
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Jasmani 

 

Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani, permainan atau olahraga terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Menurut Muhajir (2007: 8) menjelaskan bahwa Pendidikan 

Jasmani merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, 

perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, 

penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial), 

serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 

Oleh karena itu tujuan pendidikan jasmani yaitu memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, baik 

dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional dan moral. Misi dari 

pendidikan jasmani yaitu meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotor. 

Domain kognitif dalam pendidikan jasmani meliputi pemahaman terhadap 

gejala gerak dan prinsipnya. Domain afektif mencangkup sifat-sifat 

psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. Seperti 

pengendalian diri, kemampuan memotivasi diri, ketekunan, dan kemampuan 

untuk berempati. Domain psikomotor secara umum dapat diarahkan pada 

dua tujuan utama, pertama mencapai perkembangan aspek kebugaran 
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jasmani. dan kedua mencapai perkembangan aspek perseptual motorik. 

Tujuan pendidikan jasmani bagi siswa meliputi :  

1)  Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa berkaitan 

dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan 

perkembangan sosial. 

2)  Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk 

menguasai keterampilan gerak dasar yang mendorong 

partisipasinya dalam aneka aktivitas pendidikan jasmani. 

3)  Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam 

aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

 

B. Pengertian Motivasi Belajar 

 

Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti bergerak 

(move). Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, 

membuat mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam belajar, karena motivasi akan menentukan itensitas usaha 

belajar yang dilakukan siswa. 

Menurut Frans Nurseto dan Diah Oktina Singkawati (2001 : 44) seseorang 

yang memiliki motivasi cenderung : 

a) Jika ditantang berusaha makin keras untuk menghasilkan yang 

lebih baik. 

b) Jika berhasil memenangkan persaingan dengan mencapai standar 

yang ditentukan akan merasa puas. 

c) Lebih suka dengan pekerjaan dengan tingkat resiko moderat. 
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d) Apabila menerima umpan balik yang cepat dan tepat akan 

menunjukan aktivitas kerja yang lebih giat. 

e) Menyadari bahwa mencapai prestasi besar itu diperoleh melalui 

berusaha dan bertarung dengan gigih. 

f) Apabila menghadapi rintangan, segera memikirkan alternatif cara 

untuk mengatasinya. 

g) Lebih senang memilih rekan kerja yang terbukti ahli, meskipun 

pribadinya belum dikenal secara jelas. 

h) Tidak memperhatikan orang lain terhadap dirinya. 

 

Sedangkan Hamzah Uno menyatakan bahwa motivasi belajar adalah 

dorongan intrinsik dan ekstrinsik pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu punya peranan besar dalam 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.  

 

Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah motivasi belajar intrinsik dan 

motivasi belajar ekstrinsik, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan 

dalam tujuan penelitian. 
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C. Motivasi Intrinsik 

 

Motivasi intrinsik adalah motif - motif yang menjadi aktif atau berfungsi 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang mencangkup dalam 

situasi belajar dan memenuhi kebutuhan dan tujuan siswa, misalnya seorang 

yang selalu berusaha untuk meningkatkan kepintarannya, kemampuannya, 

dan keterampilannya. 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi motivasi intrinsik pada umumnya terkait 

dengan faktor intelegensi dan bakat dalam diri siswa. Motivasi ini sering 

disebut motivasi murni yang sebenarnya timbul dari diri siswa sendiri. 

Motivasi intrinsik dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 

sendiri yang akan bertindak dan berbuat  lebih kuat dalam meningkatkan 

hasil belajarnya yang diukur dari indikator adanya perubahan dari sebelum 

dan sesudah belajar.  

Menurut Slameto (2003: 205) faktor intern yang mempengaruhi proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a) Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu, jika seseorang mengalami 

masalah dengan kesehatanya. Sehingga akan berpengaruh terhadap 

proses belajarnya. Misalkan ia akan cepat lelah, mudah pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, ada gangguan-gangguan fungsi alat 

inderannya. 

 

b) Perhatian 

Untuk dapat menjamin hasil yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran 

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia 

tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, 

usahakanlah bahan  pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 
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c) Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus-menerus yang disertai  dengan rasa senang. Jadi 

berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak 

dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 

senang, sedangkan minat selalu dikuti dengan perasaan senang dan 

dari situ diperoleh kepuasan. 

 

d) Bakat 

Bakat itu mempengaruhi proses pembelajaran, karena jika bahan  

pelajaran yang dipelajari sesuai dengan bakatnya, rasa senang, giat 

dan semangat dalam mempelajari akan terus tumbuh. Selanjutnya 

akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya yang akan lebih baik. 

 

D. Motivasi Ekstrinsik 

 

Motivasi ekstrinsik adalah motif - motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar 

dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dalam dunia olahraga, motivasi 

ekstrinsik sering juga disebut competitive motivation, oleh karena dorongan 

untuk bersaing dan untuk memegang peranan yang lebih besar dari pada 

rasa kepuasan karena telah berprestasi dengan baik. Dalam kegiatan 

pembelajaran, motivasi ekstrinsik ini tetap penting karena kemungkinan 

besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang 

menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

 

 



13 

 

Menurut Slameto (2003: 207) faktor ekstern yang mempengaruhi proses 

pembelajaran yaitu : 

a) Metode mengajar 

Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena 

guru kurang  persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran 

sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru 

terhadap siswa atau mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga 

siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya 

siswa malas untuk belajar. 

 

b) Alat pengajaran 

Alat pengajaran yang sesuai dan tepat akan memperlancar penerimaan 

bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah 

menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi 

lebih giat dan menyenangkan. 

 

c) Waktu sekolah 

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa, siswa yang belajar 

di pagi hari, pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi yang baik. 

Sebaliknya jika  terjadi  siswa terpaksa masuk sekolah sore hari, 

sebenarnya kurang dapat dipertanggung jawabkan kecuali ada hal 

yang mendesak seperti keterbatasan ruangan kelas. Sore hari adalah 

waktu dimana siswa harus beristirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah 

hingga mendengarkan pelajaran sambil mengantuk. 

 

d) Kondisi lingkungan 

Lingkungan belajar yang baik dan kondusif akan membuat suasana 

belajar siswa terasa nyaman dan tenang. 

 

E. Fungsi dan Peranan Motivasi 

 

Motivasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam belajar, karena 

motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. 

Para siswa yang memiliki motivasi tinggi, belajarnya lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajarnya rendah. 

Sardiman (1988 : 84) mengemukakan ada tiga fungsi motivasi, yaitu : 

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
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2. Menuntuk arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

dengan demikian motivasi dapat memberi arah, dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

 

Menurut Hamzah, B. Uno (2010 : 23) Motivasi dan belajar merupakan dua 

hal yang saling mempengaruhi. Motivasi dapat memberikan semangat 

kepada siswa dalam kegiatan-kegiatan belajarnya dan memberi petunjuk 

atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan belajar adalah perubahan 

tingkah laku secara relatif dan secara potensial terjadi sebagai hasil dan 

praktek yang dilandasi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan. Seorang siswa yang memiliki dorongan atau keinginan yang 

kuat untuk belajar dan sukses yang berasal dari dalam diri sendiri maupun  

dari luar dirinya memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas-tugasnya 

dan melatih keterampilannya secara optimal dan tuntas, dampaknya pada 

hasil dari siswa itu sendiri. Jika sudah demikian, sekarang bagaimana guru 

mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa bila upaya-upaya yang 

dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan siswa, maka diharapkan 

dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. 

Dengan demikian motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam 

penyampaian materi sepak takraw baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru 

mengetahui motivasi belajar sepak takraw dari siswa sangat diperlukan guna 

memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. Sedangkan bagi 

siswa motivasi belajar itu sendiri dapat menumbuhkan semangat belajar 
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yang lebih tinggi sehingga siswa terdorong untuk melakukan kegiatan 

belajar keterampilan sepak takraw secara optimal dan sungguh-sungguh. 

F. Keterampilan Gerak 

Keterampilan gerak adalah sebuah kecakapan atau tingkat penguasaan 

terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang dicirikan oleh tiga indikator 

kualitas utama, yaitu efektif, efisien, dan adaptable. Keterampilan gerak 

adalah gerak yang mengikuti pola atau gerak tertentu yang memerlukan 

koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan 

melalui proses belajar. Semakin kompleks keterampilan gerak yang harus 

dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan kontrol tubuh yang harus 

dilakukan, dan ini berarti makin sulit juga untuk dilakukan. 

 

G. Konsep Belajar Dan Hasil Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang dengan demikian belajar itu berlangsung dengan mengikuti 

langkah-langkah dan tahap-tahap tertentu, sehingga dapat mencapai 

suatu hasil belajar yang diinginkan. Kemudian dalam arti sempit, 

belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk 

menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti 
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menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Dengan demikian permasalahan yang dihadapi ketika proses 

pembelajaran yang dipandang baik untuk menghasilkan produk yang 

baik, adalah bagaimana mengorganisasikan proses belajar untuk 

mencapai pengetahuan otentik dan tahan lama. Karena mengajar 

merupakan kegiatan mengorganisasikan proses belajar secara baik, 

maka guru sebagai pengajar harus berperan sebagai organisator yang 

baik pula.  

2) Hasil belajar 

Mengenai hasil belajar , Dimyati dan Mujiono (2006 : 3) menyatakan 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari segi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggalian materi dan puncak proses belajar. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai 

dengan bakat yang dimiliki, ada motivasi dan perhatian yang tinggi 

dalam pembelajaran, motivasi yang baik dalam belajar, cara belajar 

yang baik dan strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, 

lingkungan sekolah yang tertib, suasana kondusif dan disiplin 

merupakan pendorong dalam proses pencapaian prestasi keterampilan 

belajar. 
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H. Permainan Sepak Takraw 

 

Sepak takraw berasal dari dua kata yaitu sepak dan takraw. “Sepak” berarti 

gerakan menyepak sesuatu dengan kaki, dengan cara mengayunkan kaki di 

depan atau ke sisi (Depdikbud, 1995). Sedangkan “Takraw” berarti bola 

atau barang bulat yang terbuat dari anyaman rotan (Depdikbud, 1992). Jadi 

sepak takraw adalah sepak raga yang telah dimodifikasikan untuk 

menjadikannya sebagai suatu permainan yang kompetitif. Permainan sepak 

takraw diselenggarakan ditempat terbuka dapat juga dilapangan tertutup 

asalkan memenuhi syarat. Ukuran lapangan adalah 13,40 M x 6,10 M (44’ x 

20’) bebas dari segala rintangan ke atas 8 M dari permukaan lantai. Jika 

diadakan didalam gedung maka selai memenuhi luas dan bebas rintang 

sebesar 3 M  dari setiap sisi lapangan juga harus bebas rintangan dari lantai 

sampai atap setinggi 8 M. Permainan sepak takraw dilakukan oleh dua regu. 

Setiap regu yang berhadapan terdiri atas 3 orang pemain yang bertugas 

sebagai tekong yang berdiri paling belakang, dua orang lainnya menjadi 

pemain depan yang berada disebelah kiri dan kanan yang disebut apit kiri 

dan apit kanan. Keterampilan dasar domain dalam sepak takraw adalah 

sejumlah keterampilan dasar yang dipandang paling menentukan untuk 

mendukung pencapaian keberhasilan dalam memainkan teknik-teknik dasar 

dalam sepak takraw. 

Keterampilan dasar dalam permainan sepak takraw menurut Surisman, 

(2012 : 19) adalah : 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2012/02/teknik-bola-basket-serta-ukuran.html
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a) Keterampilan lokomotor 

Keterampilan lokomotor adalah keterampilan menggerakan seluruh 

anggota badan dalam keadaan titik badan berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain. Bentuk keterampilan dasar domain adalah : 

 Gerakan melangkah 

 Lari beberapa langkah 

 Melompat dengan dua kaki 

 Melompat dengan satu kaki 

b) Keterampilan non lokomotor 

Jenis keterampilan yang dilakukan dengan menggerakan anggota 

badan yang melibatkan sendi dan otot dengan keadaan badan menetap, 

kaki tetap menumpu pada bidang tumpu. Untuk mempertahankan titik 

keseimbangan seorang pemain berusaha untuk merendahkan titik 

berat badannya dengan menekukkan sedikit lututnya. 

c) Keterampilan manipulatif 

Keterampilan manipulatif adalah keterampilan dengan menggunakan 

anggota badan, tangan atau kaki untuk mengontrol bola. Karena dalam 

sepak takraw, bola terutama dimainkan dengan kaki, tidak boleh 

dengan tangan, maka keterampilan manipulatif domain adalah 

menyepak bola dengan kaki. Ada beberapa teknik dalam memainkan 

bola dalam sepak takraw : 

 Sepak sila (menyepak bola dengan menggunakan kaki bagian 

dalamuntuk menerima dan menimang bola) 

 Sepak kura (adalah sepakan dengan menggunakan punggung 

kaki) 

 Heading (sundulan kepala) 

 Memaha (memainkan bola dengan paha dalam usaha 

mengontrol bola) 

 Mendada (memainkan bola dengan dada) 

 Menapak (menyepak bola dengan menggunakan telapak 

kaki) 
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I. Penelitian Relevan 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Purnama Putra (2013) dengan 

judul : “Hubungan Tingkat Kepercayaan diri dan Motivasi Dengan 

Ketermpilan Gerak Dasar Sepakbola Pada Siswa Ekstrakurikuler 

Sepakbola SMP Negeri 8 Bandar Lampung” Menyimpulkan bahwa 

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri  

dengan keterampilan gerak dasar sepak bola ,Terdapat hubungan yang 

cukup signifikan antara motivasi  dengan keterampilan gerak dasar 

sepak bola dan Terdapat Hubungan yang signifikan antara tingkat 

kepercayaan diri dan motivasi  dengan keterampilan gerak dasar sepak 

bola siswa SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

2. Lasti Ardalina (2010) dengan judul : “Hubungan Internal dan 

Eksternal dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Siswa Kelas XI SMA Negeri Se-Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011”. Menyimpulkan 

bahwa motivasi internal dan eksternal memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan prestasi belajar. 

3. Eva Fauziah ( 2013 ) dengan judul : “Hubungan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Motivasi Siswa Kelas VIII.1 Dalam Mengikuti 

Pelajaran Pendidikan Jasmani Di SMP Negeri 1 Sukadana Tahun 

Pelajaran 2013/2014” Menyimpulkan Pada diri siswa kelas VIII.1 di 

SMP Negeri 1 Sukadana tahun 2013/2014”. Menyimpulkan bahwa 
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motivasi belajar siswa memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

prestasi belajar. 

 

J. Kerangka Pikir 

 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya 

yaitu manusia yang beriman dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan,kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, 

dan mandiri serta bertanggung jawab bermasyarakat dan bangsa. Pendidikan 

pada dasarnya merupakan suatu proses pengembangan potensi individu, 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik baik dari segi akademis, sikap serta keterampilan agar mampu 

menjalankan tugas-tugas kehidupan dengan baik. 

Pendidikan Jasmani adalah bagian dari proses pendidikan secara total, yang 

bertujuan untuk mengembangkan warga negara  menjadi segar fisik, mental, 

emosional, dan sosial melalui aktivitas gerak. Aktivitas gerak yang dipilih 

disini adalah pembelajaran keterampilan gerak dasar sepak takraw. Proses 

pembelajaran  merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk 

menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut 

unsur cipta, rasa dan karsa. Karena dalam pendidikan jasmani terdapat ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran sepak takraw peran 

serta yang ditimbulkan karena adanya motivasi dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa yang pada akhirnya merupakan suatu usaha untuk 

mencapai keterampilan gerak yang maksimal. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, maka harus dilakukan suatu upaya oleh 

semua pihak baik itu siswa maupun dari gurunya agar tercapainya motivasi 

belajar yang tinggi. siswa yang memiliki motivasi yang kuat untuk belajar 

sepak takraw akan lebih sering melatih dan mengulang materi yang 

disampaikan oleh pendidik, sehingga hasil keterampilannya akan jauh lebih 

baik dari pada siswa yang tidak memiliki motivasi dalam mempelajari 

keterampilan gerak dasar sepak takraw. Jadi dapat dikatakan bahwa 

motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik berhubungan dengan hasil 

keterampilan gerak dasar sepak takraw. Pernyataan ini dipertegas oleh 

Oemar Hamalik (2005 : 108) bahwa motivasi menentukan tingkat berhasil 

atau gagalnya kegiatan belajar siswa, belajar tanpa motivasi sulit untuk 

mencapai keberhasilan secara optimal.  

 

 

 

 Gambar 1. Peta Konsep Kerangka Fikir (Rochman Natawidjaya, 1979:79) 

Pendidikan Jasmani 

Motivasi Belajar 

Hasil Keterampilan 
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K. Hipotesis 

 

Menurut Arikunto (2006 : 71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Sedangkan menurut Sutrisno (1990 : 90) Hipotesis adalah 

dugaan yang mungkin benar mungkin salah yang dapat dibuktikan 

kebenarannya.  

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau dapat berupa suatu pendapat 

yang lemah, sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Pembuktian hipotesis 

dilakukan dengan melakukan penelitian, pengumpulan data, dan dilanjutkan 

dengan proses pengolahan data. Dengan kata lain, hipotesis merupakan 

suatu dugaan sementara atau pendapat yang lemah,sehingga perlu 

dibuktikan dulu kebenarannya. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan di 

atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara Motivasi intrinsik 

dengan keterampilan gerak dasar sepak takraw. 

H1 : Ada hubungan yang signifikan antara Motivasi intrinsik dengan 

keterampilan gerak dasar sepak takraw. 

H0 :     Tidak ada hubungan yang signifikan antara Motivasi ekstrinsik 

dengan keterampilan gerak dasar sepak takraw. 

H2 :     Ada hubungan yang signifikan antara Motivasi ekstrinsik dengan 

keterampilan gerak dasar sepak takraw. 
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H0 :     Tidak ada hubungan yang signifikan antara Motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik dengan keterampilan gerak dasar sepak takraw. 

H3 :     Ada hubungan yang signifikan antara Motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik dengan keterampilan gerak dasar sepak takraw. 

 


