dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. Cara ini 

dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya 

tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. 

Dari segi modifikasi fokus pada aturan, sarana dan prasarana, dan tidak terikat 

pada aturan olahraga. Jadi, apa saja yang bisa dimodifikasi seperti bentuk, ukuran, 

dan pemain. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki 

sekolah-sekolah, menurut seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana 

dan prasarana yang ada. Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana, 

tidak akan mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran pendidikan 

olahraga dan kesehatan. Bahkan sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih 

banyak bergerak, melalui pendekatan bermain dalam suasana riang gembira.     
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Minat 

Dalam beberapa literatur psikologi, kata minat juga sering disebut “interest”. 

Sebagian ranah psikologi yang komplek, istilah minat mengandung beberapa 

penafsiran, sehingga muncul beberapa pengertian, diantaranya Winkel (1991:105) 

yang menerima pengertian minat sebagai kecenderungan yang menetap, subjek 

merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang tersebut. 

  Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pertanyaan yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu dan dapat pula 

melalui partisipasi dalam suatu aktivitas (Slameto, 2010:180). 

Menurut Elisabeth Horlock yang dialih bahasakan Meistasari Tjandarasa 

(1990:114) menjelaskan, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang 

untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila 

mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat, hal ini 

kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang maka minat pun akan 

berkurang. 

Minat untuk melakukan aktivitas sangat dipengaruhi oleh kesempatan untuk 

melakukan aktivitas itu sendiri. Apabila sejak kecil anak dikekang atau tidak diberi 
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kesempatan untuk melakukan aktivitas, maka minat untuk melakukan aktivitas itu 

tidak akan berkembang, sebaiknya apabila kesempatan diberikan dengan cukup, maka 

minat melakukan aktivitas akan menjadi berkembang (Sugiyanto, 1993:157). 

Minat seseorang adalah satu penentu dalam meningkatkan hasil belajar 

seseorang, ini karena jika sekiranya minat seseorang itu lemah, maka secara otomatis 

mental dan fisik seseorang akan lemah, dan tidak mampu melakukan sesuatu 

pekerjaannya, atau mengikuti pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tentunya seorang 

siswa yang minatnya kurang pasti akan mengalami kesukaran dalam berfikir, apalagi 

untuk menumbuhkan perhatiannya pada pelajaran. 

Dari beberapa pengertian minat diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

fungsi kejiwaan untuk merasa tertarik pada obyek baik benda ataupun hal lain. Rasa 

tertarik pada benda atau hal lain itu merupakan unsur-unsur tertentu yang terdapat 

pada obyek minat, dengan kata lain minat merupakan sambutan yang sadar yang 

disadari oleh perasaan positif yang nantinya menimbulkan sifat yang positif juga. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa minat merupakan perasaan suka atau ketertarikan 

pada suatu hal, yang dapat menghasilkan suatu prestasi yang tinggi apabila 

dikembangkan dengan baik dan terarah. 

Minat sangat besar pengaruhnya dalam belajar, karena bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tatrik baginya, sehingga siswa enggan untuk belajar 

dan tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik 
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minat siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan 

belajar. 

Besarnya minat terhadap pendidikan biasanya juga sangat dipengaruhi oleh 

minat mereka pada pekerjaan. Kalau seseorang itu mengharapkan pekerjaan yang 

menurut pendidikan tinggi, maka pendidikan dianggap sebagai batu loncatan. 

Biasanya seorang lebih menurut minat pada pelajaran-pelajaran yang akan berguna 

dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. 

2.2. Ciri-ciri Minat 

Suatu anggapan yang keliru bahwa minat dibawa sejak lahir. Minat adalah 

perasaan yang dapat karena berhubungan dengan sesuatu. Minat terhadap sesuatu itu 

dipelajari dan dapat mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi minat-

minat baru. Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung 

mendukung aktivitas belajar berikutnya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:133) 

Menurut Hurlock (1993:115), ciri-ciri minat adalah : 

2.2.1. Minat tubuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. Pada 

waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat menjadi lebih stabil. 

Anak yang berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari pada teman sebayanya. 

Mereka yang lambat matang, sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu, menghadapi 

masalah sosial karena minat mereka minat anak, sedangkan minat teman sebaya 

mereka minat remaja.  
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2.2.2. Minat bergantung pada kesiapan belajar 

Anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap secara fisik dan 

mental. Sebagai contoh, mereka tidak dapat mempunyai minat yang sungguh-

sungguh untuk permainan bola sampai mereka memiliki kekuatan dan koordinasi otot 

yang diperlukan untuk permainan bola tersebut. 

2.2.3. Minat bergantung pada kesempatan belajar 

Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat, bagi anak-

anak maupun dewasa, yang menjadi bagian dari lingkungan anak. Karena lingkungan 

anak kecil sebagian besar terbatas pada rumah. Minat mereka “yumbuh dari rumah”. 

Dengan bertambahnya luasnya lingkup sosial mereka menjadi tertarik pada minat 

orang diluar rumah yang mulai mereka kenal.  

2.2.4. Perkembangan minat mungkin terbatas 

Ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang terbatas 

membatasi minat anak. Anak yang cacat fisik misal, tidak mungkin mempunyai minat 

yang sama pada olahraga seperti teman sebayanya yang perkembangan fisiknya 

normal. 

2.2.5. Minat dipengaruhi pengaruh budaya 

Anak-anak mendapat kesempatan dari orang tua, guru, dan orang dewasba lain 

untuk belajar mengenai apa saja yang oleh kelompok budaya mereka dianggap minat 

yang sesuai dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menekuni minat yang 

dianggap tidak sesuai bagi mereka oleh kelompok budaya mereka. 
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2.2.6. Minat berbobot emosinal 

Bobot emosional – aspek afektif – dari minat menentukan kekuatannya. Bobot 

emosional yang tidak menyenangkan melemahkan minat, dan bobot emosional yang 

menyenangkan memperkuatnya. 

2.2.7. Minat itu egosentris 

Sepanjang masa kanak-kanak, minat itu egosentris. Misalnya minat anak laki-

laki pada matematik, sering berlandaskan keyakinan, kepandaian dibidang 

matematika di sekolah akan merupakan langkah penting menuju kedudukan yang 

menguntungkan di dunia usaha. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat tidak dibawa sejak 

lahir melainkan diperoleh kemudian. Dengan kata lain, minat dapat ditumbuhkan dan 

dapat dikembangkan pada diri seorang anak didik dengan melihat aspek aspek yang 

memepengaruhi minat. 

Untuk mengetahui minat seseorang maka perlu dilakukan suatu pengukuran 

minat. Konsep dasar yang dikembangkan dalam tes minat bertolak dari konstruksi 

teoritik bahwa minat adalah kecenderungan yang terarah pada obyek tertentu yang 

dinyatakan dalam berbagai aktivitas yang menarik dan memberikan kepuasan melalui 

penghayatan rasa suka/senang atau tidak suka/tidak senang. Oleh karena itu pada 

konstruksi berbagai jenis tes minat selalu memakai teknik pelaporan diri dengan 

menyatakan kecenderungan “ya” atau “tidak” terhadap suatu peryataan yang memuat 

kegiatan bidang-bidang ilmu atau kehidupan umumnya. Minat juga dapat diketahui 
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dengan tes interview, wawancara/psikotes, dengan psikotes kita dapat mengetahui 

minat siswa sekaligus kemampuan siswa (Tarigan, 1989:105). 

2.3. Bentuk-bentuk Minat    

Bentuk-bentuk minat yang dimiliki remaja sangat beragam berikutnya. 

Beberapa bentuk minat yang penting dan menonjol dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

2.3.1. Minat Pribadi dan Sosial 

Merupakan kelompok minat yang paling kuat dimiliki oleh remaja awal. Minat 

pribadi timbul karena remaja menyadari bahwa penerimaan social sangat dipengaruhi 

oleh keseluruhan yang dikeluarkan oleh remaja itu kepada sekitarnya. Penyebab lain, 

karena adanya kesadaran remaja bahwa lingkungan sosial menilai dirinya dengan 

melihat miliknya, sekolahan, kenangan, benda-benda lain yang dimilikinya, teman-

teman sepergaulan. Apa-apa yang dimilikinya itu dapat mengangkat dan 

memerosotkan pandangan teman-teman sebaya terhadap dirinya (Andi Mappier, 

1982: 63). 

2.3.2. Minat Terhadap Reaksi 

Pada masa remaja pada umumnya sangat kuat. Namun bagi beberapa remaja 

disebabkan karena keterbatasan waktu, tugas, rumah, dan keterbatasan lainnya 

menjadikan remaja itu lebih selektif dan memilih apa yang disenangi dan merupakan 

hobi. Antara dua jenis kelamin terdapat perbedaan yang mencolok dalam memilih 

kegiatan rekreasi, biasanya kegiatan yang membutuhkan banyak energi seperti sepak 

bola, basket, bola voli lebih disenangi oleh remaja pria. Baik pria maupun wanita 

16 



 

olahraga lebih merupakan kegiatan rekreatif dibanding menganggapnya sebagai 

kegiatan olahraga (Andi Mappier, 1982:64).    

2.3.3. Minat Terhadap Agama 

Juga dialami dengan dimulainya pemikiran secara serius soal-soal agama. 

Mereka membandingkan antara apa yang ideal dan apa yang tampak nyata, sehingga 

apa yang dahulu dipercayai sebagai hal yang benar, pada remaja awal dimulai 

diragukan (Andi Mappier, 1982:64) 

2.3.4. Minat Terhadap Sekolah dan Jabatan 

Remaja banyak dipengaruhi oleh minat orang tua atau kelompoknya. Jika orang 

tua atau kelompoknya”work oriented” maka sering sekali remaja meminati sekolah 

yang mengarah kepada pekerjaan (sekolah kejuruan). Jika orang tua atau 

kelompoknya “college oriented” maka remaja akan terpengaruh meminati sekolahan 

yang dapat mengantarkan ke perguruan tinggi, menuju cita cita dan jabatan (Dewa 

Ketut, 1993:118). 

2.4. Aspek-aspek Minat 

Pada minat selalu terdapat elemen-elemen afektif (perasaan, emsionil) yang 

kuat. Minat  juga berkaitan erat sekali dengan kepribadian kita. Miat juga 

menampilkan sikap dari pribadi, yang muncul langsung dari Aku-nya seseorang. Jadi 

pada minat ini terdapat unsure pengenalan (kognitif), emosi atau unsure afektif, dan 

kemauan atau unsur volutif atau konatif untuk mencapai suatu objek (Kartini Kartono, 

1979:78). 
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Aspek-aspek minat dapat disajikan sebagai berikut : 

2.4.1. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif didasarkan atas konsep yang dikembangkan mengenai bidang 

yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif minat 

didasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari di rumah, di sekolah, dan 

di masyarakat, serta dari berbagai media massa. 

2.4.2. Aspek Afektif 

Aspek afektif atau bobot emosional konsep yang membangun aspek kognitif 

minat dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Seperti 

halnya aspek kognitif, aspek afektif berkembang dari pengalaman pribadi, dari sikap 

orang yang penting (orang tua, guru, dan teman sebaya) terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan minat tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam 

berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu.(Hurlock, 1993:116). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat memiliki aspek kognitif, aspek afektif, 

yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, dan aspek konatif yang berkaitan dengan 

kemauan untuk melakukan aktivitas. 

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Totok Santoso dikutip dalam muhaimin (1994:10) mengemukakan ada 

beberapa factor yang mempengaruhi minat anak, antara lain: 

2.5.1. Motivasi dan Cita-cita 

18 



 

Motivasi erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Didalam tujuan 

itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak atau pendorong. Dengan adanya cita-cita dan dukungan motivasi yang 

kuat dalam diri seseorang maka akan dapat membesarkan minat orang itu terhadap 

suatu objek. 

2.5.2. Sikap terhadap guru dan pelajaran 

Sikap terhadap guru meliputi bagaimana interaksi anak dengan guru 

mempengaruhi terhadap minat pada pelajaran yang akan diberikan oleh guru, 

sebaliknya jika anak tidak dapat berinteraksi denagn baik maka dia akan menjadi 

simpati terhadap pelajaran yang akan diberikan. Dalam interaksi siswa akan 

menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang akan diberikan sehingga 

siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. 

2.5.3. Keluarga 

Peran keluarga sangat berperan dalam memberikan dorongan kepada peminat 

yang telah melakukan aktivitas olahraga, apabila keluarga mendukung anak mereka 

maka biasanya minat anak akan menjadi bertambah besar, artinya termotivasi oleh 

keluarga. Jika keluarga tidak mendukung dengan kegiatan yang diminati oleh anak 

maka minat anak tersebut semakin turun, bahkan dapat hilang.  

Peranan keluarga terhadap perkembangan anak tidak hanya terbatas terhadap 

situasi atau ekonomi kepada struktur dan sikap-sikap dalam pergaulan memegang 

peranan yang penting. Didalam hal ini mudah diterima apabila kita ingat bahwa 

19 



 

keluarga itu sudah merupakan sebuah kelompok sosial dengan orang tua, struktur, 

norma-norma, dinamika-dinamika, kelompok termasuk cara-cara kepemimpinan yang 

sangat mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. 

2.5.4. Fasilitas 

Suatu aktivitas olahraga akan berjalan secara lancer dengan tersedia fasilitas 

yang mendukung dan lengkap. Dengan adanya fasilitas yang mendukung dan lengkap 

akan menjadikan ketertarikan seseorang pada aktivitas olahraga tersebut. Dengan 

demikian akan menjadikan minat seseorang terhadap suatu obyek menjadi lebih 

besar. Contoh: lapangan, net, bola, sepatu, kaos tim, dan pelatih. 

2.5.5. Media massa   

Pengaruh alat komunikasi terhadap perubahan-perubahan minat dan 

perkembangan sosial pribadi manusia sangatlah besar. Alat-alat komunikasi itu antara 

lain adalah: televisi, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dari media massa inilah 

manusia akan timbul minat untuk melakukan aktivitas olahraga karena media massa 

sering sekali muncul tentang aktivitas olahraga dalam berbagai cabang olahraga 

dalam negeri ataupun luar negeri, dengan kehadiran mediamassaini dapat membantu 

meningkatkan minat bermain bola voli pada siswa. 

2.6. Minat Terhadap Permainan Bola Voli  

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan suatu 

kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang tersedia, (Slameto, 1995:57). 

Minat mengandung pengertian pemusatan perhatian, keinginan, perasaan tertarik, 

subyek senang (puas) terhadap sesuatu diluar dirinya tanpa ada yang menyuruh. 
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Minat seseorang dapat diketahui dengan melakukan pengukuran minat, karena minat 

terbukti mempunyai peranan penting dalam hal berhasil atau tidaknya seseorang 

dalam berbagai bidang, terutama dalam studi dan kerja. Minat juga dapat diketahui 

dengan tes interviuw (wawancara), psikotest, dengan psikotest kita dapat mengetahui 

minat anak sekaligus kemampuan anak (Tarigan, 1989:105). Pada penelitian ini minat 

diartikan sebagai keadaan jiwa dengan sadar menimbulkan rasa tertarik dan senang 

terhadap permainan bola voli. 

2.7. Cara Menentukan Minat 

2.7.1. Minat yang diekspresikan (Ekspresed Interst) 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihan dengan kata-kata tertentu. 

2.7.2. Minat yang diwujudkan (Manifested interest) 

Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, tetapi melalui 

tindakan atau perbuatan ikut serta aktif dalam aktivitas tertentu. 

2.7.3. Minat yang diinvestasikan (Investavied Interest) 

Seseorang menilai minat dapat diukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan 

tertentu atau urutan pilihan untuk kelompok aktivitas tertentu, rangkaian pertanyaan 

semacam ini disebut investasi minat.(Dewa ketut, 1993:64) Dari uraian dan beberapa 

pengertian di atas, secara sederhana minat diartikan sebagai suatu keinginan 

memposisikan diri pada pencapaian pemuasan kebutuhan psikis maupun fisik. 

Pencapaian pemuasan kebutuhan tersebut menunjukkan keinginan yang kuat yang 

mendorong seseorang untuk memusatkan perhatian secara aktif terhadap objek yang 

menjadi minatnya. 
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Untuk mengembangkan minat belajar harus ditanamkan dalam hati bahwa 

belajar merupakan kebutuhan mutlak dan menjadi bagian kepribadian untuk 

membentuk kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan. Kecakapan-kecakapan tersebut 

merupakan bekal yang dibutuhkan di kemudian hari dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun dalam kehidupan berusaha. 

Sedangkan  dalam penelitian ini yang merupakan indikator  minat terhadap 

pembelajaran jasmani adalah: 

1) Rasa senang/rasa tertarik 

Menurut David O. Sears dkk (1992:216) menyatakan bahwa “tertarik dapat 

diartikan suka atau senang, tetapi individu tersebut belum melakukan aktivitas atau 

sesuatu hal yang menarik baginya”. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa rasa senang terhadap 

sesuatu hal atau obyek merupakan kegiatan awal dari individu untuk minat sesuatu 

hal. 

2) Perhatian 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu 

yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan obyek (Bimo Walgito, 1997: 56). Dari 

pendapat itu dapat diketahui bahwa perhatian erat hubungannya dengan pemusatan 

terhadap sesuatu. Bila individu  mempunyai perhatian terhadap sesuatu obyek, maka 

terhadap obyek tersebut timbul minat spontan dan secara otomatis minat itu akan 

timbul. 
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3) Aktivitas 

Menurut  tim penyusun kamus pusat dan pengembangan Bahasa Indonesia 

(1995:20). Dinyatakan sebagai berikut: “Aktivitas adalah keaktifan atau kegiatan 

kerja”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas merupakan bentuk 

tantangan individu dalam melakukan sesuatu bentuk kegiatan secara aktif. 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

dipengaruhi faktor dari dalam indvidu yang disebut sebagai minat intrinsik, dalam 

penelitian ini terdiri dari rasa senang atau rasa tertarik terhadp obyek atau kegiatan 

tertentu, perhatian terhadap kegiatan khususnya pembelajaran olahraga bola voli. 

Sedangkan minat ekstrinsik yang dimaksud adalah faktor pendorong minat SMA N 2 

Kaliwiro kabupaten wonosobo berdasarkan rasa senang, perhatian, aktivitas yang 

dilakukan siswa terhadap pembelajaran olahraga bola voli di sekolah. 

2.8. Tinjauan Pembelajaran 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar merupakan 

suatu kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka pengertian 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik (Darsono,2000:24). 

2.9. Tinjauan Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi-

potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberi bentuk, isi, 
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dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan (Adang 

Suherman, 2000:6). 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan pada umumnya, dan 

karena itu ciri-ciri umum sebagai sebuah kegiatan yang bersifat mendidik, tercakup 

pula didalamnya. Ciri umum itu meliputi adanya interaksi itu berlangsung dalam 

adegan pergaulan yang bersifat pendidik. Pihak pendidik (guru) memperoleh otoritas 

berdasarkan kewibawaan yang dimilikinya, secara sadar untuk melancarkan pengaruh 

terhadap peserta didik. Pengaruh itu berlangsung melalui pengalaman belajar yang 

berfungsi sebagai stimulus yang merangsang untuk membangkitkan respon pada 

peserta didik. Respon itu menghasilkan perubahan perilaku dalam pengertian umum, 

yang secara global dicakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga 

istilah ini lazim dipakai sebagai alat komunikasi dikalangan para pendidikan yang 

akan dicapai (Rusli Lautan, 2004:35). 

2.10. Tinjauan Permainan Bola Voli 

2.10.1. Pengertian Bola Voli 

Pada tahun 1895, William G. Morgan, seorang direktur YMCA di Holyke, 

Massachusetts, menemukan sebuah permainan bernama mintonette dalam usahanya 

memenuhi keinginan para pengusaha lokal yang menganggap permainan bola basket 

terlalu menghabiskan tenaga dan kurang menyenangkan. Permainan ini cepat menarik 

perhatian karena hanya membutuhkan sedikit ketrampilan dasar, mudah dikuasai 

dalam jangka waktu latihan yang singkat, dan dapat dilakukan oleh pemain dengan 
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berbagai tingkat kebugaran. Permainan aslinya dahulu menggunakan bola yang 

terbuat dari karet bagian dalam bola basket. Peraturan awalnya membebaskan berapa 

pun jumlah pemain dalam satu tim. Pada tahun 1896 nama permainan ini diubah oleh 

Alfred T. Halstead, yang setelah menyaksikan permainan ini, menganggap bahwa 

bola voli lebih sesuai menjadi nama permainan ini mengingat ciri permainan ini yang 

dimainkan dengan melambungkan bola sebelum bola tersebut menyentuh tanah 

(volleying). 

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). Permainan 

ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan 

berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. 

Mem-voli bola ke udara sebelum bola itu jatuh ketanah dengan 

Menyeberangkan bola ke udara harus menggunakan bagian tubuh mulai dari 

pinggang keatas serta bersih pantulannya, dimana satu regu paling banyak 

memainkan bola di lapangan sendiri tiga kali dengan peraturan setiap pemain tidak 

boleh memainkan bola dua kali berturut-turut, (Suhamo HP, 1986:4). 

2.10.2. Teknik Dasar Permainan Bola Voli 

Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu 

praktik dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang 

permainan bola voli (Suharno HP., 1984:12). 
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Agar kecakapan bermain bola voli dapat ditingkatkan, maka teknik ini erat 

sekali hubungannya dengan kemampuan gerak kondisi fisik, teknik dan mental. 

Teknik dasar bola voli harus betul-betul dipelajari terlebih dahulu guna dapat 

mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan teknik dasar 

permainan bola voli merupakan salah satu unsur yang turut menentukan menang atau 

kalahnya suatu regu di dalam suatu pertandingan, di samping unsur-unsur kondisi 

fisik, teknik dan mental. 

Pentingnya pengusaan teknik dasar permainan yang berhubungan dengan 

mengingat beberapa hal sebagai berikut : 

1) Hukuman terhadap pelanggaran permainan yang berhubungan dengan kesalahan 

dalam melakukan teknik. 

2) Karena terpisahnya tempat antara regu yang satu dengan regu yang lain, sehingga 

tidak terjadi adanya sentuhan badan dari pemain lawan, maka pengawasan wasit 

terhadap kesalahan teknik ini lebih seksama. 

3) Banyaknya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kesalahan teknik, antara 

lain: membawa bola, mendorong bola, mengangkat bola dan pukulan rangkap. 

4) Permainan bola voli adalah permainan cepat, waktu untuk memainkan bola sangat 

terbatas, sehingga penguasaan teknik yang kurang sempurna akan memungkinkan 

timbulnya kesalahan teknik yang lebih besar. 

5) Penggunaan teknik yang tinggi hanya dimungkinkan kalau pengusaan teknik dasar 

yang tinggi dalam bola voli cukup sempurna. 

Permainan bola voli adalah cabang olahraga permainan yang sifatnya beregu 
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dalam memainkannya, sehingga kemampuan teknik dasar dan kerja sama dalam regu 

sangatlah penting (Suharno HP., 1984:27). 

Selain persyaratan teknik dan kerja sama regu dalam setiap permainan juga 

dipengaruhi oleh kondisi fisik yang baik pula. Untuk menyiapkan kondisi fisik yang 

teratur dan disesuaikan dengan perkembangan pembinaan teknik permainan bagi 

pemain itu sendiri. 

Penelitian ini sedikit banyak akan mengungkap teknik dasar permainan bola 

voli, (Suharno HP., 1984:13) dalam bukunya “Dasar-Dasar Permainan Bola Voli”, 

menyebutkan tentang teknik-teknik dasar permainan bola voli yang meliputi berikut 

ini : 

1) Servis 

Servis adalah merupakan serangan pertama kali bagi regu yang melakukannya, 

dan sekaligus merupakan tanda dimulainya permainan bola voli. Servis ini terbagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Servis Bawah 

Servis bawah atau servis pukulan dari bawah ada beberapa macam, yaitu:(1) 

Servis bawah normal, (2) Servis bawah memotong (cutting), dan (3) Servis bawah 

mengapung. 

b. Servis Atas 

Servis atas atau servis pukulan dari atas ada beberapa macam, yaitu:(1) servis 

tenis, (2) servis mengapung, (3) servis cekis. 
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2) Passing 

Passing adalah upaya seseorang pemain dalam permainan bola voli dengan cara 

menggunakan teknik tertentu, yang tujuannya adalah untuk mengoperasikan bola 

yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri 

(Suharno HP., 1984: 26). Teknik dasar Passing terdiri atas: 

a. Passing Bawah 

Passing bawah atau operan bola voli dari bawah ada dua macam, yaitu:(1) 

Passing bawah dua tangan, (2) Passing bawah satu tanga 

b. Passing Atas 

Passing atas atau operan bola voli dari atas ada empat macam, yaitu:(1) Passing 

atas normal, (2) Passing atas dengan guling ke depan, (3) Passing atas dengan guling 

ke samping, dan (4) Passing atas dengan melipat. 

3) Umpan atau Set-Up 

Umpan atau Set-Up adalah usaha menyajikan bola kepada teman seregunya 

yang diharapkan agar dapat digunakan untuk menyerang ke lapangan lawan atau 

terhadap regu lawan untuk memenangkan poin (Suharno HP., 1984:30). Teknik dasar 

umpan atau set-up terdiri atas:(1) Umpan normal, (2) Umpan setengah normal atau 

semi, (3) Umpan dengan dorongan cepat (push), dan (4) Umpan cepat (pool). 

4) Smash atau Spike  

Smash atau spike yaitu tindakan pukulan terhadap bola lurus ke bawah, 

sehingga bola akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas jaring menuju 

ke lapangan lawan (Suharno HP., 1984:14). Smash ini terdiri atas beberapa macam 
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antara lain:(1) Smash normal, (2) Smash setengah normal, (3) Smash dengan dorngan 

cepat (push), (4) Smash Cepat (pool), dan (5) Smash cekis. 

5) Bendungan atau Blok 

Bendungan atau blok adalah usaha menahan serangan lawan atau smash, 

dengan cara membendung bola smash tersebut di depan jaring atau net (Suharno HP., 

1984:39). Bendungan atau blok ini terdiri atas:(1) bendungan tunggal, (2) bendungan 

berkawan. 

2.10.3. Fasilitas dan Perlengkapan 

Lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang  dengan ukuran panjang 

18 meter x lebar 9 meter, dengan lebar garis 5 cm yang terdiri dari garis tengah, garis 

serang (panjang 3 meter dari garis tengah), garis samping dan garis belakang 

lapangan. Ukuran net panjang 9,50 meter dan lebar 1 meter. Ukuran petak net (10 cm 

x 10 cm), tali pemancang net, net harus diberi kain kanvas yang dijahit lapis dua 

selebar 5 cm sepanjang tepi atas net. Tinggi net untuk Putra 2,43 meter, Putri 2,24 

meter. Rod/tongkat terbuat dari bahan fiberglass dengan ukuran panjang 180 cm dan 

garis tengah 1 cm, rod berwarna merah putih atau hitam putih dengan panjang tiap-

tiap bagian 10 cm, dipasang di tepi net dengan menonjol 80 cm diatas tepi net. Bola 

terbuat dari kulit, didalamnya terbuat dari karet keliling bola 65 sampai 67 cm, berat 

250 – 280 gram. Permainan ini dimulai dengan servis dan maksimal tiga kali 

perkenaan bola setiap regunya. Skor tertinggi 25 dan apabila terjadi deuce maka 

penambahan selisih angka adalah 2. (Tri Nurhasono dan Agung  Wahyudi, 2005:5). 
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Gambar  1 Lapangan Bola Voli Sesungguhnya 

 

Sumber: greatowesome.blogspot.com 

Gambar  2 Bola Voli Sesungguhnya 

  

Sumber: greatowesome.blogspot.com 

 

2.11. Tinjauan Modifikasi Permainan Bola Voli 

2.11.1. Pengertian Modifikasi 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru 
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agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice (DAP). 

Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Pembelajaran pendidikan 

jasmani dan kesehatan di sekolah masih cenderung menggunakan cara tradisional. 

Paradigma  ini terbentuk karena guru-guru olahraga hanya mengajar praktik olahraga 

yang lebih kepada praktik. Padahal, di sekolah tersebut sesungguhnya adalah 

pendidikan jasmani yang berbeda dengan olahraga. Olahraga itu lebih kepada 

pencapaian hasil untuk mendulang prestasi. Sedangkan pendidikan jasmani itu lebih 

kepada bagaimana pembentukan kebugaran dan kesehatan anak melalui media 

pendidikan jasmani itu. 

Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani penulis anggap penting untuk 

diketahui oleh para guru pendidikan jasmani. Diharapkan dengan mereka dapat 

menjelaskan pengertian dan konsep modifikasi, menyebutkan apa yang dimodifikasi 

dan bagaimana cara memodifikasinya, menyebutkan dan menerangkan beberapa 

aspek analisis modifikasi. 

Dari segi modifikasi fokus pada aturan, sarana prasarana, dan tidak terikat pada 

aturan olahraga. Jadi, apa saja yang bisa dimodifikasi seperti bentuk, ukuran, pemain. 

Selama ini yang melekat di benak guru olahraga adalah suatu permainan harus sama 

dengan aturan yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya bisa dibentuk dan 

dimodifikasi sedemikian rupa. Akibatnya, pembelajaran yang diberikan tidak efektif, 

karena guru beranggapan jika suatu pelajaran olahraga harus sesuai dengan alat dan 
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peraturan yang ditentukan. 

Dalam penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu " 

Developentally Appropriate Practice" (DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang 

disampaikan harus memperhatikan perubahan kemarnpuan atau kondisi anak, dan 

dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar 

tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak 

didik yang diajarnya. Perkembangan atau kematangan yang dimaksud mencakup 

fisik, psikis maupun keterampilannya. 

Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP. Esensi modifikasi adalah 

menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan mengurutkannya 

dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa 

dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan 

membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang 

terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara gura memodifikasi pembelajaran akan 

tercermin dari aktivitas pembelajarannya yang diberikan guru mulai awal hingga 

akhir pelajaran. Selanjutnya guru-guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa 

saja yang bisa dan harus dimodifikasi serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. 

Disamping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, 

karakteristik, materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, keadaan sarana, prasarana dan 

media pengajaran pendidikan jasmani yang dimiliki oleh sekolah akan mewarnai 
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kegiatan pembelajaran itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang 

paling dirasakan oleh para guru pendidikan jasmani adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan sarana serta prasarana pendidikan jasmani yang merupakan media 

pembelajaran pendidikan jasmani sangat diperlukan. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu 

yang barn, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang 

sernenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran 

penjas yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 

Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana, tidak akan 

mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani. 

Bahkan sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, 

melalui pendekatan bermain dalam suasana riang gembira. 

Lutan (1988) menyatakan : modifikasi dalam mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sangat diperlukan, dengan tujuan agar 

siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti  pelajaran sehingga dapat 

meningka,.kan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi dan melakukan pola 

gerak secara. benar. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan modifikasi ini 

dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum dapat disajikan sesuai dengan 

tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik anak sehingga tujuan 

dari modofikasi dan pembelajaran tersebut dapat tercapai. 

Menurut Aussie (1996), pengembangan modifikasi di Australia dilakukan 

dengan berbagai pertimbangan yakni; anak-anak belum memiliki kematangan fisik 

dan emosional seperti orang dewasa, berolahraga dengan peralatan dan peraturan 

yang dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak, olahraga yang dimodifikasi 

akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat, dan olahraga yang 

dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam 

situasi kompetitif. 

Dari pendapat tersebut dapat diartikan baliwa pendekatan modifikasi dapat 

digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan, oleh karenanya pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap 

perkembangan dan karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan senang dan gembira. Penjasorkes 

scbenarnya mengajarkan tentang konsep gerak dasar, bukan teknik keterampilan 

olahraga. 

2.11.2. Kriteria Modifikasi Permainan 

Ada beberapa kriteria dalam modifikasi permainan, antara lain : 

1) Mendorong partisipasi maksimal. 

2) Memperhatikan keselamatan. 
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3) Mengajar efektifitas dan efisien gerak. 

4) Memenuhi tuntutan perbedaan kemampuan anak.  

5) Sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak. 

6) Memperkuat ketrampilan yang sudah dipelajari sebelumnya. 

7) Mengajar menjadi anak yang cerdas. 

8) Meningkatkan perkembangan emosional dan sosisal (Suherman, 2000)  

Model pembelajaran modifikasi permainan bola voli pada pelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan yang akan digunakan oleh peneliti dapat disajikan 

sebagai berikut. 

2.12. Modifikasi Permainan Bola Voli  

Modifikasi permainan bola voli dalam pembelajaran penjas ini sudah didesain 

sedemikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan minat, aktivitas dan kemampuan 

gerak dasar siswa dalam mengikuti pembelajaran bola voli. Adapun yang 

dimodifikasi dalam permainan ini antara lain, bola, tinggi net, dan peraturan bermain 

bola voli. Dengan modifikasi permainan bola voli tersebut diharapkan mampu 

menghilangkan rasa takut dan menambah minat siswa sehingga siswa dalam 

pembelajaran ini merasa senang dan gembira yang mana pada akhirnya akan 

meningkatkan aktivitas dan kualitas gerak dengan hasil belajar bola voli yang baik. 

Secara garis besar modifikasi permainan bola voli dimainkan dengan cara dan 

peraturan yang hampir sama dengan permainan bola voli yang telah ada. Bahkan 

modifikasi permainan bola voli dapat dijadikan permainan alternatif untuk 

meningkatkan minat dan aktivitas gerak siswa.  
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Permainan bola voli modifikasi ini memiliki karakteristik sama dengan 

permainan bola voli sesungguhnya, yaitu olahraga beregu dimainkan oleh dua regu di 

setiap lapangan dengan dipisahkan oleh net. Tujuan dari permainan itu adalah agar 

setiap regu melewatkan bola secara teratur melalui atas net sampai bola tersebut jatuh 

menyentuh lantai di lapangan lawan dan mencegah agar bola yang dilewatkan tidak 

menyentuh lantai dalam permainan sendiri. Perbedaan bola voli modifikasi dengan 

bola voli sesungguhnya terletak pada peraturan yang dimodifikasi sehingga menjadi 

sederhana.  

2.12.1.  Fasilitas dan Perlengkapan 

Lapangan pernainan berbentuk persegi panjang. Ukuran lapangan sama seperti 

ukuran lapangan bola voli yang sesungguhnya yaitu 18 meter x 9 meter. Net yang 

dipakai berupa net sesungguhnya ukuran net panjang 9,50 meter dan lebar 1 meter, 

ukuran petak net (10 cm x 10 cm), dengan tinggi net adalah putra 2,15 meter dan 

putri 2,10 meter. Bola yang digunakan adalah bola spon dengan berat 100 gram. 

Gambar 3 Lapangan Bola Voli Modifikasi 
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Gambar 4 Bola Voli Modifikasi 

 

2.12.2. Peraturan Permainan 

Peraturan dalam modifikasi permainan bola voli adalah dengan cara membuat 

peraturan permainan bola voli yang sesungguhnya menjadi lebih sederhana dan bola 

yang digunakan menggunakan bola spon. Siswa dapat memenangkan satu 

pertandingan bila dapat memenangkan dua set (the best of three games), dimana cara 

memenangkan satu set adalah dengan mencapai angka 25 terlebih dahulu dengan 

sistem permainan rally point. 

Posisi pemain adalah posisi 1 merupakan siswa yang melakukan servis, 

kemudian secara berurutan posisi 2, 3, dan 4 dan seterusnya mengikuti lawan arah 

jarum jam. Rotasi dilakukan apabila satu regu dapat memenangkan rally, yaitu 

bergeser satu posisi searah jarum jam, sehingga tidak ada pemain yang melakukan 

service sebanyak 2 kali secara berturut-turut. 
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Setiap regu diperbolehkan melakukan sentuhan minimal 2 kali sentuhan dan 

maksimal 4 kali sentuhan. Dengan cara seperti ini diusahakan model permainan dapat 

dimainkan siswa dengan efektif. Sentuhan pada bola masih sama seperti permainan 

bola voli yang sebenamya. Apabila siswa masih merasa kesulitan melakukan cara 

sentuhan ini, maka diperbolehkari melakukan dengan cara melempar. Hal ini 

dilakukan agar modifikasi permainan bola voli ini dapat berjalan dengan baik/ rally 

dengan sempurna sesuai karakteristik siswa. 

Servis adalah suatu upaya memulai permainan memasukkan bola ke daerah 

lawan oleh pemain kanan garis belakang (posisi 1). Teknik yang digunakan adalah 

dengan cara memukul bola menggunakan lengan hingga melewati net. Apabila 

dengan cara seperti ini siswa masih merasa kesulitan, maka dapat menggunakan 

servis dengan cara melempar dengan satu tangan baik dari bawah maupun dari atas. 

Siswa dalam melakukan servis di daerah yang masih sama dengan peraturan yang 

sebenarnya, yaitu luar garis belakang lapangan. Akan tetapi siswa boleh melakukan 

servis 1 meter di depan garis pembatas apabila siswa tidak mampu melakukan servis 

diluar garis belakang lapangan atau dengan servis yang sebenarnya. 

Hakekat serangan yang sebenarnya adalah menghadap ke net dan daerah lawan 

serta menggunakan pukulan. Apabila siswa tidak dapat melakukan serangan dengan 

menggunakan pukulan, maka siswa diperbolehkan melakukan serangan dengan 

menggunakan lemparan keras ke daerah lawan. Akan tetapi apabila dengan 

menggunakan lemparan keras siswa juga masih belum bisa untuk melakukan 

serangan, maka siswa juga bisa melakukan serangan hanya dengan menggunakan 
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lemparan saja atau dengan kata lain sama seperti melakukan passing. Siswa 

menggunakan pukulan dalam menyerang. Pemain belakang juga diperbolehkan 

melakukan serangan dengan menggunakan lemparan apabila memang tidak sanggup 

untuk melakukan serangan dari belakang dengan menggunakan pukulan.  

2.12.3. Bentuk Pemanasan 

Bentuk pemanasan pada pembelajaran modifikasi permainan bola voli 

dilakukan dengan bermain permainan kecil dengan menggunakan lapangan yang bisa 

menyesuaikan kondisi lapangan di sekolah ataupun dengan menggunakan lapangan 

bola voli tanpa net, bola tangan, dan tempat sampah yang berbentuk lingkaran dengan 

diameter lebih besar dari bola tangan agar bola tangan dapat masuk didalamnya. 

Masing-masing tim membagi anggotanya sama banyak di dua sisi lapangan. Masing-

masing tim memasukkan bola kedalam keranjang yang dipegang oleh salah satu 

rekan timnya yang berada di belakang garis daerah lawan. Pemegang keranjang boleh 

bergerak kesamping kanan ataupun kiri sepanjang lebar lapangan tanpa melebihi 

garis belakang daerah lawan. Setiap tim dapat mengoper pada temannya dengan cara 

melempar balk lemparan atas maupun lemparan bawah. Pemain tidak boleh 

membawa bola lebih dari tiga langkah. Tim yang tidak membawa bola harus merebut 

bola dan selajutnya berusaha untuk memasukkan bola ke kerajang (tempat sampah). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah penelitian survei. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka jenis yang digunakan 

dalam proses penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atau menggali lebih dalam tentang suatu 

peristiwa atau fenomena yang terjadi. (Hastono, 2001). Sedangkan desain yang 

digunakan peneliti adalah deskriptif. Deskriptif merupakan prosedur atau cara 

memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diteliti (seorang 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagai adanya berdasarkan fakta-fakta aktual 

pada saat sekarang (Hadari Nawawi dan Martin Hadari, 1991:67). Dalam hal ini 

dilakukan pada responder yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui 

bagaimana minat siswa terhadap permainan bola voli modifikasi dalam pembelajaran 

penjasorkes pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). Variabel dalam penelitian ini adalah 

variabel tunggal yaitu minat siswa terhadap permainan bola voli modifikasi dalam 

pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten 

Wonosobo. 
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3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro 

Kabupaten Wonosobo, yang terdiri dari 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 140 

siswa, yang terdiri dari 76 siswa putra dan 64 siswa putri. 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006:131). Menurut Sukandarrumidi (2004:50) sampel merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber 

data. Dalam penelitian ini jumlah siswa yang dijadikan sampel adalah kelas VIII A 

sejumlah 35 siswa, kelas VIII B sejumlah 34 siswa, kelas VIII C sejumlah 35 siswa, 

dan kelas VIII D sejumlah 36 siswa. Sehingga jumlah sampel dari 4 kelas tersebut 

adalah sebanyak 140 siswa. 

3.3.3. Teknik Penarikan Sampel 

Dalam penarikan sampel, peneliti melakukan penarikan sampel dengan cara 

menggunakan teknik total sampling atau keseluruhan populasi yaitu seluruh diambil 

semua. Sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas VIII di SMP 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.   

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Suatu penelitian pasti ada yang namanya data. Data dalam suatu penelitian 

sangatlah penting. Karena adanya analisis data dapat dilakukan dan selanjutnya dapat 
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ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh dan mengumpulkan suatu data 

digunakan suatu cara atau alat yang tepat agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang 

mudah dimengerti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.4.1 Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai daftar nama 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 

2010/2011. 

3.4.2 Observasi 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2004: 166) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terususun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Observasi ini digunakan sebagai alat penelitian awal 

sebelum dilakukan penelitian. Hal-hal yang diamati adalah perilaku siswa dalam 

mengikuti pembelajaran penjasorkes di sekolah. 

3.4.3 Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui 

komunikasi tidak langsung (Nana Syaodih, 2007:234), sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto, angket/kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui. Kuesioner atau angket merupakan suatu daftar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh siswa yang ingin 

diselidiki, yang juga disebut responden. Dengan kuesioner ini dapat diperoleh fakta-
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fakta ataupun opini. Pertanyaan dalam kuesioner tergantung pada maksud serta tujuan 

yang ingin dicapai. 

Maksud dan tujuan tersebut berpengaruh terhadap berbentuk pertanyaan secara 

serentak kepada banyak responden, dapat dijawab oleh responden menurut 

kecepatannya masing-masing dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur 

dan tidak malu-malu menjawab dan angket dapat dibuat terstandar sehingga bagi 

semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama. Angket yang 

digunakan adalah angket langsung tipe pilihan, artinya angket disampaikan langsung 

kepada orang yang dimintai informasi tentang dirinya dengan cara memilih salah satu 

jawaban yang tersedia. 

Beberapa asumsi dasar dalam kaitannya dengan angket adalah sebagai berikut. 

Subjek adalah orang yang tahu tentang dirinya, subjek mempunyai kejujuran dalam 

menjawab, subjek mampu membaca dan menafsirkan pertanyaan yang sama seperti 

yang dimaksud penelitian.   

Dipilihnya angket tipe pilihan, karena angket ini lebih menarik sehingga 

responden segera terdorong untuk mengisi angket tersebut, lebih mudah dalam 

memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan untuk menjawab singkat jika 

dibandingkan dengan tipe lain. 

Agar pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian lebih sistematis dan 

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

disusun kisi-kisi instumen. Dari kisi-kisi instrumen penelitian tersebut dijabarkan ke 
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dalam pertanyaan-pertanyaan yang siap digunakan sebagai alat pengumpulan data 

atau instrumen penelitian.  

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, maka diperlukan alat 

pengukur data yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur atau instrumen 

penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan yaitu valid dan reliabel (Suharsimi Arikunto, 2006:135) 

Untuk memberi gambaran mengenai angket yang akan dipakai dalam 

penelitian, dibawah ini akan diberi gambaran tentang angket yang akan dipergunakan 

untuk uji coba instrumen, kisi-kisinya sebagai berkut: 

Tabel 1 

Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Nomor pertanyaan Jumlah 

Minat sebagai suatu rasa 

lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh (Slameto, 

2003:180) 

Rasa tertarik 

 

 

Perhatian                        

 

 

Aktivitas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

 

13,14,15,16,17,18,19,20 

 

 

21,22,23,24,25,26,27,28,2

9,30,31,32 

12 

 

 

8 

 

 

12 

Jumlah   32 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh guru untuk memperoleh data-data. 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah angket/kuesioner. 

Penggunaan instrumen penelitian memerlukan perhatian cermat untuk mendapatkan 

data yang baik. Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid. Instrumen valid 
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adalah instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Bentuk pertanyaan 

dalam angket ini adalah pilihan ganda, sedangkan alternatif jawaban yang disediakan 

untuk tiap pertanyaan memiliki empat kategori dengan skor masing-masing sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Nilai Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

Instrumen penelitian berupa angket yang sudah jadi tidak langsung digunakan 

untuk pengambilan data, tetapi instrumen itu harus diuji cobakan dulu pada sampel 

uji coba untuk menghasilkan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

mengetahui apa instrumen yang sudah disusun benar-benar instrumen yang valid atau 

tidak dan untuk mengetahui kualitas instrumen perlu dilakukan pengukuran tingkat 

validitas dan reabilitas instrumen, sehingga instrumen tersebut dapat menjaring atau 

mengungkap data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian 

sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. 

3.5.1. Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa angket/kuesioner yang berjumlah 

32 butir pertanyaan. Agar butir-butir pertanyaan tersebut memenuhi syarat untuk 

dijadikan instrumen penelitian, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 
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3.5.1.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, Arikunto, 2006:168). Tinggi rendahnya 

suatu validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk memperoleh 

instrumen yang valid, peneliti harus bertindak hati-hati sejak awal penyusunannya, 

oleh karena, itu sebelum pembuatan instrumen terlebih dahulu dibuat kisi-kisi 

instrumen setelah itu dijabarkan kedalam pertanyaan dan diujicobakan. Validitas 

angket ditentukan dengan menggukan teknik korelasi product moment angka kasar, 

yaitu : 

 

(Suharsimi Arikunto, 2006:170)  

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi 

X : Skor item 

Y : Skor total 

N : Banyaknya responder 

Berdasar hasil uji validitas kuesioner penelitian pada lampiran diperoleh hasil 

seperti yang disajikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Hasil Perhitungan Validitas Kuesioner Penelitian 

NO. rxy rtabel Keterangan 

1 0.420 0,361 Valid 

2 0.561 0,361 Valid 

3 -0.150 0,361 Tidak Valid 

4 0.712 0,361 Valid 

5 0.768 0,361 Valid 

6 0.594 0,361 Valid 

7 0.379 0,361 Valid 

8 0.272 0,361 Tidak Valid 

9 0.412 0,361 Valid 

10 0.498 0,361 Valid 

11 0.384 0,361 Valid 

12 0.371 0,361 Valid 

13 0.464 0,361 Valid 

14 0.634 0,361 Valid 

15 0.438 0,361 Valid 

16 0.659 0,361 Valid 

17 0.435 0,361 Valid 

18 0.637 0,361 Valid 

19 0.247 0,361 Tidak Valid 

20 0.386 0,361 Valid 
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21 0.494 0,361 Valid 

22 0.072 0,361 Tidak Valid 

23 0.613 0,361 Valid 

24 0.113 0,361 Tidak Valid 

25 0.452 0,361 Valid 

26 0. 616 0,361 Valid 

27 0. 497 0,361 Valid 

28 0. 042 0,361 Tidak Valid 

29 0. 673 0,361 Valid 

30 0. 533 0,361 Valid 

31 0. 207 0,361 Tidak Valid 

32 0. 580 0,361 Valid 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 32 butir yang diujicobakan terdapat 25 butir 

soal yang valid karena memiliki harga rxy > rtabel = 0,361 untuk α = 5% dengan, 

N=30. Sehingga. terdapat 25 butir soal yang dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

3.5.1.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:170). Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran 
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dengan alat tersebut adalah sama atau hampir sama jika sekiranya insrumen tersebut 

sudah di uji cobakan pada responden lain atau responden yang sama dalam waktu 

yang berlainan. 

Secara garis besar ada dua jenis realibilitas, yaitu realibilitas eksternal dan 

realibilitas internal. Realibilitas eksternal diperoleh dengan cara mengolah hasil 

pengetesan yang berbeda. Sedangkan realibilitas internal diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali pengetesan. 

Ada dua cara untuk menguji reliabilitas eksternal yaitu teknik paralel dengan 

dua stel instrumen diujikan pada sekelompok responden, hasilnya dikorelasikan. Dan 

yang kedua adalah teknik ulang dengan suatu perangkat instrumen diujikan pada 

sekelompok responden dua kali pada waktu yang berbeda kemudian hasil keduanya 

dikorelasikan. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari realibilitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kuesioner diujicobakan pada 30 responden 

2) Meneliti kuesioner yang masuk apakah terdapat pertanyaan yang belum dijawab 

atau tidak 

3) Menentukan skor yang diperoleh berdasarkan jawaban responden dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Jawaban sangat setuju nilai 4 

b. Jawaban setuju nilai 3 

c. Jawaban tidak setuju nilai 2 
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d. Jawaban sangat tidak setuju nilai 1 

4) Memasukan ke dalam tabel persiapan 

5) Menentukan varians setiap butir 

6) Menentukan koefisien reliabilitas dengan rumus (α) 

2

t

2

b
11

σ

Σσ
1

1k

k
r  

Keterangan : 

b
2
 = jumlah varians butir 

k       = jumlah butir angket 

t
2
     = Varians skor total 

r11      = Koefisien reliabilitas (Suharsimi, 2006:171) 

Untuk mencari varians butir dengan rumus : 

N

N

ΧΣ
ΧΣ

σ

2
2

2
 

Keterangan :  

 = Varians tiap butir 

X = Jumlah skor butir 

N = Jumlah responden (Suharsimi Arikunto, 1998:171) 

Suatu instrumen dikatan reliabel jika memiliki harga r11  > rtabel  pada taraf 

signifikansi 5%. 

Hasil analisis reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,867. Pada α = 

5 % dan N= 30 diperoleh rtabel sebesar 0,361. Karena r11 > rtabel maka dapat 
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disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. Hasil perhitungan diatas di konsultasikan 

pada tabel dibawah ini sebagai patokan unuk mengetahui tingkat reabilitas instrumen. 

3.6. Prosedur Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian setelah menyelesaikan proposal dan mendapatkan 

persetujuan dari Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas 

Ilmu Keolahrgaan Universitas Negeri Semarang serta pembimbing utama dan 

pembimbing pendamping. Kemudian peneliti mendapatkan rekomendasi dari 

Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dan setelah 

peneliti mendapat ijin dari kepala sekolah SMP Negeri 2 kaliwiro.  

Kuesioner yang sudah memenuhi syarat validitas dapat digunakan untuk 

pengambilan data dari responder. Dalam pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara 

dua tahap. Tahap pertama peneliti melakukan pembelajaran penjasorkes permainan 

bola voli sesungguhnya kemudian siswa mengisi kuesioner yang telah disediakan. 

Tahap kedua dilaksanakan satu minggu kemudian, peneliti melakukan pembelajaran 

penjasorkes permainan bola voli modifikasi kemudian siswa mengisi kuesioner yang 

telah disediakan peneliti. 

3.6.1 Pengisian Angket 

Pelaksanaan pengisian angket dilakukan dengan cara berkunjung ke tiap-tiap 

kelas VIII yang digunakan sampel 4 kelas. Sebelum pengisian angket siswa diberi 

penjelasan terlebih dahulu tentang tata cara pengisian angket. Kemudian angket 

tersebut dibagikan kepada siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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Selanjutnya siswa mengisi angket tersebut dengan arahan yang diberikan oleh 

peneliti. 

3.6.2 Pengembalian Angket 

Pengembalian angket dilakukan setelah pengisian angket pada saat itu juga 

kepada siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian. Setelah terkumpulnya data 

penelitian secara keseluruhan, angket tersebut dicek jumlahnya kembali. 

3.7. Faktor-faktor yang Mempegaruhi Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor-

faktor tersebut antara lain adalah biaya, waktu, keinginan untuk mengkaji atau 

mengetahui lebih dalam tentang ketersediaan referensi sebagai pendukung terhadap 

jalannya penelitian dan melengkapi atau menyempurnakan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. 

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengolah data yang 

telah terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Dari analisis data 

tersebut, akan diperoleh hasil yang akan disimpulkan sebagai hasil penelitian. Dalam 

penelitian ini analisis yang dipergunakan adalah cara analisis dengan statistik, 

alasannya: 

1) Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yang berwujud angka-angka 

untuk kedua macam variabel. 
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2) Dengan menggunakan statistik hasil analisis akan lebih objektif. 

3) Dalam statistik telah tersedia teknik dan rumus yang telah teruji kebenarannya. 

Ada dua jenis analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

analisis deskriptif persentase dan analisis t-test. 

3.8.1. Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan data minat siswa terhadap pembelajaran penjas sebelum dan 

sesudah dilakukan modifikasi permainan bola voli. Adapun langkah-langkah dalam 

analisis deskriptif persentase adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai responden dari masing-masing aspek atau sub variabel. 

2) Merekap nilai. 

3) Menghitung nilai rata-rata. 

4) Menghitung persentase dengan rumus : 

%100x
N

n
DP  

Keterangan : 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

n    = Skor empirik (Skor yang diperoleh) 

N  = Skor Ideal / Jumlah total nilai responden  

      (Muhammad Ali, 1993 : 186). 

5) Menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan angka persentase tertinggi 

53 



 

 %100
maksimalSkor

maksimalSkor
x  

 100%100
4

4
x % 

b. Menentukan angka persentase terendah 

 %100
maksimalskor

minimalskor
x  

25%100
4

1
x % 

c. Rentang persentase : 100% - 25% = 75% 

d. Interval kelas persentase : 75% : 4 = 18,75% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria.  
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Tabel 4. 

Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

No Persentase Kriteria 

1 

2 

3 

4 

81,25% - 100% 

62,5% - 81,25% 

43,75% - 62,5% 

25% - 43,75% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

3.8.2. Analisis t-test  

Analisis data dengan rumus t-test digunakan untuk menguji peningkatan minat 

siswa terhadap pembelajaran penjas sebelum dan sesudah dilakukan modifikasi 

permainan bola voli. Adapun rumus yang dipergunakan untuk menganalisis data hasil 

eksperimen yang menggunakan pretest dan posttest one group design adalah sebagai 

berikut : 

t

1) - (NN

dx

[Md]

2
 

Keterangan: 

Md : Mean perbedaan pretest dan posttest (pretest-posttest) 

∑ x
2
d : Jumlah kuadrat deviasi perbedaan 

N : Jumlah subyek 

Untuk mencari mean perbedaan (Md)digunakan rumus: 

Md =    

Keterangan: 
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d : Jumlah perbedaan masing-masing subyek 

N : Jumlah subyek 

Contoh persiapan tabel perhitungan stastistik dengan pola one group pretest – 

posttest design adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 

Tabel Persiapan uji t 

 

No 
Pasangan 

Subyek 
X1 X2 

D 

(X1-X2) 

D 

(B-MB) 
d

2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

s/d 

      

Total Xe1 Xe2 D d d
2 

 

Keterangan: 

X1 = Nilai pretest 

X2 = Nilai posttest 

D = Selisih hasil pretest dan posttest 

d = Deviasi 

d
2 

= Kuadrat deviasi 

∑ = Sigma (jumlah) 

Cara pengisian tabel di atas adalah sebagai berikut: 

1) Catat nomor subyek pada kolom 1 

2) Subyek pada kolom 2 

3) Nilai hasil  pretest pada kolom 3 
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4) Nilai hasil  posttest pada kolom 4 

5) Selisih hasil pretest dan posttest 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian tentang minat siswa terhadap pembelajaran penjas dengan 

menggunakan modifikasi permainan bola voli pada siswa kelas VIII di SMP 2 

Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu pertama pretest untuk mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran 

penjas sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli, kedua kegiatan 

pembelajaran menggunakan modifikasi permainan bola voli, dan ketiga posttest 

untuk mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran penjas setelah dilakukan 

modifikasi permainan bola voli. 

Gambaran tentang minat siswa terhadap pembelajaran penjas sebelum               

dan sesudah dilakukan modifikasi permainan bola voli pada siswa kelas VIII di SMP 

2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 dapat dideskripsikan 

sebagai berikut : 

4.1.1. Deskripsi  Data Hasil Pretest Minat Siswa 

Berdasarkan data hasil pretest minat siswa terhadap pembelajaran penjas 

sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli pada siswa kelas VIII di SMP  

Negeri 2 Kaliwiro tahun pelajaran 2010/2011 diperoleh rata-rata skor 43,73 dengan 

persentase skor 36,44 % yang masuk dalam kategori sangat rendah. Ditinjau dari 
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minat masing-masing siswa terhadap pembelajaran penjas sebelum dilakukan 

modifikasi permainan bola voli diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 6 

Distribusi Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

No

. 

Rentang Persentase Kriteria Frekuens

i 

Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 0 0,00% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 0 0,00% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 75 53,57% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 65 46,43% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 

 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang minat  siswa terhadap pembelajaran 

penjas sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli pada tabel tersebut di atas 

dapat dituangkan secara grafis pada diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 5 

Distribusi  Minat Siswa terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 5 di atas diketahui 

bahwa sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli minat terdapat 75 siswa 

atau 53,57% dalam kategori rendah, dan 65 siswa atau 46,43% dalam kategori sangat 

rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum minat siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap 

pembelajaran penjas sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli masih sangat 

rendah.  

Lebih jelasnya gambaran minat siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro 

kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap pembelajaran penjas 

sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli dapat dilihat dari tiap indikator 

minat sebagai berikut : 

1) Indikator Rasa Tertarik  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase tentang rasa tertarik siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 

terhadap pembelajaran penjas sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan 

modifikasi permainan bola voli diperoleh rata-rata skor sebesar 17,03 dengan 

persentase 42,14% dan termasuk kategori sangat rendah. Dilihat dari rasa tertarik 

masing-masing siswa terhadap pembelajaran penjas diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel  berikut : 
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Tabel 7 

Distribusi Rasa Tertarik Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 0 0,00% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 0 0,00% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 59 42,14% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 81 57,86% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 

 Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara 

grafis pada diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 6 

Distribusi Rasa Tertarik Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum 

Dilakukan Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 6 di atas menunjukkan 

bahwa terdapat 58 siswa atau 42,14% yang memiliki rasa tertarik pada pembelajaran 
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penjas dalam kategori rendah, dan 81 siswa atau 57,86% dalam kategori sangat 

rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan modifikasi 

permainan bola voli rasa tertarik siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten 

Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap pembelajaran penjas masih sangat 

rendah. 

2) Indikator Perhatian 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase tentang perhatian siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 

terhadap pembelajaran penjas sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan 

modifikasi permainan bola voli diperoleh rata-rata skor sebesar 12,27 dengan 

persentase 51,13% dan termasuk kategori rendah. Dilihat dari perhatian masing-

masing siswa terhadap pembelajaran penjas diperoleh hasil seperti terangkum pada 

tabel  berikut : 

Tabel 8 

Distribusi Perhatian Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 0 0,00% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 0 0,00% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 70 50,00% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 70 50,86% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 
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Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara grafis 

pada diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 7 

Distribusi Perhatian Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 7 di atas menunjukkan 

bahwa terdapat 70 siswa atau 50,00% yang memiliki perhatian pada pembelajaran 

penjas dalam kategori rendah, dan 70 siswa atau 50,00% dalam kategori sangat 

rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan modifikasi 

permainan bola voli perhatian siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten 

Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap pembelajaran penjas masih sangat 

rendah. 
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3) Indikator Aktivitas 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase tentang aktifitas siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 selama 

pembelajaran penjas sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan modifikasi 

permainan bola voli diperoleh rata-rata skor sebesar 14,43 dengan persentase 25,77% 

dan termasuk kategori sangat rendah. Dilihat dari aktivitas masing-masing siswa 

selama pembelajaran penjas diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel  berikut : 

Tabel 9 

Distribusi Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 0 0,00% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 2 1,43% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 90 64,29% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 48 34,29% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 

 Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara grafis 

pada diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 8 

Distribusi Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Penjas Sebelum Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 8 di atas menunjukkan 

bahwa terdapat 2 siswa atau 1,43% yang aktivitasnya selama pembelajaran penjas 

dalam kategori tinggi, 90 siswa atau 64,29% dalam kategori rendah, dan 48 siswa 

atau 34,29% dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli aktivitas siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 selama 

pembelajaran penjas masih rendah. 

4.1.2. Deskripsi  Data Hasil Posttest Minat Siswa 

Berdasarkan data hasil posttest minat siswa terhadap pembelajaran penjas 

setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli pada siswa kelas VIII SMP Negeri 
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2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 diperoleh rata-rata skor 

69,45 dengan persentase skor 69,45% yang masuk dalam kategori tinggi. Ditinjau 

dari minat masing-masing siswa terhadap pembelajaran penjas setelah dilakukan 

modifikasi permainan bola voli diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 10 

Distribusi Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan Modifikasi 

Permainan Bola Voli 

 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 8 5,71% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 114 81,43% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 18 12,86% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 0 0,00% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 

 Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara grafis 

pada diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 9 

Distribusi  Minat Siswa terhadap Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 9 di atas diketahui 

bahwa setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli minat terdapat 8 siswa atau 

5,71% yang memiliki minat terhadap pembelajaran penjas dalam kategori sangat 

tinggi, 114 siswa atau 81,43% dalam kategori tinggi, dan 18 siswa atau 12,86% 

dalam kategori rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara umum minat 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 

2010/2011 terhadap pembelajaran penjas setelah dilakukan modifikasi permainan 

bola voli sudah tinggi.  

Lebih jelasnya gambaran minat siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro 

kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap pembelajaran penjas 

setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli dapat dilihat dari tiap indikator 

minat sebagai berikut : 

1) Indikator Rasa Tertarik  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase tentang rasa siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap 

pembelajaran penjas setelah dilakukan pembelajaran menggunakan modifikasi 

permainan bola voli diperoleh rata-rata skor sebesar 25,84 dengan persentase 64,59% 

dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari rasa tertarik masing-masing siswa terhadap 
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pembelajaran penjas setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel  berikut : 

 

Tabel 11 

Distribusi Rasa Tertarik Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 3 2,14% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 102 72,86% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 35 25,00% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 0 0,00% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 

 Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara grafis 

pada diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 10 

Distribusi Rasa Tertarik Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Sebelum 

Dilakukan Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 10 di atas 

menunjukkan bahwa terdapat 3 siswa atau 2,14% yang memiliki rasa tertarik pada 

pembelajaran penjas dalam kategori sangat tinggi, 102 siswa atau 72,86% dalam 

kategori tinggi, dan 35 siswa atau 25,00% dalam kategori rendah. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli rasa tertarik 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 

2010/2011 terhadap pembelajaran penjas telah tinggi. 

2) Indikator Perhatian 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase tentang perhatian siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 

terhadap pembelajaran penjas setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 

modifikasi permainan bola voli diperoleh rata-rata skor sebesar 22,14 dengan 

persentase 79,06% dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari perhatian masing-

masing siswa terhadap pembelajaran penjas diperoleh hasil seperti terangkum pada 

tabel  berikut : 
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Tabel 12 

Distribusi Perhatian Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 51 36,43% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 88 62,86% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 1 0,71% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 0 0,00% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 

Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara grafis 

pada diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 11 

Distribusi Perhatian Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 11 di atas 

menunjukkan bahwa terdapat 51 siswa atau 36,43% yang memiliki perhatian pada 
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pembelajaran penjas dalam kategori sangat tinggi, 88 siswa atau 62,86% dalam 

kategori tinggi, dan 1 siswa atau 0,71% dalam kategori rendah. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli perhatian 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 

2010/2011  terhadap pembelajaran penjas sudah tinggi. 

3) Indikator Aktivitas 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase tentang aktifitas siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 selama 

pembelajaran penjas setelah dilakukan pembelajaran menggunakan modifikasi 

permainan bola voli diperoleh rata-rata skor sebesar 21,48 dengan persentase 57,12% 

dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari aktivitas masing-masing siswa selama 

pembelajaran penjas diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel  berikut : 

Tabel 13 

Distribusi Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

No. Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 81,26% - 100,00% Sangat tinggi 11 7,86% 

2. 62,51% - 81,25% Tinggi 105 75,00% 

3. 43,76% - 62,50% Rendah 23 16,43% 

4. 36,00% - 43,45% Sangat rendah 1 0,71% 

Jumlah 140 100,00% 

Sumber : Data Penelitian 2010 
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 Lebih jelasnya hasil pada tabel tersebut di atas dapat dituangkan secara grafis 

pada diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 12 

Distribusi Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Penjas Setelah Dilakukan 

Modifikasi Permainan Bola Voli 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada gambar 12 di atas 

menunjukkan bahwa terdapat 11 siswa atau 7,86% yang aktivitasnya selama 

pembelajaran penjas dalam kategori sangat tinggi, 105 siswa atau 75,00% dalam 

kategori tinggi, 23 siswa atau 16,43% dalam kategori rendah dan 1 siswa atau 0,71% 

dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa sebelum 

dilakukan modifikasi permainan bola voli aktivitas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 selama pembelajaran 

penjas sudah tinggi. 
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4.1.3. Uji Peningkatan Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Penjas Setelah 

Dilakukan Modifikasi Permainan Bola Voli. 

Sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli rata-rata skor minat siswa 

sebesar 43,73 dan setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli rata-rata skor 

minat siswa sebesar 69,45. Setelah dilakukan  analisis data dengan menggunakan uji t 

diperoleh nilai thitung  = 38,78 > ttabel  = 1,97 untuk α= 5% dengan db =139. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan minat siswa 

terhadap pembelajaran penjas dengan menggunakan modifikasi permainan Bola Voli 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 

2010/2011. 

Ditinjau dari peningkatan tiap-tiap indikator minat siswa yang terdiri dari 

indikator rasa tertarik, perhatian dan aktivitas diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 14 

Hasil Uji Peningkatan Tiap Indikator Minat Siswa terhadap Pembelajaran Penjas 

 

No. Indikator thitung ttabel Kriteria 

1. Rasa tertarik 27,43 1,97 Signifikan 

2. Perhatian 39,43 1,97 Signifikan 

3. Aktivitas 29,62 1,97 Signifikan 

Sumber : Data Penelitian 2010 

Berdasarkan tabel 14 di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator minat siswa 

terhadap pembelajaran penjas yaitu indikator rasa tertarik, perhatian dan aktivitas 

seluruhnya mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan modifikasi permainan bola voli. 
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4.2 Pembahasan 

Minat adalah salah satu faktor dari dalam yang sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Minat merupakan motivasi yang penting bagi tingkah laku dan 

mempengaruhi seluruh nilai pribadi seseorang. Siswa harus didorong untuk menuju 

arah yang diinginkan, dengan memberikan semangat untuk mengerjakan sesuatu yang 

menarik bagi siswa. Kaitannya dalam upaya meningkatkan minat siswa terhadap 

pembelajaran penjas dapat dilakukan melalui berbagai cara yang salah satunya adalah 

dengan melakukan modifikasi permainan bola voli. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui modifikasi 

permainan bola voli dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran pejas 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 

2010/2011. Sebelum dilakukan modifikasi permainan bola voli rata-rata minat siswa 

terhadap pembelajaran penjas sebesar 43,73 (36,44%) yang masuk kategori rendah 

sedangkan setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli rata-rata minat siswa 

terhadap pembelajaran penjas sebesar 69,45 (69,45%) yang masuk kategori tinggi. 

Secara nyata adanya peningkatan yang signifikan minat siswa terhadap 

pembelajaran penjas setelah dilakukan modifikasi permainan bola voli pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011  

dapat dibuktikan melalui uji t yang memperoleh nilai thitung  = 38,78 > ttabel  = 1,97 

untuk α= 5% dengan db = 139 
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Adanya peningkatan minat siswa terhadap pembelajaran penjas setelah 

dilakukan modifikasi permainan bola voli dikarenakan melalui modifikasi permainan 

bola voli kegiatan pembelajaran penjas dirasakan siswa menjadi lebih menarik, lebih 

dapat menyita sepenuhnya perhatian siswa terhadap pembelajaran penjas itu sendiri 

dan lebih dapat meningkatkan aktivitas fisik siswa. Disamping itu, ada beberapa 

faktor penunjang lainnya yang mempengaruhi minat siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kaliwiro kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2010/2011 terhadap pembelajaran 

penjas dengan menggunakan modifikasi permainan bola voli masuk dalam kategori 

tinggi, yaitu:  

1) Perkenaan bola (Impact) semakin banyak;  

2) Mobilitas siswa semakin tinggi walaupun tidak dirasakan oleh siswa;  

3) Adanya perbedaan di luar lingkungan permainan bola voli yang sesungguhnya;   

4) Adanya unsur gembira yang dirasakan siswa;  

5) Suasana kompetitif yang masih terjaga. 

Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

modifikasi permainan bola voli. Kelebihannya adalah penggunaan bola voli yang 

dapat diganti dengan bola spon yang lebih ringan sehingga siswa dapat 

memainkannya dengan enjoy dan tidak merasa sakit, net tidak terlalu tinggi jadi siswa 

mudah untuk melakukan smash, perkenaan bola 4 sentuhan  tiap regu jadi permainan 

akan lebih intensif, servis apabila tidak nyampai dapat maju satu langkah kedepan 

garis belakang lapangan dengan cara ini dapat mendorong minat siswa dalam 
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melakukan permainan bola voli, yang dirasakan siswa jauh berbeda dengan 

permainan-permainan bola voli yang sebelumnya pernah dilakukan siswa.  

Adapun  kelemahan dari modifikasi permainan bola voli adalah dengan jumlah 

pemain yang sedikit maka banyak siswa yang menonton untuk menunggu giliran 

bermain, sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lama agar semua siswa dapat 

terlibat dalam pembelajaran menggunakan modifikasi permainan bola voli tersebut. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut maka peneliti memberikan 

waktu bermain selama 3 menit untuk setiap babak (set). Selain itu, peneliti juga harus 

selalu melakukan pergantian pemain agar siswa yang tadinya hanya menonton bisa 

ikut bermain juga sehingga semua siswa dapat ikut terlibat dalam pembelajaran 

menggunakan modifikasi permainan bola voli tersebut.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasar dari hasil penelitian dan pembahasannya dapat peneliti simpulkan 

bahwa minat siswa terhadap permainan bola voli modifikasi dalam pembelajaran 

penjasorkes di SMP Negeri 2 Kaliwiro Kabupaten Wonosobo secara umum dalam 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 81,43% sebanyak 114 siswa dari 140 siswa 

dan minat siswa terhadap penjasorkes  sebelum menggunakan modifikasi secara 

umum dalam kategori sangat rendah dengan persentase sebesar 53,57% sebanyak 75 

siswa dari 140 siswa. 

5.2. Saran 

Dari hasil kesimpulan penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

Seorang guru penjasorkes hendaknya dapat memberikan pemahaman akan arti 

penting penjasorkes, sehingga dapat menumbuhkan minat siswa secara intrinsik yaitu 

tumbuhnya rasa tertarik, perhatian, kemudian adanya keinginan untuk melakukan 

aktivitas olahraga. Selain itu guru penjasorkes harus lebih kreatif dan inovatif dalam 

melaksanakan pembelajaran, dalam penjasorkes dengan cara modifikasi pelaksanaan 
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pembelajaran harus dapat memberikan variasi agar dapat menambah minat siswa saat 

mengikuti pelajaran dan siswa tidak mengalami kejenuhan. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dapat dengan giat dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

olahraga baik melalui pelajaran di sekolah maupun dilingkungan tempat tinggal 

selain untuk mengembangkan bakat dan minat juga untuk meningkatkan serta 

menjaga kebugaran tubuh. 

3. Bagi Sekolah 

Hendaknya sekolah mampu mengupayakan alat dan fasilitas yang memadai 

demi meningkatkan minat siswa  dalam mengikuti mata pelajaran penjasorkes. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis, hendaknya 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referesi agar diperoleh hasil yang lebih 

optimal. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No. Variabel Indikator 

minat 

Item Jml 

1. Minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Suatu 

minat dapat diekspresikan 

melalui suatu pertanyaan 

yang menunjukan bahwa 

siswa lebih menyukai 

suatu dan dapat pula 

melalui partisipasi dalam 

suatu aktivitas (Slameto, 

2010:180). 

1.1.Ketertarikan 

 

 

1.2.Perhatian 

 

 

 

1.3.Aktivitas 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

11,12,13,14,15,16,

17  

 

 

18,19,20,21,22,23,

24,25 

10 

 

 

7 

 

 

 

8 

 Jumlah 25 

 

 

  

Lampiran 6 
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MINAT SISWA TERHADAP PERMAINAN BOLA VOLI MODIFIKASI DALAM 

PEMBELAJARAN PENJASORKES  PADA SISWA KELAS VIII DI SMP 

NEGERI 2 KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO 

 

 

KUESIONER UNTUK SISWA 

 

Nama    :  ……………………………………. 

Kelas    :  ……………………………………. 

Jenis Kelamin  :  ……………………………………. 

Usia    :  ……………………………………. 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Angket atau soal ini diadakan dalam rangka pembuatan skripsi.  

2. Jawaban tidak akan mempengaruhi anda baik di lingkungan sekolah maupun 

dalam kehidupan Anda. 

3. Jawaban Anda adalah rahasia dan orang lain tidak mengetahuinya.  

4. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang menurut Anda benar.  

Daftar Pertanyaan :  

1. Saya menyukai olahraga bola voli modifikasi dibanding bola voli sesungguhnya. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

2. Saya tertarik mengikuti pembelajaran permainan bola voli modifikasi karena bola 

yang digunakan ringan. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

Lampiran 7 
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3. Saya senang pelajaran permainan bola voli modifikasi karena net yang digunakan 

tidak telalu tinggi. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

4. Ketertarikan saya mengikuti kegiatan olahraga bola voli modifikasi karena 

menanamkan sikap disiplin. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

5. Saya senang bertanya kepada guru olahraga, jika ada hal-hal yang belum saya 

mengerti. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

6. Ketertarikan saya terhadap bola voli karena dalam permainan bola voli modifikasi 

dapat mengembangkan keterampilan gerak.  

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

7. Saya senang bermain bola voli modifikasi karena tidak menimbulkan resiko 

tinggi.  

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

8. Saya merasa senang bermain bola voli modifikasi karena pemanasannya 

menggunakan permainan kecil. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju 

 

Lanjutan Lampiran 7 
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9. Banyak teman yang mengikuti pembelajaran bola voli modifikasi membuat saya 

tertarik mengikutinya. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

10. Banyak teman yang mengikuti pembelajaran bola voli modifikasi membuat saya 

tertarik mengikutinya. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

11. Saya bersama teman mempersiapkan perlengkapan sebelum kegiatan 

pembelajaran bola voli modifikasi dimulai. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

12. Bila guru penjasorkes memberikan tahap-tahap atau cara untuk melakukan 

gerakan bola voli modifikasi, saya memperhatikan dengan serius. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

13. Saya malu bila ditunjuk guru penjas untuk memimpin pemanasan. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

14. Saya selalu memperhatikan permainan bola voli modifikasi karena dapat 

meningkatkan pengalaman. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju 
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15. Saya akan merasa menyesal apabila tidak mengikuti pelajaran bola voli 

modifikasi. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

16. Saya senang bermain bola voli modifikasi karena banyak variasi pembelajaran. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

17. Saya sering memperhatikan berita atau acara di TV yang ada hubungannya 

dengan bola voli. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

18. Dalam mengikuti pembelajaran bola voli modifikasi, saya berusaha menguasai 

segala teknik permainan. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

19. Saya mengikuti pembelajaran bola voli modifikasi supaya dapat meningkatkan 

prestasi voli saya. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

20. Saya selalu berlatih dirumah sebelum materi pelajaran bola voli modifikasi 

diberikan disekolah. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  
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21. Saya mengikuti permainan bola voli modifikasi karena dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

22. Saya menyadari bahwa untuk melakukan gerakan yang benar saya harus 

konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

23. Dalam mengikuti pembelajaran bola voli modifikasi saya mendapat dukungan 

dari teman-teman. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

24. Keluarga saya juga mendukung supaya lebih giat mengikuti pembelajaran bola 

voli disekolah. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  

25. Setiap waktu luang saya selalu bermain bola voli modifikasi. 

a. Sangat Setuju    c. Tidak Setuju 

b. Setuju    d. Sangat Tidak Setuju  
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DAFTAR RESPONDEN 

Kelas : VIII A 

No KODE NAMA SISWA 

1 R-1 AHMAD SAID 

2 R-2 AMIN SUTIO 

3 R-3 ANISA WULANDARI 

4 R-4 ARDI DWI NUGROHO 

5 R-5 BAYU FAJAR SAPUTRO 

6 R-6 DEWI OKTAVIANI 

7 R-7 DEWI SELANI 

8 R-8 DIYAH 

9 R-9 DEWI TRI ASTUTI 

10 R-10 EBIT TRIAWAN 

11 R-11 ENGGAL SUTRIMO 

12 R-12 FIRMAN ROMADHON 

13 R-13 IRFAN 

14 R-14 ISTIHANAH 

15 R-15 JEFRI IYAMTO 

16 R-16 KARNO 

17 R-17 KHULIS ESTI RODIYAH 

18 R-18 LESTARI 

19 R-19 LINDA ASTUTI 

20 R-20 MAISAROH 

21 R-21 PILAR MAHARSIH 

22 R-22 RIRIN WAHYUNI 

23 R-23 RIYADI 

24 R-24 RUSDIANA ANGGI P. 

25 R-25 SARWONO 

26 R-26 SEVIATUN 

27 R-27 SITI KHOLIFAH 

28 R-28 SUPRIYANTO 

29 R-29 SUYANTO 

30 R-30 SYUKUR PUJIANTO 

31 R-31 TRISUKA 

32 R-32 TRI UTAMI 

33 R-33 TRI WAHYUNI 

34 R-34 TRIYANTO 

35 R-35 WAHDIYANTO 

 

Keterangan Jumlah: 

Laki-laki = 19 

Perempuan = 16 
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DAFTAR RESPONDEN 

 

Kelas : VIII B 

No KODE NAMA SISWA 

1 R-36 ABDUL HAPUR KRIS S. 

2 R-37 ALIM SETYADI 

3 R-38 BUDI GUNAWAN 

4 R-39 DWI INDRIYANI 

5 R-40 HIDAYAT 

6 R-41 IDA LESTARI 

7 R-42 IRWANTO 

8 R-43 ISPURWIDIYANTI 

9 R-44 JENI MILA ESPERA 

10 R-45 KHAYU MUTAHAROH 

11 R-46 KHOLIFIYAH 

12 R-47 KHUJI APRILIANI  

13 R-48 KURNIA DIAH RAHAYU 

14 R-49 MAHARANI  

15 R-50 MUSLIHUN 

16 R-51 NOVI PUSPITA SARI 

17 R-52 NUR HAFID 

18 R-53 NUROFIK 

19 R-54 PENDI RAHMAWAN 

20 R-55 RATNA ALFIAHNINGSIH 

21 R-56 REZA HANANTA 

22 R-57 RIYAN SURYA ASHARI 

23 R-58 RONI ARDIANTO 

24 R-59 SLAMET RIYADI 

25 R-60 SRI WINASARI 

26 R-61 SUFYAN SIDDIQ 

27 R-62 SUMARSIH 

28 R-63 SUPARMAN 

29 R-64 SUTRIYANTI 

30 R-65 TRI HANTORO 

31 R-66 TRI WAHYU BUDIONO 

32 R-67 WAHYU SARIFUL MAULID 

33 R-68 WANA MULIYANI 

34 R-69 YAHROTUN HASANAH 

 

Keterangan Jumlah: 

Laki-laki = 18 

Perempuan = 16 
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DAFTAR RESPONDEN 

Kelas : VIII C 

No KODE NAMA SISWA 

1 R-70 AGUS MUSTOFA 

2 R-71 ANI ASTUTI 

3 R-72 ARIF KURNIAWAN 

4 R-73 AWAN SULYONO 

5 R-74 BAYU PRIAMBODO 

6 R-75 DEWI ALFIYANTI 

7 R-76 DINA APRILIA 

8 R-77 FAJAR ARIYADI 

9 R-78 GALIH ANGGORO AJI 

10 R-79 GUSTIAN ADI GUNA 

11 R-80 AMBIYATUL HUDA  

12 R-81 HANIF WAHYU AWALUDIN 

13 R-82 HERU ADI PRABOWO 

14 R-83 INDRIANINGSIH 

15 R-84 ISNAENI PAMILIH 

16 R-85 KURNIATI 

17 R-86 LAELI AKTI FITRIYANI 

18 R-87 LIANA 

19 R-88 LILIS SAVITRI 

20 R-89 NANANG SUPRAYOGO 

21 R-90 NENENG BISRIYANTI 

22 R-91 NUNUNG SURYANINGSIH 

23 R-92 ONE YULFANTO 

24 R-93 PAIDI 

25 R-94 RIYANTI 

26 R-95 SUDI HANIF 

27 R-96 SUKARMAN 

28 R-97 SUKUR 

29 R-98 SULISTIYATI 

30 R-99 SUMEH 

31 R-100 SUNARSIH 

32 R-101 SUSANTI 

33 R-102 YATNO SETIONO 

34 R-103 YUSUP 

35 R-104 YULI KRISTIANA 

 

Keterangan Jumlah: 

Laki-laki = 19 

Perempuan = 16 
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DAFTAR RESPONDEN 

Kelas : VIII D 

No KODE NAMA SISWA 

1 R-105 ADMININGSIH 

2 R-106 AHMAD HASAN ROFIK 

3 R-107 AHMAD ROVI 

4 R-108 ALFAIZIN 

5 R-109 ANDRIYANTO 

6 R-110 ARGO PRASTYO 

7 R-111 DEWI SUSANTI 

8 R-112 DIKA ALPARA 

9 R-113 DWI PARWATI 

10 R-114 EKA NURJANAH 

11 R-115 GLADIS AGNES A. 

12 R-116 HENGGAR ADE S. 

13 R-117 HENI WIDYAWATI 

14 R-118 IRAWATI 

15 R-119 M. YUNUS 

16 R-120 MAHDIYANTO 

17 R-121 MUHOTOB 

18 R-122 MUSAROFAH 

19 R-123 NGALI 

20 R-124 NOVI INDRIYANI H. 

21 R-125 OKI NOVIYANI 

22 R-126 RIKI SETIYO 

23 R-127 RISAH RISMAWATI 

24 R-128 RISKA BUDI SANTOSA 

25 R-129 RIYANTI 

26 R-130 RUDIMAN 

27 R-131 SABAR KUATIN ARIS 

28 R-132 SIDIK TRI YANTO 

29 R-133 SIGIT RAHANTO 

30 R-134 TOMI HERMANSYAH 

31 R-135 TRI RAHAYU 

32 R-136 YASID IBNU MALIK 

33 R-137 YONI SULISNO 

34 R-138 RIRIN ANGGRENI 

35 R-139 PRASETYA DWI PUTRA 

36 R-140 SITI FATIMAH 

 

Keterangan Jumlah: 

Laki-laki = 19 

Perempuan = 16 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Profil SMP Negeri 2 Kaliwiro 

 
Profil SMP Negeri 2 Kaliwiro 

 Lampiran 20 

124 



 

 

Pemanasan terhadap siswa  

 

Pengarahan terhadap pemanasan permainan kecil 
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Pemanasan dengan permainan Kecil 

 

Pemanasan dengan permainan Kecil 
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Pembelajaran Permainan Bola Voli Sesungguhnya 

 

Pembelajaran Permainan Bola Voli Modifikasi 
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Pengisian Kuesioner Oleh Siswa Sebelum Menggunakan Permainan Bola Voli 

Modifikasi 

 

Pengisian Kuesioner Oleh Siswa Sesudah Menggunakan Permainan Bola Voli 

Modifikasi 
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