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ABSTRAK 

 

Ardianto Tatan. Survei Minat Siswa Terhadap Olahraga Bola Voli Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

Se Kecamatan Kepung tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi, Program Studi Pendidikan Jasmani 

Kesehatan Olahrahraga dan Rekreasi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018. 

 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tiap masing masing faktor yang 

mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti olahraga khususnya olahraga bola voli di Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta SeKecamatan Kepung tahun ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode survei.Subjek 

penelitian yang digunakan adalah siswa yang mengikuti olahraga bola voli di Madrasah Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta SeKecamatan Kepung tahun ajaran 2017/201 sebanyak 104 siswa. Intrumen yang 

digunakan berupa angket, dengan koefisien reliabilitas sebesar 100%  dan untuk menganalisis data 

digunakan statistik deskriptif kualitatif dengan persentase histogram dan deskripsinya. 

Hasil penelitian menunjukkan minat siswa dalam mengikuti olahraga bola voli di Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta SeKecamatan Kepung tahun ajaran 2017/2018 sebagian besar berada pada kategori 

rendah sebesar 45 %, 30% dan 20%. Jadi dapat disimpulkan minat siswa dalam mengikuti 

ekstrakurikuler bola voli di Madrasah Ibtidaiyah Swasta SeKecamatan Kepung tahun ajaran 

2017/2018 keseluruhan  berada pada kategori rendah. 

 

 

 

 

KATA KUNCI : MINAT, BOLA VOLI, MADRASAH IBTIDAIYAH 
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I. LATAR BELAKANG 

Olahraga mempunyai peran yang 

penting dalam kehidupan manusia.Dalam 

kehidupan modern sekarang ini manusia 

tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

olahraga, baik untuk meningkatkan 

prestasi maupun kebutuhan dalam menjaga 

kondisi tubuh agar tetap sehat.Salah satu 

cabang olahraga yang digemari di 

kalangan masyarakat saat ini yaitu cabang 

olahraga bola voli, karena olahraga ini 

dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik 

laki-laki maupun perempuan. 

Di sekolah olahraga bola voli sudah 

dimainkan oleh siswa-siswi mulai dari 

sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat 

pertama, sekolah menengah umum sampai 

perguruan tinggi walaupun dalam bentuk 

yang sederhana.Perkembangan bola voli 

dewasa ini sangatlah pesat, hal ini terlihat 

dari semakin banyaknya jumlah kejuaraan 

dari tingkat daerah sampai tingkat 

nasional. Dikatakan oleh M. Yunus (1992: 

1) bahwa: "Di Indonesia olahraga bola voli 

sudah dikenal dan dimainkan oleh semua 

lapisan masyarakat." Suatu perkembangan 

yang pesat dapat dilihat dari semakin 

banyaknya perkumpulan bola voli dan 

seringnya dilaksanakan pertandingan atau 

kejuaraan bola voli terutama pada setiap 

hari besar nasional, peringatan ulang tahun 

suatu instansi atau lembaga tertentu, dari 

tingkat terendah, seperti antar desa, sampai 

tingkat yang lebih tinggi, seperti antar 

perkumpulan atau antar propinsi. Hal ini 

dikarenakan ada beberapa faktor yang 

membuat olahraga bola voli berkembang 

pesat antara lain, olahraga bola voli mudah 

dilakukan, olahraga bola voli lapangannya 

tidak memerlukan tempat yang luas dan 

olahraga bola voli dapat mendatangkan 

kesenangan bagi yang main.  

Jadi, minat sangat diperlukan untuk 

mencapai keberhasilan dan kesuksesan. 

Selama ini olahraga bola voli di beberapa 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta se kecamatan 

Kepung. Menurut pengamatan penulis 

selama ini bahwa ditahun-tahun 

sebelumnya kegiatan olah raga bola voli di 

beberapaMadrasah Ibtidaiyah Swasta 

sekecamatan Kepungpernah terlaksana dan 

berjalan dengan baik akan tetapi dengan 
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berjalannya waktu semakin lama semakin 

redup kegiatan olahraga di sekolah 

tersebut. Berdasarkan wawancara penulis 

dengan pihak pimpinan Madrasah dan para 

guru serta para siswa bahwa dari mereka 

banyak yang mengatakan kegiatan 

olahraga tersebut disekolah ini semakin 

redup dikarenakan ada beberapa faktor 

kendala, seperti fasilitas sarana prasarana 

yang kurang memadai dan semakin 

menurunnya minat siswa terhadap olahraga 

bola voli serta semakin banyaknya siswa 

yang beralih melakukan kegiatan cabang 

olahraga yang lain. Maka, berdasarkan 

latar belakang di atas penulis sangat 

tertarik untuk mengetahui seberapa besar 

minat siswa beberapa Madrasah Ibtidaiyah 

Swasta se kecamatan Kepung terhadap 

olahraga bola voli dan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta se 

kecamatan Kepung menyukai olahraga 

bola voli. 

 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan deskriptif 

kualitatif, dengan metode survei, adapun 

teknik pengambilan data nya menggunakan 

angket. Survei adalah suatu proses untuk 

mengumpulkan. Skor yang diperoleh dari 

angket kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistic deskriptif 

kualitatif yang dituangkan dalam bentuk 

persentase. Survey bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang orang 

yang jumlahnya besar dengan cara 

questionnaire atau angket pada sejumlah 

kecil dari populasi. Deskriptif yang 

dimaksudkan adalah untuk memberikan 

gambaran tentang minat siswa Madrasah 

Ibtidaiyah se kecamatan Kepung dalam 

mengikuti olahraga bola voli. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Metodologi penelitian merupakan 

bagian yang sangat penting dan syarat 

mutlak dari suatu penelitian. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2000: 4) 

bahwa metodologi penelitian sebagaimana 
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yang dikenal sekarang, memberikan garis-

garis yang cermat dan mengajukan syarat-

syarat yang benar, maksudnya adalah 

untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian dapat 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-

tingginya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa secara umum gambaran minat siswa 

terhadap olahrga bola voli di Madrasah 

Ibtidaiyah di Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri tahun ajaran 2017/2018 

dapat di simpulkan bahwa minat siswa 

terhadap olahrga bola voli di Madrasah 

Ibtidaiyah kecamatan kepung kabupaten 

kediri khususnya MI AT-Taufiq, MI 

Mujjahidin, MI Nabbatul Ulum, MI 

Taufiqiyatul Asna adalah rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas 

juga diketahui besarnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler bola voli di 

Madrasah Ibtidaiyah swasta sekecamatan 

Kepung: 

1. MI At-Taufiq memiliki perbandingan 

dengan aspek kesenangan paling tinggi 

sebagai aspek Kesenangan yang di 

minati siswa sebesar 4,5% dan 

perhatian sebesar 2,3% dan kemauan 

sebesar 2%. 

2. Selanjutnya presentase aspek yang di 

peroleh dari siswa MI Mujjahiddin 

memiliki perbandingan dengan aspek 

kesenangan paling tinggi sebagai aspek 

kesenangan yang di minati siswa 

sebesar 2,4% dan perhatian sebesar 

4,6% dan kemauan sebesar 2%. 

3. Sekolah yang ketiga yaitu presetase 

aspek yang di peroleh dari siswa MI 

Nabbatul Ulum memiliki perbandingan 

dengan aspek kesenangan paling 

tinggisebagai aspek kesenangan yang di 

minati siswa sebesar 3,5% dan 

perhatian sebesar 1,9% dan kemauan 

sebesar 2,9%. 

4. Terakhir presentase aspek yang di 

peroleh dari siswa MI Taufiqiyatul 

Husna memiliki perbandingan dengan 

aspek kesenangan paling tinggi sebagai 
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aspek yang di minati siswa sebesar 

4,6% dan perhatian sebesar 2,8% dan 

kemauan. 
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