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PENGARTIII I'IOTIVASI SISIV.{ DALAM MENGIKIITI EKSTRAKURJKTILER
BOLA VOLI DI SMP NECERI 13 KOTA BEL{SI

Samsudlnr, Endrng Srl ReJeld2, Bonaventura pumamaj
rProfFarr Srudi Pendidikal Jaslllani, fahrhas ljrDu Olahaga. Universiias Negeri Jakarla l. peruda No.

l0 Rammal$D Jakada fudonesia
salltsudfu @ud.ac.id, €ldatssrksiekiTasnail.con

Abstrak Penelitian ini be liuan unt!* mengetahui motivasi siswa dalam
mengikuti kegiatal eksrral-urikuler bola voli. Bagaimana rnotivasi dan apa
ya[g rteoJadi rnotivasi sis\r" mengilalri ekstrahrikuler Bola Voli di SMp
Negeri 13 Kota Bekas.i. Apa tujuau siswa meogikuti ekstrakurilfller Bola
Voli di SMP Negerj 13 Kota Bekasi. peflelitial1 irli rneruDakan petelitian
klraDtital i f  dengao netode auclisis deskiprif  presenrase. sedangkcn
metode peagumpula[ data yang digllnaka{ oleh peneliti ad;lah
angketalmesiooer. Pengambilal sampel menggumkan teklik total
sampling yaitu semua sis$,a yaig mengiktd ekskakrikuler Bola Voli di
SMP Negeri t3 Koia Bekasi yang berjuollalr l0 anak.

Hasil peuelitian menunjukkan bahx" 67,9% responden lreniliki
mohvast yang tinggi. 26.60,/0 oremiliki rnotivasi sedans. 5.5% rnemiliki
motivasi rendah. dalt t idak ada respondeu yang nrerniLL morivasl saneat
rendah lerhadap ektral-uikrrler Bola Voli di SMp Neseri t-l Kola Bekali.
Motivr:i sisrva ulengihru eksrmkrnh er Bola Voli lebrh clipengamhi oLelr
motir€si instriosik deogan iusil prcsentase 51.289,0. sedanekan notuk
0lolrvasi ekslr iosi-k hasil  presentase 48.?19o. lutuau sisva meneil.ut i
ekslrokurikuler Bola Voli adalah agar bisa bemain Bola Voh, nreuo-mbalr
pengalaural baru, neogembarleftan bakat. jngin beelestasi, memmbah
tel]rar dan mengisi waktu lnang. Dari hasil penelitiaD maka dapat
disimpulkan bahwa di SNIP Neged 13 Kots Bekasi Jepara neruililii
motivasi ying rinpgi lerhadap eksrrakuriliuler Bolo Volr. yiiru 67.9o0
responden. Saran kepada Pituk Sekolah dihampkan pihak sekolah iliLrt
dalaE usaha pedngkatan prestasi siswa deagan cara nemperhatikan sarala
clal] prasarana ]ang te$edia. Kepada pelatih dihampkan bemsalu untuk
menumbuhkan noti\asi intliosik dalam dti sisNa. karena siswa vans
temrolivasi secara intrmsil akan DtenLlnJukliarl kelerhbalan dal akrifitai
yang tinggi dalam berlatihBola Voli.

Kata kurcl: Motivasi. Eksffakuiikuler, Bola Voli.

PENDAHI]LUAN
DalarD kegaitan pernbelajara[,

l(egratatr ekst.akurikuler adalah
kegratan di har iaqr pelajaran untuk
Dembamr peogelrbangan peserta didik

sesuai dengan kebltuharl poieosi.
bakat. dan minat 0ereka melalui
kegiatan yatrg secara kllusls
diselenggarakan oleh pendidik dan atau
tellaga kepeDdidtkao yaug
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berkeorarnpuan dalr berkeweDangal di
sekolahmadrasah- Hal ini sangat
dibutuhkan oleh siswa karem pada
unur seperfi met€kR saat irri, sisrva-
siswi SMP tr1emiliki edergi berlebih
yang ada dalarn tubuh rnereka yallg
sebaiknya harus disalurkat ke suatu
kegtatan positif yang dapat tuembuat
nereka mengeraltkal seluruh eiergi
ll1eleka ke dalam kegiatal1 tersebut.
Saat berada di lingkungan sekolah.
ter pat yallg tepat adalah kegiatan
ekstralarikuler. kareta di sa[a siswa
dapat lreryalurkan energi ke
eksh aliurilaller yarrg lnercka genari.

Kegiaran ekstrak{likuler sebagai
bagian dari kebijaksanaan perdidikar
secara menyelxmh yallg lrempunyai
tugas pokok sebagai berikur: l)
Menperdalan dalr flellperluas
pengetahual siswa. dalaD arti
Demperkaya. lnempertajam. serta
memperbaiki pengetahuarl para siswa
ya[g berkaitao denga! uata pelajara[
sesuar de[gao program kurikulum yang
ada. 2) Mengenal hubungan antara
berbagai l1rara pelajaran. 3)
Menyalurkan seda membina balot,
minat, keterampilan. dau hasil yang
dihafapkan ialah uDtuk [remacu anak
ke arah keDarDpuan mandiri. percaya
did, dan lnearil'. ,t) Melelgkapi upaya
pembnaan ma[usia seun mya.

Berdasarlian uFian di atas. dapat
disinpulkan balNva kegiataD
ekstralaril'uler di sekolah melDpruyai
tugas yal1g mulia. Kegiatan
ekstrakurikrler dapat dijadikan wadah
llnfuk lrreflampul1g rnimt dan bakat
siswa siswi, bahka0 sanpai meraih
prestasr tinggi sesuai deogan bidaDg
kegiatan ekstralquikuler yallg
diminatin)". Latihan yang rutin
dipeflukat untuk menil1gkatkan bakat
yang sudah diniliki.

Secara garis besar. ekstaaku ikulel
di sekolah terbagi $enjadi dua bagiaft
yaltu: eksi"kuikuler olaluaga darl
ekstraliurikuler bukan olallaga. Yang
teurasuk daiam ekstrakudL:uler olalfaga
ialah: olakaga pennainan (sepakbola.
basket. trtsal, I'oli. dao buturangkis).
ektmkulil ler olalnaga at1€tik (lari.
lerupa, dall lo pat). ekstrakurikuler
olahraga atr$atik (.enatrg). da0
eksrraku.iliuler olaluaga beladi.i (karate.
peocal( silat, taekwoldo). Sedal!]an
ekstrakurikuier buka[ olaluaga ialah:
ekstrakurihrler rlusik (band, rrarclr;rrg
Daarl. paduan suara), ekstmlnuil$ler tari
(tari tradisional. uodern dance. dal
cheerleader), ekstrakudl$ler teatet.
ekskakurikulef karya ilmiah.
ekstrakurikuler pmlDuka. ekstrakuil-ulel
pecinta alam. dan paskibraka.

Keilutsertaat sis$'a dalaD
kegiarar luar akadeftik seperti
ekstraL:urilatler ini nefliliki batyak
dampak positif bagi siswar 1) Siswa
mampu rnengembanglial ke:nanpuan
dan kreati\itas sesuai potensi. bakat. dan
mi[at rrereka. 2) Manpu
mellger1]bangkan kenarnpuar
berirteFksi sosial terludap sis\\,a lairl. 3 )
N.Iarupu neuin,bulkall suasana rileks.
Dreng-gell1bll.ltkan. dan ntenyenanglian
bagi siswa yarg $dah disibukkan
deDg0o proses pe[lbelajarat akaderuik.

Sardlnal ltengatakaf rnotivasi
adalah perubahal1 enelgi dalaD diri
seseoEng ]"r1g ditaMai deDgan
lruncuhya't 'eel ing" dan didahului
dengan tanggapan ie.hadap adatya
tuiuau. Oleh kareM itu motivasi
berpengaruh terhadap kegiatau
el$trakudkulet dalan raDgka lnetrcapai
tujuar pendidikal. yaitu meuingkatkar
kualitas suDber daya nanusia, antara
laio: akti\.itas belajar-meugajar. fomral.
dan berbagai kegiata[-kegiatal yan-g
meuunjang pellgeD'lballgatr bakat dan
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[inat para sisrva. Ekstrakurikuler
ditujukan pula sebagai hal positifun k
meoltlltang kemampuan siswa. Dari
sejunlah al i yan8 merumuskan
klasiflkasi lrlotivasi. pembagiar ya[g
paling populer membagi rnotivasi
r1lelljadi dua betrtuk yaitu moiivasi
instlinsik dao motivasi ekstrinsik.
Motilasi iDstrirlsik teijadi bila notivasi
tersebut bersu ber dari dalaN diri
sendiri. Sementara moti\€si ekstriNik
te{adi bila dororgatr bertindak dalang
dari luar diri. \4otilasi daDat juga
dikataka! serangkaiai usaha urtuk
menyediakal ko[disi-koldisi tefteltu.
sehingga seseorang mau dan il1gil1
lllelakl*an sesuatu. dan bila ia tidak
suka. aka akan berusaha untuk
Deliadakan atau l]leng€laklial perasaan
tidak suka iiu. Jadi ootivasi itu d4pat
dirangsaog oleh faktor dad luar tetapi
motivasi itu adalah turlbuh di dalan
did seseorang.

Hal positif yang dapat diperoleh
siswa dari ekstrakurikuler iri

dijadikarsehorusnya dcpat

neflbentuk dirinya dal1 dlu a
sekitarnya-" Dengatr delrlikia$. maka
dalaor peucapaian sualr pLestasi.
potensi diri dan pelgembangan diri
dalam suatu aktivitas tefietrtu
rnerupakan fakto.-1'akror yang
rnenetrt[kal tirgkal peocapaian suatu
prestilsi. Ada banyak i'aktor yang
bekeLja dibalik prestasi olahraga, jika
digoloqkan maka teldapat dra faktol
secam garis besar yakni faktof endogen
(dala$ diri) dar faktor eksogel
(lingl ngan). L Faktor endogen dalam
dili seorang atlet meflcaklp unsur lisik
dan unsu psikis atau nental. Unsur
tisik terkait pada ul-uran tubuh,
kesehatal tubuh. kapasitas paru,
kecepatan. kekuatan otot. daya tahan.
fleksibilitas. ketargkasal dal1
keseimbalrgalr. Uosul fiental ata
psikis berliaitau dergan kesehalan
[le[tal, keberadan, o]otivasi dan
keir1gil1all untuk Drellallg. 2. Iaktor
eksogen mencalrtp latihan fisik dan
teknik terhadap atlet. saiana dal
plasamna. kondisi lingkungao. gaji dan
pelghar€aan. Latihan yaDg direrirDa
oleh atlet satrgat beDenganlh telhadap
kualitasnya dalam bertandingan.
Seftentara itu. latihan berkaitan dergan
salal1a dan prasarara olaluaga yalrg
dimiliki dan diguoakau oleh atlet dalam
berlatih.

Proses pelnbinaan atlet bagi suahl
cabaog olahaga perlu ll'le pefhatikal
kondisi dari t'aktor endogen dan
eksogen arlet. Seperli dikeolukakan di
atas baht!'s faktor eksogel adalab
semua hal di luar diri individu. []aka
bagi seoraog atlel faktor eksoge[ ini
dapat berupa latihan-latilun^ salal10 dan
prasalaru latiha[ keadaal lingkulgan.
pergharyaa[ dar lain sebagaioya.
Dalaru proses penbiDaan atlet
heldaknya iurgsi t'aktor eksogen hams
benar-bena1 optimal. allinya kondisi

pertilrbargan yatrg serius bagi semua
sekolah jika mengadakan kegiatan
ekstral-udkuler di sekolabnya. Bahkal
dapat diiadikan sebagai uredia siswa
urltuk meraih prestasi di bidang non
akademik. Masalah yaflg seilrg rDuncul
adalah terhentinya sena[gat dan lllinat
siswa terhadap ekstrakurikuler.
beberapa alasannya adalah tidak
tersedialya Naktu ui]tuk belajar dall
istirahat. iingLugan, keluarga yang
tidak me[dukung. tidak percaya diri,
dan merasa tidak Lnafipu.

Lenk (1983) yang dikutip oleh
Lutan (1992: l4) mengatakao b4h!1a,
''Dorongal berprestasi atau fieocapai
hasil yang iebih baik mempakan ciri
lMkiki pada mar1usia. Karena itulah.
nallusia dapat bertahan dar terus kian
lr1a.iu melalui proses aktif dalafl

l -
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dar pelatihan yatrg ada dapat
memberikan kontribisi yang posirif dan
menulli ang telhadap pencapaian niuan.

LalihaD merupakan salah satu
faktor eksogeu yang berpetgaruh
langsung terhadap prcstasi yalrg dicapai
oleh atlet. karem itu latihal-latihan
yang dilakukal Lams neocakup segala
aspek yang dibunftkan oleh tlltrturan
dali olahlagatrya. Pengoptirulan fungsi
faktor eksogen dalam pengembangan
faktor eDdogen atlet adalah lul utalua
bagi usaha penilgkatan dan pencapaian
suatu prestasi. Juolah latiha! pada
SMP Negeri 1"3 Kota Bekasi dalaur
seDiiggu mta-rata 2-3 dala
seminggu, hal ini meouljukkan bahrva
latihan ekstral-urikller belult optinlal
dao meniadi salah satu pengCtambar
pedngkatan prestasi ekstralarrihrler
Bola Voli .

Pada uDDnrnya keldala yaog
seling dihadapi dalam kegiatan
ekstral$rikuler adalah cuaca yaog br:nlk
sepefii hujan dan Lnra[g1ya antusias
dari peserta eksta-louikuler sehingga
Dated yang disarnpaikan tidak
maksnDal. Hasil observasi menunjuklan
Jalak yang jauh antara rumah siswa da]]
sekolah men'€babka[ kuangnya l1 nat
sis$a terhadop ekstrakudkulet Bola
Voli. hal itu medadi kendala l,ang
nleoghalnbat kegiatar ekstual,luikuler di
SMP Negeri 13 Kora Bekasi.

Adanya ekstrakuril$ler Bola Voli
di Sekolah seiraruslya bisa
lrlelldonelilak prestasi olahraga salah
satunya pada Pekao Olahaga Pelajar
Daerab (POPDA). Namrur dalam
kenyataalnya. ekstrakurikule. Bola
Voli di SN4P Negeri l3 Kora Bekasi
tDasih beirur ada l"ng berprestasi
ditiogkar POPDA.

Berdasarkan latar belakang
tersebut peflllis iertarik untuk
melakukaa penelitian telraog Motirasi

sis\r/a terhadap ekstraklri.li:trler Bola
Voli di SMP Negeri 13 Kora Bekasi
dengaD judul "Sur.i'ei Motivasi Siswa
dalaN Kegiatai Ekstrakurikuler Bola
Voli di SNIP Negeri ll Kota Bekasi
Tahllll 2019"

I{otivasi tidak dapat dipisahlian
dal.i kebutr ulr seseorang sebagai
orgamsole yal1g hidlp dalaD melakukan
$atu perh'uatar1. Motivasi adalah sesllatu
dala yang menjadi pendorong seseora0g
befii[dak, dimam fttrrusall rnotivasi
nenjadi sebuah kebutulun lyata dat]
rDerupakan nuara dari sebuah tindakar
(Akyas azhan, 2004; 65). Berasal dai
kata lrotif yaig dapat diafika! sebagai
rpaya yarg luendorong seseorarrg ultuk
melah ian sesuatu. Motif dapat
dikaialqn sebagai daya petggerak dari
dalam dan didalam seseorang ulrtuk
urelakukan aktivitas-aktivitas ledertu
demi melcapai suatu tujuno (Sadirjian,
2006 :73 ) .

N{otilasi dapat -iuga dikataka!
seraogkaian usaha r1tuk menyediakal
korrdisi-kondisi teflelltit. sehingga
seseor'afg mau da]l ingin melakukan
sesuatu. dan bila ia tidak suka. lraka
akan berusaha ul1tuk meDiadakan atau

e[gelaktan pemsaan tidak suka itu.
Jadr moti!?si itu dapat dimlrgsang o1ei1
faktor dad luar tetapi orotivasi itu adalah
tulnbuh di dnlam did seseom{g.
Motivasi belajar adalalt DtempakaD
faktor psikis yang bersifat Dou-
irfeleknal. Motivasi Deuruxt Aclulad
Ril'a fieftpakan salah saru faktor yang
ikut meoeotukart keberhasilan anak
dalam proses belajar (Achlr1ad Rifa.
2 0 1 2 : 1 3 3 ) .

N{otivasi adalah suatu perubahan
ener€i dad pribadi seseorang yang di
taldai detgan tinbulnya afektif dan
r€aksi u[tuk rneocapai tuiuall. Rumusat
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llt memililii unsu bah\'r'a rnotirasi
dimulai dari adaoya perubahan e[ergy
dalam pribadi. moti\.asi di mulai dari
timbulnya perasaa[ (afektio dan
motrvasi di tandai oleh reatsi-leaksi
unttrk lnelcapai hiual1. Melrrlnit Slavin
sebagaimaM telah dil-utip A. Ri1'a i darl
Catharina Tfi Anni Motivasi merupakalr
ploses mternnl yatg mengakrifkaL
lr1euandu, dan memelihora perilaku
seseomllg secara terus-metenrs (A.
Rifa'i datr Caihaira Td Al1lri 20lt: 159-
160). Dalau pergefiaD ioi intelsitas dal1
arah motivasi dapat bervariasi. Motivasi
uDtuk nelakukan sesuatu berasal dari
berbagai fakor sepeni kamkterjstik
kepdbadian. Irdividu muog,liio tl1emilki
Dinat yang cuknp dan lrlaotap dalam
beryartisipasi pada be$agai kegiatal
seperti akadenik, olah l"ga dan aktivitas
soslal.

Abrahao Maslow &elgemukakat
bahrr,a pada dasamya semua lrauusia
memiliki kebutuhan pokok. Ia
menunjukkamrya dalam 5 tjlgliatan yang
berbentuk pir"mid. orang melDr ai
dorongan dari dngkata ierba$ah
(Abrahan Maslorv: 194-3;t970). Lima
ti[gkat kebutu]ta[ itu dikeoal del1gal1
sebutar Hirarti Kebutuha! Maslow.
dimulai dari kebutuhatr biologis dasar
sampai motif psikologis yan-e lebih
koluplekq yang hanya akan peltitrg
seteiah kebutulun dasar terpetrul .
Keb!tuhan pada suah.l periigkat paliig
tid{k harus terperuhi sebagian sebelum
kebutullan pada peringkat bedl"utoya
nenjadi pe[entu rindaliall yaog pentirg.

Aktualiasidiri

Penghargaan

Sosial

Keamaan

Faali

. Kebutr lan fisiologis (rasa lapa.
rasa haus, dall sebagail]a)

. Kebufuhan r.asa ar11ao 0Derasa
alllarl dan tellindulrg. jauh dari
bahaya)

. Kebutulun aka! t3sa ciDta dal1 r.asa
arerniliki (beraliliasi denga[ ol"os
laill, ditedma. raemiliki)

. Kebutulu! a}ial1 peoghargaan (ber-
prestasi. berkompetersi. dan uen-
dapatkan dukungan sefia
pengakual)

. Kebutuhal aktuaiisasi diri
(kebutuhan kogiitift Inengetahui.
mel]Iahan]li. dan Dedelajahii
kebutlllan estetik: kesetasia[.
keteraftrm!. dan kefudahan;
kebunfiarl aktualisasi diri:
mendapatkan kepuasa0 did dalr
melyadari potensirl]")
Bila Eakanar dan rasa all]an sulit

diperoleb. pemel]1rhan kebutuhan
tersebut akatr nendoninasi thdakan
seseoralg dan motit'-motif ya.og lebih
tinggi akan lrenjadi kurang signifikar.
Omng hatrya akan ftenpunlai wakflr
dan energi untuk rnelel ni minat
estettka dan iltelekual. jika kebutuhan
dasanya sudal dapat dipenuhi deogall
mudah. Karya seni dan karya illl]iah
tidak akaD nlrDbuh subu dalatr
masyamkat yallg anggotanya lllasilr
hal.rls ber$sah payall ore[rari rDakal].
perlindungan, dan rasa anan.

Dad }4cclellard dikenal lentaog
leori kebutuitaD ultuk lDelcapai prestasi
aran Need.for A.iete erlt (N.Ach) ]ang
men)'atakan bahrva moti!"si berbeda-
beda. se$rai dengan kekuatan kebutrha]l
seseom[g akan prcstasi. Mul.ray
sebagairnana dikutip oleh Winaldi
flelumuska[ kebutulull akao prcstasi
tersebut sebagai keillgitan:
"Melaksanakan sesuahl fugas atau
pekerjaan yang sulit. Menguasai.
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meounlpulasi, atau [reDgorganisasi
obyek-obyek lisik. manusia, atau ide-ide
nelaksanakao hal-hal tersebut secepat
llrugtiil dan seindependen nulgliin,
sesuai ko disi yal1g berlaku. Melgaiasi
kendala-kendala. mencapai srandar
tinggi. Mencapai perforlr]a puncak unftik
dili sendiri. Msnpu l1renatg dalan
persalllgan dengat pihak laio.
Menin€*atkan kenumpual1 diri rnelalLri
penerapan bakat secara berhasil."

Teori Alderl'er dikenal deigan
akrcmu "ERG". Akrotim "ERG" dalan
teoll AlderJ'er l[erupaka! hurul'-lrul1]f
pertarna dari tiga istilah yaitu: E =
Existe[ce (kebr]tuiral akau eksistemi). R
: Relatedpss (kebutu[al lntuk
berhubungatr dengan pihat lain. dall G =
Gro\th (kebutrha[ akan peltuDbuLan).

Jika $akna ti-qa istilah tersebul
didalani aLan tanpak dua hal pertiog.
PefialrM. secara konsepftal terdapat
persanman antara teo atau odel yallg
dikembanglian olelt Maslolv dan
Alderl'er. Karena "Existence" dapat
dikatakar idertik dergar hierarki
pertaula dan kedua dalam teod Maslow:
"Relatedness" senada dengaD hierarki
keb!fuhan ketiga da]l keerDpat n1enul1li
konsep Maslow dan 'Gro\rh"

$engaldung mal'la sanra detrga[ 'self

acfltalizatior" Dreourut Nlaslorv. Kedua.
leori Alderfer 0enekaikan balNa
berbagai jeds kebutuhaa manusia itlt
drusahakan pemuasannya secal?
serentak. Apabila teori Alded'er disinlak
lebih laojut akan taupak balrva:
. Makin tidak terpe[uhiDya suatll

lGbunrhar tertentu. makitr besat p la
keirlginan rjntuk melDuaskaanya;

. Kuatnya keinginan I I  t I
keburuhar yang "lebih tinggi"
senukin besal apabila kebutuhan
yang lebih rcldah telah dipltadian.

Sebaliluya. senukin sulit rDemuaska[
keburuhan -var1g tingkatuya lebih
turggi. semakil besat keil]ginan untuk
r:nemuaskaa kebutuhan ,"ng lebih
nendasar. Pandangal ini didasarkan
kepada sil'at pragmatisme oleh
lllanusia. Arlioya. karena nrenyadari
keterbatasannya. seseorang dapat
rrenvesuaikad diri pada kondisi
obyektif ya{g dihadapilya de[gao
antara lairl nemusatkan perhatiamya
kepada hal-hal ya[g ll1urlgkin
dicdpainya.

Ihuan ketiga yang diakui telah
membedkarl kontribusi peoting dalam
penaharuafi l]rotivasi Helzberg. Teofi
yatrg dikembargkamya dikeoal dengan
"Model Dua Faktor" dari motivasi. ]"itu
faktor motivasional dan faktor /a..e?ere
atau "peneliharaa!". Mellrult teoli il1i
]"rg dimaksud faktor ltlotivasiorral
adalah hal-hal yar1g nelldorong
beq)r"stasi yang sit'atnys intrinsik. yang
berarti bemnlllber dalarn diri seseorang,
sedangkan yang diDaksud dellgall fattor
lryglele atau petnelilMraan adalah
faktor-fakor yang sifahya ekstrinsik
yang berali bersunber dari luar diri
ya[g tulut lllerlentlrkalt peilahl
seseorang dalam kehidupao seseorang.

Me[ufit HeEberg. yalrg tergolo[g
sebagni ibktor lrrorivasioDal ialah
pekerjaao seseorang. keberhasiian lang
difaih. kesempatatr bemrurbuh. kemajuan
dalam klrier dan pengakuan orang lain.
SedanpC<an falr:ror-lbktor h.r'gielrc ?'ta:o
pemeliharaan nelcakup antara lain
stafus seseoftng dala$ organisasi,
hubungan seora[g individu dengan
atasannya, hubungan seseomng delgan
rekan-rckan sekedanya. tekrik
penlelraal ya[g ditempkful oleh para
penyelia. kebiiaka! ol€al sasi. sisteo
adntnistr'€si dala olganisasi. kotdisi



2).

kerja dan slsrenr illrbalan yaxC berlaku.
Salah san, lalrtangan dalarD rnellralaui
dall nlen<rapkal) reori Herzberg ialalr
memperhitungkan detgan tepat fakor
mana )ang lebi i  berpegan r hrat dalanr
kehid^itpan ses€oraDp. apakah yaug
Dersl lat l l l t f loslk ataukah y. lg ber5ifat
eKsfflnsrk

Victor H. Vroom. dalarD bukulya
yaog beriudul "Work And Moriratiott.
[rengetengahkal] suatu teod yats
dseburnla sebagai ..1 eori }larapaui
Menurut leori tni. nrotivnsi merlpikarr
atobal suaru hasil  dari )€ng rngil  dicapar
oleh seomrrg dal1 peltiraan yang
bersaltgl.utalt ballNa lindakannyc akan

T9nqa!.ah kepada hasil yarg
orllglnKanuya Iru. Arlinya. apabila
seseoraug sangat mengilginkan sesuatu,
dan jalan laulpaknya terbuka unful
nrenlperolelrnyi. yang bersangk!tan
axan berupaya mendapatliarulya.

Macarn-Macarn Motivasi
Macatn-lna..anr inotivasi dkali

dibahas dad dua sudut palldang, yaknj
lrotivasi yal1g berasal dari dalaor diri
pdbadi seseorang )"ng disebut .lnotivasi
instrinsik" dan lrotivasi yaog beEsal
dari lua. diri seseoratg ya[g disebit"notr\"si ekst nsik'. (Djamar"h S.8..
2003:149-lJ2)

Motivasi Inshinsik adalah uotit_
motif ]"ng menjadi aktif ararl
berfllngsinya tidak perl! dirangsaDg dari
luar. kareDa dalarn setiap diri individu
$dah ada dorongaD ultuk nelakukaD
sesuafu. DorongM untuk belajar
be.surnber pada kebutuhaD yang
berisikan kehamsal untuk rueltadi orarg
-vang teldidili dan beryengetal an. Jadi
Dotivasi iustri[sik muncu] berdasarkan
kesadaran dengai tujuan esensial. bukan
sekedar atribut atau seremonial.

Motjvasi eksrnnsil  adalnu
kebalikan dari motivasi iostrinsik
Motivasi ekshinsik adalah motif_notif
yang aktif dal1 betfiugsi karena adan-ya
pelalgsang dari luar.

Falitor yaug Mempengaruhi plesrasi
Menurur l-enk yang dikutip oleh

LltaD dikatakan bahwa. ..Dorongan
Detprcsfasl alarr 0tencapai l tasj l  yanc
lebih baik lnenrpakan cin hakikj pada
uraDu:ia r Lerrl  r1983, yaoF dikul ip oleh
Lutan. 1992: l- l) .  IGrena itulal l ,  ntanusii
dapar berlahan dan lerus kiaD maj|.
rnelalui proses akl i f  dalarn rneurbeun(
dirit}? dan dunia sekitamya.', Dengan
deluikial1, aka dalam pencapaiau suatu
prestast. potensi dir.i dar1 pergernbangan
drd dala sltatu aktivitas tefte0tll
Derupakatr faktor-faktol yallg
nrenefltukar] tilgkat pencapaian suatu
prcstasi. Tentang hal ioi, Lutan
rnenjelaskan sebagai beikut:

Tujuan Motivasi
Secara unruol dapat dikatakan

bahwa tujuan notivasi adalah untuk
menggelakkan atau nlellgeugah
seseoraug agar tl lbul kehgina! dan
kemauaturya rintuk Delakukan sesuatu
sehugga dapal melrrperoleh hasil atau
mencapal nuuall tertellhl.
Ekstl akurikuler

_ Ekstmkuri_k-uler merlpakan
liegtatau yang sekolah adakaD untuk
mewadal semua bakat dan ni[al vars
diurilik nasrng-urasilg sislra. Definis-i
ekstra-htrik er ll1enul,lrt beberapa
sumber antaB lain:

EksimlafilTler adalah kegiaran di
iuar Ja t peja_jarau sekolah vans
dllakukan baik di sekolah rnaupun di
luar sekolah deDga! hjuan untuk



rrrel perdalanl dan Dlemperluas
pelgetahuan siswa, l]1etrgel1al llubungall
altar belbagai pelajal lnerlyalurkalr
bakat dao minat serta neleng&api dalam
upaya penbinaan maousia seutrhnya.

Kegiatan ekstral-uriL-uler di
sekolah ikrt aldil dalaor neniogliatkan
kecerdasan pesefia didili. Kegiatan itri
bukaD telrnasuk matei pelajal"11 ]'a11g
terpisah dad materi pelajaran laionya,
bahwa dapal dilaksanakan disela-sela
mata pelajalan, rueigingat kegiatal
tersebut merupaka[ bagian pentiog dafi
kurikulun sekolah (Amal. 2005: 378).

Kegiatan ekstrakurihrler adalah
kegiatan di luar lrlata pelajarau
utfuk membaAfu pengel1lbangall peselta
didik sesuai derga! kebutulu[ poteisi.
bakat. dai1 minat 0ereka melalui
kegatall ]'ang secara khusus
diseleoggarakan oleb pendidik dan atau
tenaga kependidikall yang
berkemampuan dall berkewemngal di
sekolalvtuadrasah (Anital Hendri. 2008:

Menurut Abnmdi (doiafi Ade
Yuliasari dan Nanarg hdriarsa) tegiatan
ekstralaujkuler adalah kegiatan-kegiataD
di luar jam pelajaraD sekolah yalg
nemprnyai firngsi petrdidikau dall
biasanla berupa klub-khb. [fsalnya:
olaluaga. keselriall. ekspresi dan lain-Iairl
(Ade Yuliasad dao Nanang Indlia$a.
2013 :316 ) .
c. TujuanEkstralorikuler

Dalan setiap kegiatan -vang
dilakukan, pasti tidak lepas dari aspek
tlr.juan. Kercna suatu kegiatar yal1g
diakukan talpa jelas tuiuannya. maka
kegiatan itu akao sia-sia. Begitu pula
dengal kegiatan ekstr"kurikuler tertentu
ruen liki tujuan tertetrtu. N:lelgenai
tujuan kegiatan dalarn ekstr"l'uril'uler
dijelasken oleh Depafiemen Pendidikan

dan Kebudayaar (1995:2) sebagai
beriliut:
L Siswa dopar

rnenlperinas
neluperdalam dall

keterampilal mengenai
antara berbagai ll1ata
menya lurlian
bakat dal1 iriDat. serta

pengeranuan
ItllDtngall

pelajaran.

l1telergliapi
upaya pe binaatr malusia seufuhnya
yarlg;
a. Berilran dan berlaq$a kepada

Tuhan Yarlg Maha Esa
b. Be$udipekelti luhul
c. Medlikr pengetahuan

keteralrpilan
d. Sehat rohani da]tjasmani
e. Berkepribadian yang nantap dan

IIlaldiri
t Memiliki rasa tangguag jarvab

keurasyal akatan dan kebangsaan
2. Sis\\a 'lallrpu memanfaatkan pel1-

didika[ kepdbadian selta mengaitkall
pelgetahua[ yallg diperoleh dalam
program hrrikrlun dengan kebunrhan
dan keadaao liogkurgal

Dari penjelasan di atas pada
[aliekaruya RUUan keglatan
ekstral dkller yar1g ingin dicapai adalah
ulltuk kepentingan siswa. Dengan kato
lain keglatall ekstr"lr-udkule. memiliki
oilai-dlai pendidikar bagi siswa dalaD
upaya pembinaan manusia seutuhnya.
Bola Voli

Menunrt Salr]sudil pennainal bola
voli adalah suatu perinaiiatr yaog
menggurukln bola besar dengan
dipantulka! deoga1l satu tangan ata dua
tanga! de[gan mele\\'ati net. dimaillkan
oleh dua regu putra atau pttri. Tiap reg!
benrsaha urtuk membuat alglia
sebanyak-baoyaknya dengan mematikan
bola di daerah lawan (Samsudio. 20I8 ).

Bola \oli telr1la$lk permaiMn
yaug komplek, artinF gerakan terdiri



dad gabungatr un$[-unsur gemk yaog
terkoordinasi rapi sehhgga dapat
dimailkatr deqgatr baik.

Adapul dalam qemaiftan bola
voli dikenal tekoik dasar yarg meliputi
servis atas, servis bawab, pasing atas,
pasug bawah, daII sruash serta block.
Permainan bola voli di&ainkan di
sekolab-sekolah, baik sekolah dasa!,
sekolah menengah perta|ra, dao sekolah
meoeBgah atas serta perguuatr tinggi.

METODE
Metode penelitian ini

I 81,25% - lO0% 6J9 67.9%

menggunakan metode desldptif detgao
survey peogaruh, dengan teknik
peaguEpllan data )"itu aDgket, Pada
petrelitian ini terdapat 2 (dua) va.riabel,
yaihr motivasi itrtrinsik dan ekstri$ik.

EASIL DAN PEMBAIIASAN
Alalisis motivasi siswa beril-ut

berhrjuao utrtuk mengetahui besamye
motivasi siswa terhadap ekstrakurikuler
Bola Voli di SMP Negeri 13 Kota
Bekasi. Secara umrm pengukuran
motivasi siswa berdasarkatr dad juo ah
skor yaog dijawab setiap &sponden
dalam pengisian aogket atau kuisioaer.
Hasiln " adalah sebagai berikut:

Tabel l. DesMpsl MotlvNl Slswa

dikategolikan pada tirgkatan yaFg tilrgg.i
alengan preseotase sebesar 67,5oh o/o,

1t.52va

CalDbar l$ Distdbusi Frehrensi Moti\."si Si$!a
Te$adap lkstlakurikuler Bola Voli di SMp

Nege.i 13 Kota Bekasi.

Sebagian besar siswa di SMP
Negeri 13 Kota Bekasi lremiliki
motivasi terhadap ekstakurikuler Bola
Voli pada kategori tingkat ,ang tilggi
t.artn 620/r. dirnana kondisi iqi berada
pada inetFr'al 8l,25%-1000/0.

Trbel 2. Skor Harll Penglstan

12.291/o

125
Tinggi

I 62,50.0 - 81.25.0 Sedalg 26 26,6%

3 43.?5% - 62.50% Rsdah
114

lt3

Rend.h 0 0%

Tabel I di atas menunjukkal
bahwa secara garis besa! motivasi siswa
terhadap el$trakurih{er Bola Voli di
SMP Negeri 13 Kota Bekasi

Motivasi Siswa

Kuesloller
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1.2

Tlbel 3. Skor llastl Penglsialr
Moaivrsl Instrinslk

fiorivasi instliosik lebih besar dari pada
uotivasi ekstrinsik yaitu dengan hasil
sebagai 51.2870. Jadi notivasi sis\la
l]lengikuti ekstrakrikuler Bola Voli
sebagian besar diperganfii oleh
motivasi instrinsik. yaitu totivasi dati
dalarn diri.

PE]IIBAH.4.S,I"\
Motivasi siswa terhadap ekstra-

kurikuler Bola Voli di SMP Nege 13
Kota Bekasi menuljuklian hasil bahwa
dari l0 rcspordel 67.99/0 dianraran]a
lllemiliki lllotil'asi yaug ti[ggi.
sedarykar ?6.69b lainnya me0riliki
rnofil,Asi yaig sedang. Dao 5,5%
responden nemiliki $otivasi yang
re]rdi r.

Hasil dari delapan indikator
yang terdiri dari J8 soal instrumel1
dibagi nenjadi 2 yaitu: motivasi
inshinsik dan motivasi ekstridsik,
melrul1ltkkan bahwa notivasi
rlstrinsik lebih besar dari pada
l]otivasi ekstrinsik yaitu dengan hasil
51.2896. Yarg paling berpengaruh
telhadap motivasi sistva rnelgilmti
ekstrakurikuler Bola Voli ialall
olotivasi ilstri[sik. yaitu l1lotivasi dad
dala0r diri. Motivasi irNtrinsik redadi
bila notivasi tersebut betsutrrber dari
dalam diri selldiri. Sementar" ulotivasi
ekstlirsik terjadi bila dorongan
bertindak datadg dari luar diri.
(Husdafia.2010:40).

Ada ba[yak i-aktor yang ljel{er-ja
dibalik prestasi olahraga, jika
digoiongkan otaka teldapat dua faktor
secara garis besar yakni faktol endogen
(dalam diri) dar faktor eksogen
(lirgl'urgatr). 1. Faktor endogen dalam
diri seoratg allet meocakup ulsur fisik
dal unsur psikis atau mental. Unsul
fisik telkait pada ukutan tubuh.

I .q$ualnd dtri I I

: t :6 .17 . t3
7 Kepfta$ddiri .:9.-10.1: 13 SS 17.64ti

Tabel {. Skor Hasll Penglsiaa
lUotivasi tkrtritrsikllslk

i!Dioloets
I  A l inh i i5as id i r i  9 . r0 ,1 : . l J

. !.:1i{

l - {_16.1s
ls.:0.:l

.tl

-,1--!$p9[4:e:1,{r] :6
1.1_t5.36.17.

-r8
9 1

Hasil perhitungal presentase dari
rnoli\?si instritsik dan molivasi
ekstrinsik secara keseluruhar ialah:

Tabel 5. Skor Total Motivasl
Instrltrslk dan EksFlnsik

t9  . r? l  l00d i

Junlan 971 100 %

lvlotivasi sislrn nengilrlti ekstra
kuil ler Bola voli

Hasil dad delapar indikator yang
terdri dari 38 soal ir1strulEen dibagi
lrleojadi 2 yaitu: motivasi inshirNik dan
ruotivasi ekstl insik. menudukkan bahwa
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kesehata! tubuh. kapasitas paru.
kecepatan. kehlatan olot. daya tahan,
fleksibilitas. ketangkasan dall
keseimbatrgan. Ulsur rlrelltal atau
psikis berkaitat del1gan kesehatan
mental. kebem4ian. uotivasi dan
keirginan untuk menarlg. 2. Faktor
eksogen mellcalorp latihan fisik dao
tekoik rerhadap atlet. sarana dan
plasarana. kondisi lingkllgan. ga-ji dan
penghar€aal1. Latihao yang diterima
oleh atlet salgat berpelga$h terhadap
kualitasnya dalam befiandiogan.
Sementara itu. latihar berkaitaa dengal
saraia dan prasarana olahraga yang
diriliki dan dig1loakau oleh atlet
dalam berlatih. (Lutar. 1992:14)

Hal iBi nenunjuklian bahrva
yaug berperan dalam peninglatan
prestasi bukan hanya lnotil?si sis$a.
kama ada ban"vak faktor yang

empengaruli prestasi olahraga. Maka
meskipun tuotivasi siswa nre4gil-uti
ekstrakurikuler Boia Voli di SN,lp
Neged 13 Kota Bekasi TalNn 2019
tinggi prestasilya belum tentu tinggi.
Motivasi hanya salah sanl r sul lnelltal
dan beberapa u|rsu pada faktor
elldogen. agar dapal beryrestasi kedta
faktor yaitu faktor endogen dan faktor
eksoge[ harus diperhatikall.

Motivasi ekstrinsik berupA
dukunea! orang hla berperan sel1a
dalam pelaksanaa! ekstrakldkulel
bebe|apa hal yang nenjadi tujlan
siswa olengikuti ekstrahrdhler Bola
Voli ialah agar bisa beDlain Bola Voli,
menarnbab pelgalaman banL.
nelgembangkan bakat. ingiu
berprestasi, rneqambair te a[ dan
ll1etlgisi {,aLtu luaEg. Sislva dapat
nre[geuoangKan diri pada
ekstrakurikuler Bola Voli. balyak
nant'aat yang dapar dimib selain tubuh

yatrg selut. Misaltrya: beibagi
pengatamall dergan teDan yatrg lebilt
baik prestasinya akan menambah
'vawasa[ dan pengetahuar siswa
tefiadap dunia olalraga.

Peran Pihsk sekolah juga
Dembelikan surnbangsiii teftadap
1tl0lrvasl slswa reruaoap
ekstrakudkrler Bola Voli di SMp
Negeri l-1 Kota Bekasi. Adapur
i[dikator penilaianoya adalah perhatian
dari euru dal1 penghargaar berupa nilai
larnbahao untuk mata pelajaran penjas.
Urtrk lebih naksiftal apabila pihak
sekolah lnerDperbaiki sarana dau
prasaraua Fng belun uemenrihi
standar.

KESIMPT]LAN
Berdasal*a[ hasil peielitiaan

diatas dapat disi pulkan bah\\'a:
l .  Motivasr Insrrilrsik dapat

rlempelgaruhi motivasi siswa dalam
llleugikuti ekstrakltikuler Bola Voli
di SMP Negeri 13 Kota Bekasi.

2. Motivasi eksrdNik dapat
nempengamhi motivasi siswa dalam
mengikuti ekstrakuriL-!ler Bola Voli
di Str{P Negeri i3 Kora Bekasi.
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