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Latar Belakang dalam Penelitian ini adalah : Motivasi sangat penting untuk 
keberhasilan dalam usaha peningkatan prestasi. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: Apa motivasi siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 
dan Sederajat se-Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak? Tujuan dari penelitian ini 
adalah : untuk mengetahui motivasi siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli 
SMP Negeri dan Sederajat se-Kecamatan karangawen kabupaten Demak Tahun 
2010/2011. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kuantitatif,yaitu penelitian yang 
berusaha menggambarkan suatu gejala dengan menggunakan bantuan angka-angka hasil 
perhitungan. Populasi Penelitian ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola 
voli di SMP Negeri dan Sederajat se-kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang 
berjumlah 82 siswa dari 3 SMP Negeri dan Sederajat yang ada di Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak. Pengambilan sample dilakukan dengan teknik total 
sampling, yaitu mengambil 82 siswa anggota populasi sebagai sample penelitian.Variabel 
dalam penelitian ini yaitu motivasi siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli di 
SMP Negeri dan Sederajat se-Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, terhadap 
permainan bola voli. Metode pengumpulan data menggunakan angket. Selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola 
voli terhadap olahraga bola voli di SMP Negeri dan Sederajat se-Kecamatan Karangawen 
Kabupaten Demak yang paling tinggi dengan persentase pengalaman (86%), rasa (81%), 
fisiologis (79%), aktualisasi diri (78%), penghargaan (65%), kepercayaan diri (56%), 
perasaan (47%) dan yang paling rendah perhatian (41%). Dari 82 siswa yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri dan Sederajat se-kecamatan 
Karangawen. Di tinjau dari tiap unsur yang mempengaruhi motivasi siswa mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler terhadap olahraga bola voli menunjukkan bahwa indikator 
motivasi pengalaman yang paling tinggi dengan persentase(86%),dan perhatian yang 
paling rendah dengan persentase(41%). 

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa motivasi siswa mengikuti 
ekstrakurikuler bola voli yang paling tinggi adalah pengalaman (86%), dan yang paling 
rendah adalah perhatian (41%). Mengacu dari hasil tersebut peneliti dapat mengajukan 
saran yaitu : 1) Bagi pihak sekolah khususnya SMP Negeri dan Sederajat se-Kecamatan 
Karangawen supaya bisa membina dan mengarahkan siswanya agar lebih termotivasi 
untuk berprestasi dalam mengikuti kegiatan olahraga bola voli. 2) bagi pihak sekolah, 
guru hendaknya meningkatkan pembinaan dan latihan yang rutin sehingga dapat 
menunjang motivasi siswa dalam olahraga bola voli. 3) Bagi siswa dalam mengikuti 
kegiatan olahraga bola voli hendaknya meningkatkan motivasi dalam diri sendiri untuk 
mempelajari dan mengikuti olahraga bola vol 

 

 


