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SARI 
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Penjasorkes Se-Kabupaten Purworejo.  Skripsi, Pendidikan Jasmani 
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Pendamping : Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M.Pd. 

 

Kata kunci : Minat, Kelas Akselerasi, Mata Pelajaran Penjasorkes 
 

             Latar belakang dari penelitian ini adalah siswa kelas akselerasi di 
kabupaten Purworejo lebih mementingkan pelajaran akademik dan tidak aktif 
dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani. Permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu bagaimana minat siswa kelas akselerasi terhadap mata pelajaran 
penjasorkes. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui minat siswa kelas 
akselerasi terhadap pelajaran Penjasorkes se-Kabupaten Purworejo.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif.  Metode yang digunakan adalah survei, dengan teknik kuesioner dan 
dokumentasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, VIII, 
X, dan XI yang berjumlah 73 anak. Teknik pemilihan sampel dengan total 
sampling sejumlah 73 anak, dan teknik pengumpulan data dengan metode 
kuesioner dilengkapi dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis 
dengan statistik deskriptif persentase. 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang termasuk 
dalam kategori sangat baik ada 17 responden (23,29%), responden yang termasuk 
dalam kategori baik ada 29 responden (39,73%), responden yang termasuk dalam 
kategori kurang baik ada 22 responden (30,14%), dan responden yang termasuk 
dalam kategori tidak baik ada 5 responden (6,85%). 
 Simpulan penelitian ini : (1) berdasar analisis deskriptif per aspek adalah 
minat siswa kelas akselerasi terhadap pelajaran penjasorkes termasuk dalam kategori 
baik, (2) berdasar analisis deskriptif per responden minat siswa kelas  akselerasi 
terhadap pelajaran Penjasorkes termasuk dalam kategori baik. Saran yang diberikan 
adalah (1) dengan minat siswa yang baik ini, seyogyanya guru Penjasorkes terus 
meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran seperti pemberian 
latihan yang sistematis dan tidak monoton, penggunaan metode dan media 
pembelajaran yang bervariasi, dan evaluasi yang menarik sehingga meningkatkan 
minat siswa dalam mengikuti pelajaran Penjsorkes, (2) bagi peneliti lain yang 
tertarik melakukan penelitian sejenis disarankan untuk dapat menambahkan 
variabel lain yang berhubungan dengan minat siswa mengikuti pelajaran 
Penjasorkes seperti  media pembelajaran, metode, teknik, atau evaluasi dalam 
pelajaran Penjasorkes sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, 
dan lebih obyektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan salah satu mata 

pelajaran umum yang diberikan disemua jenjang pendidikan, baik itu di tingkat 

SD, SMP, maupun tingkat SMA. Hal itu dikarenakan pendidikan jasmani pada 

dasarnya merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dijadikan sebagai 

media untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. Melalui 

pendidikan jasmnai, siswa disosialisasikan kedalam akivitas jasmani termasuk 

keterampilan berolahraga. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak 

yang meyakini dan mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari 

pendidikan menyeluruh dan sekaligus memiliki strategi untuk mendidik (Adang 

Suherman, 2000:1). 

Dengan perkataan lain pendidikan jasmani berusaha untuk mengembangkan 

pribadi secara keseluruhan, khususnya yang tidak diperoleh dari usaha-usaha 

pendidikan yang lain karena hasil pendidikan dari pengalaman jasmani tidak 

terbatas pada perkembangan tubuh atau fisik.  Pendidikan jasmani berkewajiban 

meningkatkan jiwa dan raga yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-

hari seseorang atau keseluruhan pribadi seseorang. Pendidikan jasmani 

menggunakan pendekatan keseluruhan yang mencakup semua kawasan baik 

kognitif, afektif, psikomotor, maupun fisik, karena manusia dipandang seutuhnya. 

1 
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Maka jika diperhatikan lebih jauh, pendidikan jasmani merupakan pelajaran yang 

sama pentingnya dengan pelajaran yang lain. 

Selain fungsi diatas pendidikan jasmani juga mendorong siswa untuk : 

(1) Mengembangkan ketrampilan gerak, mengetahui mengapa dan bagaimana 

semestinya seseorang bergerak dan bagaimana gerak tersebut dapat 

dilaksanakan. 

(2) Belajar bergerak dengan trampil dan efektif melalui latihan-latihan, bermain, 

berolahraga, menari dan berenang. 

(3) Memahami dan memperluas pengertian konsep tentang ruang, waktu dan 

gaya (force) yang berkaitan dengan gerak. 

(4) Mengungkapkan pola budaya yang dapat diterima melalui pelaku personal 

dan hubungan antar personal dalam bermain, berolahraga dan menari. 

(5) Mempersiapkan kondisi jantung,  paru-paru, otot dan sistem organ tubuh 

yang lainya untuk menunjang keperluan hidup sehari-hari dan dalam keadaan 

darurat. 

(6) Menghargai dan menghormati kondisi jasmaniah (kesegaran jasmani), bentuk 

dan fungsi tubuh yang baik dan memiliki rasa sejahtera. 

(7) Mengembangkan minat dan perhatian untuk selalu terlibat dan ikut serta 

dalam kegiatan olahraga rekreatif. 

Namun dengan demikian pelaksanaan pendidikan jasmani di Indonesia 

terasa masih belum cukup memuaskan apabila dibandingkan dengan mata 

pelajaran yang lain atau dibandingkan dengan perannya sebagai bagian dari 



3 
 

pendidikan secara umum (Adang Suherman, 2000:2). Kelemahan itu tampak dari 

beberapa aspek seperti : 

(1) Ketimpangan dalam alokasi waktu untuk pendidikan jasmani dibandingkan 

dengan bidang studi lainnya. 

(2) Status pendidikan jasmani yang masih dianggap kurang penting, dan tidak 

menentukan karier masa depan. 

(3) Faktor ketenagaan khususnya guru yang mengenai bidang studi tersebut 

selain jumlahnya masih kekurangan, kualifikasinya juga masih rendah 

(sebagai guru generalisasi) atau tidak sesuai dengan tugasnya. 

(4) Infrastruktur olahraga pendukung, termasuk sarana prasarana yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh kesempatan yang lebih banyak 

untuk aktif bergerak atau bermain sesuai dengan fitrahnya. 

(5) Kekurangan dana untuk menyelenggarakan program yang akan menghasilkan 

perubahan bermakna dan hasil belajar yang diharapkan. 

(6) Pemahaman dan penguasaan dasar-dasar pendidikan jasmani secara 

mendalam perlu dimiliki oleh setiap penyelenggara pendidikan jasmani. 

Upaya ini juga berkaitan dengan penyelarasan landasan teoritis dengan 

penerapan dilapangan, konseptual dan penyelenggaraannya. 

(7) Minat belajar siswa itu sendiri juga bisa menjadi masalah keadaan psikologis 

yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar pendidikan jasmani. 

Dengan berdasarkan pemikiran diatas maka proses belajar mengajar 

pendidikan jasmani perlu adanya penataan dari berbagai segi antara lain dalam 

kaitanya dengan pangetahuan dasar siswa, cara belajar siswa, dan juga kesiapan 
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individu yang bersangkutan sebelum mengikuti suatu pelajaran. Meskipun yang 

berkewajiban mengembangkan kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar yang 

maksimal merupakan tugas pengajar, tetapi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya mutu pendidikan adalah aspek psikologis siswa 

itu sendiri. Muhibbin Syah (2007:146), mengatakan banyak faktor yang termasuk 

aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan 

belajar siswa. Namun diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya 

dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 1) tingkat 

kecerdasan/intelegensi siswa, 2) sikap siswa, 3) bakat siswa, 4) minat siswa, 5) 

motivasi siswa. 

Minat belajar merupakan keadan psikologis yang dapat mempengaruhi 

proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajarinya tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya (Slameto, 2003:57). Sehingga 

apabila seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat, maka diharapkan 

hasilnya akan lebih baik. Sebaliknya bila tidak berminat jangan diharapkan akan 

berhasil baik dalam mempelajari hal tersebut.  

Seseorang yang memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu mata 

pelajaran, maka ia akan mempelajarinya dalam waktu yang tertentu. Motivasi itu 

muncul karena ia merasa membutuhkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Oleh 

karena itu, minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, suatu 

soal atau suatu situasi ada sangkut paut dengan dirinya (Syaiful Bahri Djamarah, 

2008:150). 
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Dalam perkembangan dunia pendidikan sekarang ini, telah banyak sekolah 

yang  melaksanakan atau mengadakan program kelas akselerasi, yaitu kelas yang 

dibuat bagi anak-anak yang memiliki intelegensi tinggi karena dalam setiap 

jenjang pendidikannya membutuhkan waktu belajar lebih cepat dibanding waktu 

belajar sekolah pada umumnya yaitu 2 tahun baik tingkat SMP maupun SMA. 

Landasan hukum untuk melaksanakan program kelas akselerasi adalah Undang-

undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut : 

Pasal 5 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 1. Penyelenggaraan Program Siswa berbakat 

akademik mempunyai tujuan: 

(1) Memberi pelayanan khusus kepada siswa yang mempunyai bakat dan 

kecerdasan istimewa. 

(2) Memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menyelesaikan program lebih 

cepat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

(3) Mengembangkan kemampuan berfikir dan bernalar siswa lebih komprehensif 

dan optimal. 

(4) Mengembangkan kreativitas secara optimal. 

Persyaratan menjadi siswa/siswi berbakat adalah : 

(1) Nilai Ujian Nasional minimal rata-rata 8,00 

(2) Rata-rata nilai raport minimal 8,00 

(3) Nilai Tes Akademik (IPA, Matematika, Bahasa Indonesia) minimal 8,00. 

(4) Hasil Pemeriksaan Psikologis 
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(5) Tingkat kecerdasan IQ minimal 125 

(6) Memiliki Tingkat kreativitas CQ yang tinggi 

(7) Komitmen terhadap tugas TC yang tinggi 

(8) Mengikuti Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) 

(9) Memiliki minat yang tinggi dan mampu belajar mandiri 

(10) Mendapat persetujuan Orang Tua 

(11) Mengikuti Tes Wawancara 

Sedangkan kurikulum dan alokasi jam belajar tatap muka atau lama belajar 

diatur sama dengan program reguler dalam satu minggu. Perbedaan antara 

kurikulum kelas akselerasi dengan reguler adalah: 

(1) Penyusunan struktur program pengajaran dengan alokasi waktu yang lebih 

singkat,yaitu dari tiga tahun menjadi dua tahun. Dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tahun Pertama :  

a. 100% materi pelajaran kelas 1 

b. 50% materi pelajaran kelas 2 

Tahun Kedua :  

a. 50% materi pelajaran kelas 2 

b. 100% materi pelajaran kelas 3 

(2) Terletak pada pemilihan materi esensial dan non esensial serta pengembangan 

kurikulum berdiferensiasi. 
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Di Kabupaten Purworejo terdapat dua sekolah yang telah mendapatkan 

kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan program kelas  akselerasi, yaitu 

SMP Negeri 2 Purworejo dan SMA Negeri 1 Purworejo. 

Mengingat banyaknya tujuan pendidikan yang bisa dicapai melalui 

pendidikan jasmani. Oleh karena itu, anggapan-anggapan dan minat siswa 

terhadap pendidikan jasmani yang masih rendah tentu saja tidak boleh terjadi. 

Disamping itu minat siswa sangat diperlukan untuk menunjang jalanya proses 

belajar mengajar pendidikan jasmani. Namun pada kenyataannya siswa kelas 

akselerasi di kabupaten Purworejo lebih mementingkan pelajaran akademik dan 

tidak aktif dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani. Seperti ada yang 

malas-malasan, kurang serius, bahkan ada diantaranyan yang  berusaha untuk 

tidak mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, sehingga pelaksanaan pelajaran 

pendidikan jasmani berjalan kurang efektif. Selain itu siswa akselerasi juga tidak 

aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Berikut tabel daftar 

ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Purworejo dan SMA Negeri 1 Purworejo. 

Tabel 1.1 Daftar Ekstrakurikuler Tahun Pelajaran 2010/2011 

SMP N 2 PURWOREJO SMA N 1 PURWOREJO 

Jenis 

Kegiatan 

Peserta Kelas Jenis 

Kegiatan 

Peserta Kelas 

VII VIII X XI 

Pramuka Wajib Wajib Pramuka Wajib Wajib 

PMR/UKS - 2 English Club - - 

English Club 8 7 PMR/UKS - - 

Seni Baca Al-

Quran 

- - Pecinta Alam - - 

Drum Band 6 4 Teater - - 
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Seni Tari - 1 Pencak Silat - - 

Seni Musik - - Sepak Bola - - 

Sepak Bola 1 1 Bola Voli - - 

Bola Voli 1 - Bola Basket - - 

Bola Basket 2 -    

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa kelas akselerasi  SMP Negeri 2 

Purworejo  lebih tertarik terhadap kegiatan akademik maupun seni dibanding 

dengan  kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang melibatkan aktivitas jasmani yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi nilai pendidikan 

jasmani. Bahkan siswa kelas akselerasi SMA Negeri 1 Purworejo sama sekali 

tidak mengikuti ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah dengan alasan 

agar siswa lebih konsentrasi terhadap pelajaran akademik. 

Untuk itu Peneliti tertarik mengambil judul : “Minat siswa kelas akselerasi 

terhadap mata  pelajaran Penjasorkes se-kabupaten Purworejo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana minat siswa kelas akselerasi terhadap mata  pelajaran 

Penjasorkes se-kabupaten Purworejo?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat 

siswa kelas akselerasi dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan se-kabupaten Purworejo. 
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1.4 Penegasan Istilah 

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan 

penelitian dalam pembuatan skripsi ini, maka perlu kiranya ada penjelasan 

mengenai beberapa istilah yang ada, yaitu : 

1.4.1 Minat 

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keingginan yang besar terhadap sesuatu (Muhibbin Syah, 2007:151). 

1.4.2 Kelas Akselerasi 

Kelas akselerasi (percepatan) adalah wadah pendidikan khusus bagi mereka 

yang memiliki potensi dan keunggulan dalam kecakapan, minat, dan bakat, yaitu  

anak-anak yang memiliki IQ di atas 125. Dan memiliki waktu belajar lebih cepat 

dibanding kelas atau sekolah pada umumnya, yaitu 2 tahun setiap jenjang 

pendidikan. (Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional 

EkoDjatmiko,http://www.kompas.com/kompascetak/07/11/23/humaniora/402049

6.htm). 

1.4.3 Pendidikan jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang 

dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan individu secara 

menyeluruh (Adang Suherman, 2000:1) 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna : 
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1.5.1 Bagi Guru 

Bagi guru pendidikan jasmani, dapat mengetahui seberapa besar minat 

siswa sehingga guru dapat mendesain atau memeodifikasi metode yang tepat 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan agar proses 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

1.5.2 Bagi Siswa 

Memberikan pemahaman bagi siswa bahwa minat dalam proses belajar akan 

dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar, baik itu dalam pelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan maupun dalam mata pelajaran lain. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan untuk selalu mengadakan inovasi terhadap proses belajar mengajar. 

1.5.4 Bagi Penulis 

Dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian survei, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian untuk mengembangkan 

penelitian ini  dimasa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Minat 

2.1.1 Pengertian Minat 

Minat merupakan masalah yang penting dalam pendidikan. Minat yang ada 

dalam diri seseorang akan memberi gambaran dalam aktivitas untuk mencapai 

suatu tujuan. Oleh karena itu, minat akan menentukan sukses atau gagalnya 

kegiatan seseorang. Jika seseorang tersebut memiliki minat yang besar maka akan 

mendorong motivasinya. Selain itu minat juga mempengaruhi kualitas pencapaian 

hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. Misalnya seorang siswa yang 

mempunyai minat besar terhadap bidang studi tertentu akan memusatkan 

perhatianya lebih banyak daripada bidang studi lainya, karena pemusatan 

perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi 

untuk mempelajari lebih giat, sehingga akan mencapai prestasi yang diinginkan. 

Beberapa pengertian minat antara lain : 

2.1.1.1 Minat adalah perhatian, kesukaan, kecenderungan hati kepada sesuatu 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:744). 

2.1.1.2 Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih 

(Elizabeth B. Hurlock, Edisi 6:114). 

2.1.1.3 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasrnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 

11 



12 
 

diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut, semakin besar 

minat (Slameto, 2010:180). 

2.1.1.4 Menurut Abu Ahmadi (2003:151), minat adalah sikap jiwa seseorang 

termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada 

sesuatu, dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat. 

2.1.1.5  Muhibbin Syah (2007:151), berpendapat bahwa minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

minat merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan 

perasaan senang dan tertarik, sehingga subyek termotivasi untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas yang disenangi. Apabila individu sudah mempunyai minat 

terhadap obyek atau aktivitas tersebut, maka dalam diri individu timbul perhatian 

dan kesediaan untuk mengikuti secara aktif. Dengan adanya minat terhadap suatu 

obyek atau aktivitas, maka akan mendorong seseorang untuk mencurahkan 

sesuatu untuk mendapat obyek tersebut, tapi menjadi lain apabila seseorang 

tersebut tidak berminat terhadap obyek yang dimaksud. 

 

2.1.2 Ciri-ciri Minat 

Suatu anggapan yang keliru apabila mengatakan bahwa minat dibawa sejak 

lahir. Karena minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat 

terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas 
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belajar berikutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal 

yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan 

bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya (Slameto, 2010:180). 

Menurut Elizabeth B. Hurlock (Edisi 6:115), ciri-ciri minat anak adalah : 

(1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

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

(2) Minat bergantung pada kesiapan belajar 

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

dan mental. 

(3) Minat bergantung pada kesempatan belajar 

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

anak maupun dewasa, yang menjadi bagian dari lingkungan anak. 

(4) Perkembangan minat mungkin terbatas 

Ketidak mampuan fisik dan mental serta pengalaman sosial yang terbatas, 

akan membatasi minat anak pula. 

(5) Minat dipengaruhi pengaruh budaya 

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

untuk belajar mengenai apa saja yang oleh kelompok budaya mereka 

dianggap sesuai dan tidak diberi kesempatan menekuni minat yang dianggap 

tidak sesuai dengan kebudayaan mereka. 
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(6) Minat berbobot emosional 

Bobot emosional yang tidak menyenangkan melemahkan minat, dan bobot 

emosional yang menyenangkan memperkuat minat. 

(7) Minat itu egosentris 

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

lebih menyukai matematika, karena dianggap penting menuju kedudukan 

yang menguntungkan dan bergengsi didunia usaha. 

 

2.1.3 Aspek-aspek Minat 

Menurut Elizabeth B. Hurlock (Edisi 6:116), minat mempunyai dua aspek, 

yaitu : 

(1) Aspek Kognitif 

Aspek kognitif didasarkan atas konsep yang dikembangkan anak mengenai 

bidang yang berkaitan dengan minat. Karena minat masa anak-anak cenderung 

egosentris, aspek kognitif minat ini berkisar sekitar pertanyaan apa saja 

keuntungan dan kepuasan pribadi yang dapat diperoleh dari minat itu. 

Konsep yang membangun aspek kognitif minat didasarkan atas pengalaman 

pribadi dan apa yang dipelajari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta dari 

berbagai jenis media massa. Dari sumber tersebut anak belajar apa saja yang akan 

memuaskan kebutuhan mereka dan yang tidak. Yang pertama kemudian akan 

berkembang menjadi minat, dan yang kedua tidak. 
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(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 seperti orang tua, guru, dan teman sebayanya, terhadap 

kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan 

atau tersirat dalam berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu. 

 

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.siswa yang memiliki 

minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap subyek tersebut (Slameto, 2010:180). Mengembangkan minat 

terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana 

hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan dirinya sendiri 

sebagai individu. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk 

mencapai beberapa tujuan yang dianggap penting, dan bila siswa melihat bahwa 

hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, 

kemungkinan besar ia akan berminat untuk mempelajarinya. 

Seseorang yang berminat terhadap sesuatu aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Selain itu juga dapat 

diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan, dan 
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memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminati itu tanpa 

menghiraukan sesuatu yang lain. 

 

Elizabeth B. Hurlock (Edisi 6:139), mengemukakan kondisi yang mempengaruhi 

minat anak pada sekolah yaitu : 

(1) Pengalaman dini sekolah 

(2) Pengaruh orang tua 

(3) Sikap saudara kandung 

(4) Sikap teman sebaya 

(5) Penerimaan oleh kelompok teman sebaya 

(6) Keberhasilan akademik 

(7) Sikap terhadap pekerjaan 

(8) Hubungan guru dan murid 

(9) Suasana emosional sekolah 

Berdasarkan uraian diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi adanya 

minat adalah sebagai berikut : 

(1) Faktor intrinsik atau faktor dari dalam, yaitu minat dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan yang mendorong dari dalam diri seseorang yang terdiri 

dari rasa tertarik, rasa senang, adanya perhatian dan ada kemauan untuk 

melakukan suatu kegiatan. 

(2) Faktor eksintrik atau faktor dari luar, yaitu pengaruh minat dari luar diri 

seseorang. Sedangkan dalam pelajaran penjasorkes pengaruh dari luar 
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tersebut adalah guru penjas, alat dan fasilitas, metode yang digunakan guru, 

dan materi yang diberikan kepada anak didik. 

 

2.1.5 Unsur-Unsur Minat 

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1993:117) seseorang dikatakan berminat 

terhadap sesuatu bila individu itu memiliki beberapa unsur antara lain: 

(1) Perhatian 

Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya perhatian, 

yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu objek, jadi 

seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek yang pasti perhatiannya akan 

memusat terhadap sesuatu objek tersebut. 

(2) Kesenangan 

Perasaan terhadap sesuatu objek baik orang atau benda akan menimbulkan 

minat pada dirieseorang, orang merasa tertarik kemudian pada gilirannya timbul 

keinginan yang dikehendaki agar objek tersebut menjadi miliknya. Dengan 

demikian maka individu yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan 

objek tersebut. 

(3) Kemauan 

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu tujuan 

yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan timbulnya 
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suatu perhatian terhdap suatu objek. Sehingga dengan demikian akan muncul 

minat individu yang bersangkutan. 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kat-kata 

tertentu. Misal: seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam 

mengumpulkan mata uang logam, perangko, dan lain-lain. 

2.1.6 Indikator Minat 

Menurut Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H Harahap (1980:214) dalam Tri 

Winarto (2007:10). Yang merupakan indikator minat terhadap pendidikan jasmani 

adalah : 

(1) Sikap 

Besar kecilnya minat akan nampak pada sikap yang ditunjukan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 

(2) Keinginan  

Keinginan merupakan reaksi awal adanya minat seseorang terhadap sesuatu. 

(3) Ketekunan  

Sebesar apa minat anak terhadap suatu obyek dapat dilihat dari bagaimana 

kesungguhannya dalam mengikuti pelajaran. Ketekunan memberikan kontribusi 

yang cukup dalam merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. 

(4) Dorongan  

Dengan dorongan yang kuat, anak dengan penuh semangat akan melakukan 

segala bentuk kegiatannya, tidak terkecuali pada pendidikan jasmani. 
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2.1.7 Cara Menimbulkan Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang 

berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh – 

sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak didik mudah menghapal pelajaran 

yang menarik minatnya. Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. 

Minat merupakan alat motivasi yang utamayang dapat membangkitkan kegairahan 

belajar  anak didik dalam rantang waktu tertentu. Oleh karena itu, guru perlu 

membangkitkan minat anak didik agar pelajaran yang diberikan mudah anak didik 

pahami. Ada beberapa macam cara yang dapat guru lakukan untuk 

membangkitkan minak anak didik sebagai berikut (Syaiful Bahri Djamarah, 

2008:167) : 

(1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga dia 

rela belajar tanpa paksaan. 

(2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik sehingga anak didik mudah menerima 

bahan pelajaran 

(3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar 

yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan 

kondusif. 

(4) Mengunakan berbagai macam bentuk dan tehnik mengajar dalam konteks 

perbedaan individual anak didik. 
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2.2 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktivitas 

jasmani yang dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Namun perolehan keterampilan dan perkembangan lain yang 

berisi jasmni itu juga sekaligus sebagai tujuan. Melalui pendidikan jasmnai, siswa 

disosialisasikan kedalam akivitas jasmani termasuk keterampilan berolahraga. 

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak yang menyakini dan 

mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan 

menyelurh dan sekaligus memiliki strategi untuk mendidik (Adang Suherman, 

2000:1). 

Menurut Abdul Kadir Ateng (1992:4), pendidikan jasmani merupakan usaha 

pendidikan dengan menggunakan aktivitas oto-otot besar hingga proses 

pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan 

pertumbuhan badan. Sebagai begian integral dari proses pendidikan keseluruhan, 

pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan 

kawasan organik, neuromasculer, intelektual dan sosial. 

Pendidikan jasmani dilakukan dengan sarana jasmani yakni aktifitas yang 

pada umumnya (meskipun tidak selalu) dilakuakn dengan tempo yang cukup 

tinggi dan terutama gerakan-gerakan besar ketangkasan dan keterampilan yang 

tidak perlu terlalu cepat, terlalu halus dan sempurna atau berkualitas tinggi agar 

diperoleh manfaat bagi anakanak didik mencakup bidang-bidang non fisiskal 

seperti intelektual, social, estetika, dalam kawasan-kawasan kognitif maupun 
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efektif. Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan keseluruhan yang 

mencakup semua kawasan baik organik, motorik, kognitif, maupun afektif, karena 

manusia dpandang seutuhnya (Abdul Kadir Ateng, 1992:1). 

 

2.2.2 Pandangan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Dari beberapa pengertian pendidikan jasmani diatas, apabila kita cermati 

lebih jauh, maka keragaman tersebut pada umumnya dapat dibedakan dari dua 

sudut pandang, yaitu pandangan tradisonal dan pandangan modern. 

(1) Pandangan Tradisional 

Pandangan pertama, atau juga sering disebut pandangan tradisonal, 

menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua komponen utama yang dapat 

dipilah–pilah, yaitu jasmani dan rohani (dikhotomi). Pandangan ini menganggap 

bahwa pendidikan jasmani hanya semata–mata mendidik jasmani atau sebagai 

pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata 

lain pendidikan jasmani sebagai pelengkap saja. 

Pandangan terhadap pendidikan jasmani seperti itu dapat kita amati pada 

undang-undang No empat tahun 1950 Bab VI Pasal 9 sebagai berikut, 

“Pendidikan jasmani yang menuju keselarasan antara tumbuhnya badan dan 

perkembangan jiwa dan merupakan usaha untuk membuat bangsa indonesia 

menjadi bangsa yang sehat kuat lahir batin, diberikan pada segala sekolah”. 
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(2) Pandangan Modern 

Pandangan modern atau sering juga disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang 

terpilah-pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. Oleh 

karena itu pendidikan jasmani tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja 

atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. 

Di Indonesia, salah satu contoh definisi pendidikan jasmani yang didasarkan 

pada pandangan holistik ini dikemukakan oleh jawatan pendidikan jasmani yang 

dirumuskan tahun 1960, sebagai berikut, “Pendidikan jasmani adalah pendidikan 

yang mengaktualisasikan potensi-potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindak, 

dan karya yang diberi bentuk, isi, dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai 

dengan cita-cita kemanusiaan”. 

 

2.2.3 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Sama halnya dengan pengertian pendidikan jasmani, tujuan pendidikan 

jasmani seringkali dituturkan dalam redaksi yang beragam, namun keragaman 

penuturan tujuan pendidikan jasmani tersebut pada dasarnya bermuara pada 

pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. 

Karena tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup 

pengembangan individu secara menyeluruh, artinya cakupan pendidikan jasmani 

tidak hanya mencakup pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, 

emosional, sosial dan spiritual. Maka secara umum tujuan pendidikan jasmani 

dapat diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu : 
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(1) Perkembangan Fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang 

melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang (Physical 

fitness). 

 

(2) Perkembangan Gerak 

Tujuan ini behubungan dengan kemampuan melakukan gerakan secara 

efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillfull). 

(3) Perkembangan Mental 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani 

kedalam lingkungannya, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

(4) Perkembangan Sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri 

dalam suatu kelompok atau masyarakat. 

Menurut Abdul Kadir Ateng (1992:7), sesuai dengan berbagai modalitas 

dari hubungan manusia dengan dunianya. Maka lebih rinci tujuan-tujuan 

pendidikan jasmani itu meliputi : 

(1) Pembentukan gerak 

a. Memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak. 

b. Penghayatan ruang, waktu dan bentuk serta pengembangan perasaan irama. 
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c. Mengenal kemungkinan gerak diri sendiri. 

d. Memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap. 

e. Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak. 

 

(2) Pembentukan prestasi 

a. Mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan ketangkasan-

ketangkasan. 

b. Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi (kemauan, konsentrasi, 

keuletan, kewaspadaan, kepercayaan pada diri sendiri). 

c. Penguasaan emosi. 

d. Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. 

e. Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat dan bidang 

prestasi, dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat dan dalam olahraga. 

(3) Pembentukan sosial 

a. Pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma bersama. 

b. Mengikut sertakan kedalam struktur kelompok fungsional, belajar 

bekerjasama, menerima pimpinan dan memberikan pimpinan. 

c. Pengembangan perasaan kemasyarakatan, dan pengakuan terhadap orang lain 

sebagai pribadi-pribadi. 

d. Belajar bertanggung jawab terhadap yang lain, memberi pertolongan, memberi 

perlindungan dan berkorban. 
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e. Belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas lelah secara aktif 

untuk pengisian waktu senggang. 

(4) Pertumbuhan badan 

a. Peningkatan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat tumbuh, bersikap dan 

bergerak dengan baik dan untuk dapat berprestasi secara optimal (kekuatan dan 

mobilitas, pelepasan ketegangan dan kesiapsiagaan). 

b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan 

diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. 

 

2.2.4 Manfaat Pendidikan Jasmani 

Beban belajar di sekolah begitu berat dan menekan kebebasan anak untuk 

bergerak. Kebutuhan mereka akan gerak tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan 

waktu dan kesempatan. Lingkungan sekolah tidak menyediakan wilayah yang 

menarik untuk dijelajahi. Penyelenggara pendidikan di sekolah yang lebih 

mengutamakan prestasi akademis, memberikan anak tugas-tugas belajar yang 

menumpuk.  

Kehidupan sekolah yang demikian berkombinasi pula dengan kehidupan di 

rumah dan lingkungan luar sekolah. Jika di sekolah anak kurang bergerak, di 

rumah keadaannya juga demikian. Kemajuan teknologi yang dicapai pada saat ini, 

malah mengungkung anak-anak dalam lingkungan kurang gerak. Anak semakin 

asyik dengan kesenangannya seperti menonton TV atau bermain video game. 

Tidak mengherankan bila ada kerisauan bahwa kebugaran anak-anak semakin 

menurun.  
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Dengan semakin rendahnya kebugaran jasmani, kian meningkat pula gejala 

penyakit hipokinetik (kurang gerak). Kegemukan, tekanan darah tinggi, kencing 

manis, nyeri pinggang bagian bawah, adalah contoh dari penyakit kurang gerak . 

Akibatnya penyakit jantung tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa, tetapi 

juga sudah menyerang anak-anak.  

Sejalan dengan itu, pengetahuan dan kebiasaan makan yang buruk pun 

semakin memperparah masalah kesehatan yang mengancam kesejahteraan 

masyarakat. Dengan pola gizi yang berlebihan, para ‘pemalas gerak’ itu akan 

menimbun lemak dalam tubuhnya secara berlebihan. Mereka menghadapkan diri 

mereka sendiri pada resiko penyakit degenaratif (menurunnya fungsi organ) yang 

semakin besar.  

Pendidikan Jasmani tampil untuk mengatasi masalah tersebut sehingga 

kedudukannya dianggap penting. Melalui program yang direncanakan secara baik, 

anak-anak dilibatkan dalam kegiatan fisik yang tinggi intensitasnya. Pendidikan 

Jasmani juga tetap menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi lingkungan yang 

ada di sekitarnya dengan banyak mencoba, sehingga kegiatannya tetap sesuai 

dengan minat anak. Lewat pendidikan jasmanilah anak-anak menemukan saluran 

yang tepat untuk bergerak bebas dan meraih kembali keceriaannya, sambil 

terangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh.  

Secara umum, manfaat pendidikan jasmani di sekolah mencakup sebagai 

berikut : 
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(1) Memenuhi kebutuhan anak akan gerak 

Pendidikan jasmani memang merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan 

kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira 

melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan akan 

gerak dalam masa-masa pertumbuhannya, kian besar kemaslahatannya bagi 

kualitas pertumbuhan itu sendiri. 

 

(2) Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya 

Pendidikan jasmani adalah waktu untuk ‘berbuat’. Anak-anak akan lebih 

memilih untuk ‘berbuat’ sesuatu dari pada hanya harus melihat atau 

mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Suasana kebebasan yang 

ditawarkan di lapangan atau gedung olahraga sirna karena sekian lama terkurung 

di antara batas-batas ruang kelas. Keadaan ini benar-benar tidak sesuai dengan 

dorongan nalurinya. 

Dengan bermain dan bergerak anak benar-benar belajar tentang potensinya 

dan dalam kegiatan ini anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. 

Para ahli sepaham bahwa pengalaman ini penting untuk merangsang pertumbuhan 

intelektual dan hubungan sosialnya dan bahkan perkembangan harga diri yang 

menjadi dasar kepribadiannya kelak. 

(3) Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna 

Peranan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar cukup unik, karena turut 

mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai 

berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Menurut para ahli, pola 



28 
 

pertumbuhan anak usia sekolah hingga menjelang akil balig atau remaja disebut 

pola pertumbuhan lambat. Pola ini merupakan kebalikan dari pola pertumbuhan 

cepat yang dialami anak ketika mereka baru lahir hingga usia 5 tahunan. 

(4) Menyalurkan energi yang berlebihan 

Anak adalah mahluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. 

Kelebihan energi ini perlu disalurkan agar tidak menganggu keseimbangan 

perilaku dan mental anak. Segera setelah kelebihan energi tersalurkan, anak akan 

memperoleh kembali keseimbangan dirinya, karena setelah istirahat, anak akan 

kembali memperbaharui dan memulihkan energinya secara optimum. 

(5) Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun 

emosional 

Pendidikan jasmani yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat 

berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata yang diperoleh 

dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek fisik, 

mental, emosi, sosial dan moral. Tidak salah jika para ahli percaya bahwa 

pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk “membentuk 

manusia seutuhnya”. 

Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk: 

(1) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 
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(2) Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka 

aktivitas jasmani. 

(3) Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal 

untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. 

(4) Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas 

jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

(5) Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam 

hubungan antar orang. 

(6) Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. 

Diringkaskan dalam terminologi yang populer, maka tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani itu harus mencakup tujuan dalam domain psikomotorik, 

domain kognitif, dan tak kalah pentingnya dalam domain afektif. 

 

2.3 Hubungan minat siswa terhadap pelajaran pendidikan jasmani 

Dalam pembelajaran jasmani membutuhkan semua aspek yang ada dalam 

diri seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik dimana ketiga 

aspek itu tidak akan terlepas dari pendidikan jasmani disekolah. Untuk dapat 

melakukan suatu aktivitas jasmani dibutuhkan akal dan pikiran untuk 

mengarahkan apa yang dilakukan, dan bagaimana sikap yang seharusnya 

dilakukan, selanjutnya menggunakan tubuhnya untuk dapat melakukan suatu 
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aktivitas. Maka dari itu suatu aktivitas yang akan dilakukan dengan baik 

membutuhkan keseragaman antara tubuh dan pikiran, untuk menjadikan pikiran 

yang mendorong seseorang dapat melakukan aktivitas tersebut ada sesuatu hal 

yang disebut dengan minat. 

Minat dalam diri seseorang tidak timbul akibat bawaan dari lahir akan tetapi 

minat itu adalah suatu hal yang dapat dikatakan sebagai sebuah kesenangan 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Minat atau sering disebut sebagai 

keinginan, dapat timbul dari dorongan atau motivasi yang diberikan oleh 

seseorang untuk dapat merubah perilaku seseorang. Dalam hal ini membahas 

hubungan antara minat siswa kelas akselerasi terhadap pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah. 

Siswa yang tidak memiliki minat untuk melakukan suatu aktivitas jasmani 

yang diajarkan oleh guru pendidikan jasmani merupakan suatu masalah yang 

sangat buruk. Apabila siswa sudah memiliki minat yang kurang terhadap 

pendidikan jasmani maka mereka tidak akan dapat membawa masyarakatnya nanti 

menjadi sehat, serta akan cenderung menjadi penyakit masyarakat karena tidak 

dapat menerapkan pola hidup sehat. 

Minat sangat erat kaitanya dengan faktor lingkungan, masyarakat, budaya 

dan tempat tinggal, tetapi yang lebih penting adalah dorongan dari diri sendiri. 

Seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu hal, maka dia akan 

membutuhkan seseorang motivator dalam hidupnya untuk dapat mencapai 

kesuksesan. 
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Dengan memiliki minat yang tinggi terhadap pendidikan jasmani di sekolah 

maka siswa nantinya akan dapat menerapkan pola hidup sehat dimasyarakat yang 

nantinya akan berguna bagi bangsa dan negara. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

Metodologi adalah suatu pengetahuan tentang berbagai macam cara kerja 

yang disesuaikan dengan obyek ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan 

metodologi penelitian dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada 

tujuan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160), metode penelitian 

adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. 

Winarno Surakhmad (2004:131), metode merupakan cara utama yang 

dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian 

hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama itu 

dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari 

tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

metode penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam proses untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan 

menggunakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini penyusun akan menguraikan beberapa hal mengenai 

metodologi penelitian, antara lain sebagai berikut : 
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3.1 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan (S. Margono, 2005 : 118). Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006 : 130), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas akselerasi se 

kabupaten Purworejo sejumlah 73 anak, yang terdiri dari 38 siswa kelas akselerasi 

SMP Negeri 2 Purworejo dan 35 siswa kelas akselerasi SMA Negeri 1 Purworejo. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 131). Sedangkan menurut S.Margono (2005 : 121), sampel 

adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh,atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Suharsimi Arikunto, 

2006 : 133). 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik total sampel, 

yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil seluruh 

populasi atau subjek, yang berjumlah 73 siswa. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini hanya terdapat variabel tunggal, yaitu minat siswa 

kelas akselerasi se kabupaten Purworejo dalam mengikuti pembelajaran 

pendidikan jasmani. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan 

dalam diri seseorang untuk bersikap, berkeinginan, dan ketekunan serta dorongan 

untuk mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan 

data yaitu : 

3.3.1. Metode Dokumenter 

Metode dokumenter digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

daftar jumlah siswa kelas akselerasi se kabupaten Purworejo. 

3.3.2. Metode Angket atau Kuisioner 

Untuk mendapatkan data, banyak tehnik-tehnik dan cara-cara yang dapat 

ditempuh. Namun demikian agar data yang terkumpul nanti sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan diteliti maka harus menggunakan tehnik pengumpulan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

Metode angket adalah suatu tehnik pengumpulan data dan alat pengumpulan 

data dengan melalui daftar pertanyaan yang tertulis, yang disusun dan disebarkan 

untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber responden. Dapat 

disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut di atas bahwa angket adalah suatu 

daftar terisikan serangkaian pertanyaan tentang gejala yang akan diselidiki. 
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Angket juga memiliki keuntungan dan kelemahan sebagai alat pengumpulan 

data dalam suatu penelitian. Keuntungan angket adalah tidak memerlukannya 

kehadiran peneliti, dapat dibagikan secara serentak kepada responden, dapat 

dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing, menurut waktu 

senggang mereka, dapat dibuat anonim sehingga responden tidak malu-malu 

menjawab dan dapat dibuat standar sehingga semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. Sedangkan kelemahannya angket adalah 

responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang 

terlewati tidak di jawab sering sukar dicari validitasnya, walaupun dibuat anonim 

kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang tidak jujur, 

seringkali tidak kembali, terutama dikirim lewat pos, dan waktu kembalinya yang 

tidak bersama-sama, bahkan ada yang terlalu lama sehingga terlambat. (Suharsimi 

Arikunto, 2006:152-160). 

Untuk menghindari kelemahan dan kekurangan penggunaan metode angket 

ini maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

Penggunaan metode angket dilengkapi dengan penjelasan kepada responden 

tentang maksud dan tujuan angket yang diberikan agar informasi yang diberikan 

benar-benar obyektif, data yang digunakan tidak memberatkan responden atau 

tidak bersifat memaksa. 

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang minat siswa kelas akselerasi se kabupaten Purworejo 

terhadap mata pelajaran Penjasorkes. 
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3.4 Instrumen dan Teknik Analisis Data  

3.4.1 Instrumen 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti cermat, lengkap dan sistematis.  

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa instrument adalah 

alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

permasalahan peneliti. 

Instrumen penelitian yang diguanakan oleh penulis adalah angket. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:152) ada dua macam angket berdasarkan cara 

menjawab dengan kalimat sendiri, yaitu: 

(1) Angket terbuka, memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab 

dengan kalimatnya sendiri. 

(2) Angket tertutup, sudah disediakan jawabanya sehingga respunden tinggal 

memilih jawaban. 

Dari penjelasan di atas, peneliti mengunakan angket tertutup yaitu 

responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan dan mengisi sesuai 

dengan pengalaman dan pengetahuannya sendiri, dengan menggunakan skala 

Linkert. Skala Linkert ini digunakan untuk mengukur persepsi atau sikap 

seseorang (Sukardi 2008:146). Dengan skala ini peneliti ingin menilai sikap atau 

tingkah laku yang ingin diteliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada responden dan kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban 

dalam ukuran atau skala yang telah dimodifikasi dengan empat pilihan jawaban 
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yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju 

(STS). Dalam penelitian ini pertanyaan yang diberikan bersifat positif, sehingga 

skor yang diberikan untuk masing-masing jawaban yaitu  sangat setuju (SS=4), 

setuju (S=3), tidak setuju (TS=2) san sangat tidak setuju (STS=1). 

Dari indikator tentang pengertian minat, selanjutnya disusun instrument 

penelitian tentang minat siswa terhadap pelajaran penjasorkes. Dari indikator itu 

disusun sebanyak 30 butir pertanyaan positif, dengan kisi-kisi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator Nomor Butir Jumlah 

Minat belajar 

siswa mengikuti 

pelajaran 

penjasorkes. 

Konsep minat : 

Minat adalah 

suatu rasa lebih 

suka dan rasa 

ketertarikan pada 

suatu hal atau 

aktivitas, tanpa 

ada yang 

menyuruh. Minat 

pada dasarnya 

1. Sikap 

 

 

 

 

 

2. Keinginan 

 

 

 

 

 

 

 

a. Perhatian 

Siswa 

b. Keadaan 

siswa saat 

mengikuti 

pelajaran 

a. Keinginan  

untuk belajar 

 

b. Menghargai 

waktu 

 

c. Selalu ingin 

maju 

1,2,3 

 

4,5,6 

 

 

 

7,8,9,10,11 

 

 

12,13,14 

 

 

15,16,17,18 

 

3 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
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adalah 

penerimaan akan 

suatu hubungan 

antara diri 

sendiri dengan 

sesuatu di luar 

diri. Semakin 

kuat atau dekat 

dengan 

hubungan 

tersebut, semakin 

besar minat 

(Slameto, 

2010:180). 

 

3. Ketekunan 

 

 

 

 

4. Dorongan 

 

 

 

 

 

a. Usaha belajar 

 

b. Cita-cita 

 

 

a. Perhatian 

orang tua 

 

b. Bimbingan 

guru  

 

19,20,21 

 

22,23,24 

 

 

25,26,27 

 

 

28,29,30 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3.4.2 Uji Coba instrumen 

Sebelum intrumen disebar kepada seluruh responden terlebih dahulu diuji 

cobakan kepada sejumlah responden yang mempunyai ciri-ciri sama atau hampir 

sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam uji coba ini adalah mengetahui keabsahan 

(validitas) dan keterandalan (reliabilitas) yang ada dalam instrumen. 
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3.4.3 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

3.4.3.1 Uji validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang diukur. Sekiranya peneliti menggunakan kuesioner di dalam 

pengumpulan data penelitian , maka kuesioner yang disusunnya hanya mencakup 

apa yang ingin diukurnya. M. Singarimbun (1989:124) mengatakan validitas 

sebagai alat pengumpulan data digolongkan dalam beberapa jenis, salah satunya 

adalah validitas isi (content validity). 

Validitas isi suatu alat ukur ditentukan oleh sejauhmana isi alat pengukur 

tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. 

Alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang diangggap sebagai aspek 

kerangka konsep. Alat pengukur atau kuesioner yang disusun sudah bisa mewakili 

semua aspek yang akan diteliti, mewakili validitas isi yang tinggi. Tinggi 

rendahnya suatu validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Untuk 

memperoleh instrumen yang valid, peneliti harus berhati-hati sejak awal 

penyusunannya.  

Suharsimi Arikunto (2006:170) mengatakan, dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.  
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Untuk mengukur validitas angket menggunakan rumus Product Moment 

dengan rumus : 

rxy  =
(∑ ) (∑ )(∑ )

( ∑ (∑ ) )( ∑ (∑ )2)
 

   Keterangan :  

   rxy = Koefisien korelasi antara x dan y 

   N = banyaknya subjek uji coba  

   ∑푋 = jumlah skor tiap butir 

   ∑푌 = jumlah skor total 

 ∑푋  = Jumlah kuadrat skor tiap butir 

 ∑푌  = Jumlah perkalian skor tiap butir dengan skor total   

Dari hasil korelasi tersebut selanjutnya mengkonsultasikannya dengan 

koefisien korelasi pada tabel taraf kesalahan 5 % setelah konsultasi inilah dapat 

diketahui valid atau tidaknya instrumen. Apabila hasil perhitungan lebih besar 

daripada nilai tabel, berarti butir soal dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data. 

3.4.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada subyek 

yang sama, untuk mengetahui ini pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil ( 

Suharsimi Arikunto, 1996:168 ). Reliabilitas adalah induk yang menentukan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Jika suatu alat 

pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. 
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Dengan kata  lain reliabilitas setiap alat pengkur seharusnya memiliki kemampuan 

untuk memberikan hasil penelitian konsisten ( M. Singarimbun, 1989: 140 ).  

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Secara garis besar ada dua jenis 

reliabilitas yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas 

eksternal diperoleh dengan cara mengolah hasil pengetesan yang berbeda, baik 

dari instrumen yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan reliabilitas internal 

diperoleh dengan cara menganalisa data dari suatu pengetesan. Ada dua cara 

untuk menguji reliabilitas eksternal suatu instrumen, yaitu teknik paralel dengan 

dua stel instrumen diajukan pada kelompok responden, hasilnya dikorelasikan dan 

yang kedua adalah teknik ulang, dengan satu perangkat instrumen diujikan pada 

sekelompok responden dua kali uji coba pada waktu yang berbeda kemudian hasil 

keduanya dikorelasikan. 

Untuk mengetahui reliabilitas internal ada bermacam-macam cara, namun 

dalam penelitian ini menggunakan rumus KR-21. Hal ini seperti dikemukakan 

oleh Suharsimi Arikunto (2006 : 196) yaitu apabila peneliti menggunakan metode 

penskoran selain “1” dan “0” maka dapat digunakan rumus KR-21. Adapun rumus 

KR-21 tersebut adalah : 
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푟 = 1 −
∑  

 
 

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas instrumen 

K : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑휎   : Jumlah varians butir 

휎 2 : Varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2006:196)  

Rumus Varian skor total: 

 

N
N

x
x

V

2

2  


 

Keterangan: 

 x   =   jumlah butir soal 

2 x  =  jumlah kuadrat butir soal 

N       =  banyak subyek pengikut tes  

(Suharsimi Arikunto, 2006: 184) 

Kemudian hasil r11 yang didapat dari perhitungan dibandingkan dengan 

harga tabel r product moment. Harga rtabel dihitung dengan taraf signifikasi 5 % 

dan k sesuai dengan jumlah butir pertanyaan. Jika r11   rtabel, maka dapat 

dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut reliabel. 
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3.4.4 Hasil Uji Coba Instrumen 

3.4.4.1 Validitas Soal 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus korelasi product moment, kemudian 

dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikan 5%. Butir soal yang 

mempunyai koefisien korelasi (rxy) lebih besar dari rtabel (0,444) termasuk dalam 

kriteria valid dan yang kurang dari rtabel termasuk dalam kriteria tidak valid. Hasil 

analisis validitas uji coba dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Validitas soal uji coba 
Kriteria Nomor soal 

Valid 1,2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 

Tidak Valid 3, 6, 9,12,15, 26, 28.  

  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 23 soal butir soal termasuk 

dalam kriteria valid, sehingga dapat dinyatakan bahwa 76,6% soal uji coba 

termasuk dalam kriteria valid. Butir soal yang termasuk dalam kriteria tidak valid 

sebanyak 7 soal atau sebanyak 23,4%. Sehingga ke-23 butir soal dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian, dan 7 butir soal yaitu butir 3, 6, 9,12,15, 26, dan 28, 

tidak digunakan sebagai instrumen tes. 
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3.4.4.2 Reliabilitas Instrumen 

 Berdasarkan perhitungan dengan rumus alpha Cronbach, kemudian 

dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada taraf signifikan 5% diperoleh hasil 

perhitungan bahwa koefisien r11 adalah 0,902 lebih besar daripada nilai rtabel yaitu 

0,444 dengan taraf signifikan 5%. Sehingga disimpulkan bahwa instrumen 

(angket) reliabel. 

 Setelah diketahui validitas butir instrumen dan reliabilitas maka butir 

kuesioner yang tidak valid dibuang dan diurutkan kembali sehingga kisi-kisi 

instrumen penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian yang digunakan 
Variabel Indikator Sub Indikator Nomor Butir Jumlah 

Minat belajar 

siswa mengikuti 

pelajaran 

penjasorkes. 

Konsep minat : 

Minat adalah 

suatu rasa lebih 

suka dan rasa 

ketertarikan pada 

suatu hal atau 

aktivitas, tanpa 

ada yang 

1. Sikap 

 

 

 

 

2. Keinginan 

 

 

 

 

 

3. Ketekunan 

a. Perhatian 

Siswa 

b. Keadaan siswa 

saat mengikuti 

pelajaran 

a. Keinginan  

untuk belajar 

b. Menghargai 

waktu 

c. Selalu ingin 

maju 

a. Usaha belajar 

1,2 

 

3,4 

 

 

5,6,7,8 

 

9,10 

 

11,12,13 

 

14,15,16 

2 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 
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menyuruh. Minat 

pada dasarnya 

adalah penerimaan 

akan suatu 

hubungan antara 

diri sendiri dengan 

sesuatu di luar 

diri. Semakin kuat 

atau dekat dengan 

hubungan 

tersebut, semakin 

besar minat 

(Slameto, 

2010:180). 

 

 

4. Dorongan 

 

 

 

 

b. Cita-cita 

 

a. Perhatian 

orang tua 

b. Bimbingan 

guru  

17,18,19 

 

20,21 

 

22,23 

3 

 

2 

 

2 

 

3.4.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian merupakan salah satu langkah yang sangat 

penting dalam proses penelitian karena disinilah hasil penelitian akan tampak. 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, 

sehingga data-data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis data deskriptif sedangkan 

perhitungan dalam angket menggunakan prosentase. 
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Adapun cara menentukan analisis data yaitu dengan mencari besarnya relatif 

prosentase. Dan rumus untuk mencari prosentase adalah sebagai berikut : 

Prosentase ( % ) =
N
n X 100% 

( Muhhamad Ali ,1987 : 184 ) 

Keterangan: 

n  = Nilai yang diperolah  

N = Jumlah seluruh nilai 

%  = Tingkat Prosentase 

 

Untuk menentukan kategori/jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan kedalam kalimat. 

Cara menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan angka persentase tertinggi 

 

 

2) Menentukan angka persentase terendah 

 

 

 

 

3) Rentang persentase : 100% - 25% = 75% 
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4) 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. 

 

Tabel 3.4 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

No Presentase Kreteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

81,26% - 100% 

62,51% - 81,25% 

43,76% - 62,5% 

< 43,75 

Pemahaman sangat baik 

Pemahaman baik 

Pemahaman kurang baik 

Pemahaman tidak baik 

Sumber : Muhammad Ali (1993:186) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperjelas gambaran terhadap variabel 

penelitian. Pada variabel minat siswa kelas akselerasi mengikuti pelajaran 

Penjasorkes dalam penelitian ini diukur dengan empat indikator, yaitu sikap, 

keinginan, ketekunan, dan dorongan. 

4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Minat 

 Pada variabel minat siswa kelas akselerasi mengikuti pelajaran 

Penjasorkes digunakan 23 butir pernyataan, masing- masing pernyataan skornya 1 

sampai 4, berikut perhitungannya : 

Skor maksimal  = 23 × 4 × 73 = 6716 

Skor minimal = 23 × 1 × 73 =   1679 

Rentang skor = 6716 - 1679  = 5037 

Interval kelas = 5037 : 4 = 1259,25 = 1259 

 

Tabel 4.1 Interval Kriteria Variabel Minat mengikuti Pelajaran Penjasorkes 

No Interval Kategori 

1 5457 – 6716 Sangat Baik 

2 4197 - 5456 Baik 

3 2937 – 4196 Kurang Baik 

4 1677 – 2936 Tidak Baik 

 

48 
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Hasil penelitian pada variabel minat siswa kelas akselerasi mengikuti 

pelajaran Penjasorkes dengan skor terendah 1 dan skor tertingginya adalah 4, 

diperoleh skor total 4700 yang berada pada interval 4197 – 5456 dengan kategori 

baik. Berdasarkan skor yang diperoleh maka variabel minat termasuk dalam 

kategori baik. 

 

(1) Indikator Sikap  

Pada indikator sikap siswa terhadap pelajaran Penjasorkes diperoleh interval 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Interval Kriteria Indikator Sikap 

No Interval Kategori 

1 949 – 1168 Sangat Baik 

2 729 – 948 Baik 

3 509 – 728 Kurang Baik 

4 289 – 508 Tidak Baik 

  
Hasil penelitian pada indikator sikap dengan skor terendah 1 dan skor 

tertingginya 4, diperoleh skor total 954 yang berada pada interval 949 – 1168  

dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator 

sikap siswa mengikuti pelajaran Penjasorkes termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

(2) Indikator Keinginan  

Pada indikator keinginan diperoleh interval kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Interval Kriteria Indikator Keinginan Mengikuti Penjasorkes 

No Interval Kategori 

1 2135 – 2628 Sangat Baik 

2 1641 – 2134 Baik 
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3 1147 – 1640 Kurang Baik 

4 653 – 1146 Tidak Baik 

  

Hasil penelitian pada indikator keinginan mengikuti pelajaran Penjasorkes 

dengan skor terendah 1 dan skor tertingginya 4, diperoleh skor total 1888 yang 

berada pada interval 1641 – 2134 dengan kategori baik. Berdasarkan skor yang 

diperoleh maka indikator keinginan mengikuti pelajaran Penjasorkes termasuk 

dalam kategori baik. 

 

(3) Indikator Ketekunan 

Pada indikator ketekunan diperoleh interval kriteria sebagai berikut : 

 

Tabel  4.4 Interval Kriteria Indikator Ketekunan mengikuti Penjasorkes 

No Interval Kategori 

1 1423 – 1752 Sangat Baik 

2 1093 – 1422 Baik 

3 763 – 1092 Kurang Baik 

4 433 – 762 Tidak Baik 

   

Hasil penelitian pada indikator ketekunan dengan skor terendah 1 dan skor 

tertingginya 4, diperoleh skor total 1043 yang berada pada interval 763 – 1092 

dengan kategori kurang baik. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator 

ketekunan mengikuti pelajaran Penjasorkes termasuk dalam kategori kurang baik. 

(4) Indikator Dorongan  
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Pada indikator dorongan siswa kelas akselerasi dalam mengikuti 

Penjasorkes diperoleh interval kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Interval Kriteria Indikator Dorongan Mengikuti Penjasorkes 

No Interval Kategori 

1 949 – 1168 Sangat Baik 

2 729 – 948 Baik 

4 509 – 728 Kurang Baik 

5 289 – 508 Tidak Baik 

   

Hasil penelitian pada indikator dorongan mengikuti pelajaran Penjasorkes 

dengan skor terendah 1 dan skor tertingginya 4, diperoleh skor total 815 yang 

berada pada interval 729 – 948 dengan kategori baik. Berdasarkan skor yang 

diperoleh maka indikator dorongan mengikuti pelajaran Penjasorkes termasuk 

dalam kategori baik. 

4.1.2 Analisis Deskriptif Per Responden 

Pada analisis deskriptif per responden diperoleh masing- masing skornya  

sebagai berikut : 

Skor maksimal  =  78 

Skor minimal  =  50 

Rentang skor = 78 – 50 =  28 

Interval kelas =  28 : 4   =  7 

  



52 
 

SB B KB TB
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

23,29

39,73

30,14

6,85

Minat terhadap Penjasorkes

Kategori

P
er

se
nt

as
e

Tabel 4.6 Interval Kriteria Analisis Deskriptif per Responden 

No Interval Kategori f Persentase (%) 

1 71 – 78  Sangat Baik 17 23,29 

2 63 – 70  Baik 29 39,73 

3 55 – 62  Kurang Baik 22 30,14 

4 47 – 54  Tidak Baik 5 6,85 

Jumlah  73 100 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah responden yang termasuk 

dalam kategori sangat baik ada 17 responden (23,29%), responden yang termasuk 

dalam kategori baik ada 29 responden (39,73%), responden yang termasuk dalam 

kategori kurang baik ada 22 responden (30,14%), dan responden yang termasuk 

dalam kategori tidak baik ada 5 responden (6,85%). 

Lebih jelasnya, hasil analisis deskriptif per responden minat siswa terhadap 

bola voli modifikasi dapat dilihat seperti pada grafik berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Grafik Deskriptif per Responden 
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4.2 Pembahasan  

Minat merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keaktifan 

seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan dalam hal ini adalah mengikuti 

pelajaran Penjasorkes. Minat yang besar akan memberikan daya tarik dan rasa 

senang serta senantiasa konsisten dalam melakukan aktivitas. Jika seseorang 

memberikan minat terhadap sesuatu akan menjadikan motivasi yang kuat untuk 

selalu bergerak aktif dengan sesuatu yang diminati. Maka jika seseorang tersebut 

berminat untuk menekuni bidang olahraga ia akan mempelajari dan bersedia 

berlatih olahraga tersebut dengan didasari minat yang besar yang mungkin dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan hasil yang baik 

atau prestasi tinggi dalam pelajaran Penjasorkes. Oleh karena itu tujuan sangat 

penting dalam memahami tingkah laku siswa dalam mengikuti pelajaran 

Penjasorkes. Selain karena tujuan, minat terhadap pelajaran Penjasorkes dapat 

muncul karena bertambah luas lingkungan seseorang dan semakin banyak dia 

berhubungan dengan seseorang di luar lingkungan untuk menambah wawasan 

terhadap minatnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata faktor-faktor yang paling 

berpengaruh terhadap minat siswa kelas akselerasi mengikuti pelajaran 

Penjasorkes ditunjukkan dengan indikator sikap, keinginan, ketekunan, dan 

dorongan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Syaiful Bahri Djamarah 

(2008) bahwa  minat sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Anak 

didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan 

sungguh – sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak didik mudah menghapal, 
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memahami, dan menguasai  pelajaran yang menarik minatnya. Proses belajar akan 

berjalan lancar bila disertai minat. Minat merupakan alat motivasi yang utama 

yang dapat membangkitkan kegairahan belajar  anak didik dalam rentang waktu 

tertentu. 

Dengan adanya minat yang kuat dalam diri seseorang maka akan dapat 

meningkatkan motif seseorang terhadap suatu obyek. Motif erat kaitannya dengan 

tujuan yang akan dicapai. Dalam menentukan suatu tujuan secara sadar atau tidak, 

seseorang harus mampu bersikap untuk melaksanakan perbuatan guna mencapai 

tujuan. Sedang yang menjadi penyebab suatu perbuatan adalah motif itu sendiri 

sebagai daya penggerak. Pada umumnya sikap anak pada usia remaja (14-17 

tahun) tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan dari dalam tetapi juga banyak 

dikuasai oleh dorongan dari luar seperti adanya dukungan keluarga, guru, teman 

sebaya, atau kelengkapan fasilitas terhadap suatu obyek. Dengan motif dari dalam 

maupun dari luar akan meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pelajaran 

Penjasorkes. 

Sikap yang ditunjukkan dengan indikator perhatian dan keadaan siswa saat 

mengikuti pelajaran Penjasorkes dalam penelitian ini tergolong dalam kriteria 

sangat baik. Sikap merupakan salah satu faktor yang menunjukkan minat siswa 

kelas akselerasi mengikuti pelajaran Penjasorkes, mencapai skor 954 dengan 

kriteria sangat baik. Siswa berminat dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes 

karena adanya faktor sikap siswa yaitu perhatian dan keadaan siswa saat 

mengikuti pelajaran Penjasorkes. Remaja atau anak yang berusia 13 – 18 tahun 

cenderung lebih suka aktif bergerak maka memerlukan bimbingan guru 
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Penjasorkes yang menyampaikan materi pelajaran yang nantinya akan dilakukan 

oleh siswa. 

Indikator yang kedua adalah faktor keinginan. Seperti dikatakan oleh 

Elizabeth B. Hurlock bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong 

seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas 

memilih. Dengan adanya keinginan maka sangat berperan dalam memberikan 

pengaruh terhadap minat siswa dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes, dalam hal 

ini adalah keinginan  untuk belajar, menghargai waktu, dan selalu ingin maju 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik atau prestasi yang tinggi. 

Pada penelitian ini indikator keinginan mencapai skor 1888 yang termasuk 

dalam kriteria baik. Keinginan ini adalah wajar dan patut diberi perhatian oleh 

guru karena besarnya keinginan yang diwujudkan oleh rasa ingin tahu dalam 

mempelajari sesuatu, melakukan, dan selanjutnya menguasai untuk mendapatkan 

hasil belajar atau prestasi belajar yang tinggi menunjukkan minat mereka dalam 

mengikuti pelajaran Penjasorkes. 

Faktor ketekunan merupakan salah satu indikator adanya minat siswa kelas 

akselerasi dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes. Ketekunan juga dapat menjadi 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap minat siswa dalam mengikuti pelajaran 

Penjasorkes. Minat anak terhadap suatu obyek dapat dilihat dari bagaimana usaha 

dan kesungguhannya dalam mengikuti pelajaran. Ketekunan memberikan 

kontribusi yang cukup dalam merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Namun 

indikator ketekunan pada penelitian ini mencapai skor 1043 yang termasuk dalam 

kriteria kurang baik.  Ketekunan yang ditunjukkan oleh faktor usaha belajar dan 
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cita-cita ternyata tidak mendukung minat siswa dalam mengikuti pelajaran 

Penjasorkes. Hal ini dapat disebabkan hampir semua siswa sekolah yang masuk 

dalam kelas akselerasi lebih tertarik untuk menekuni pelajaran akademik seperti 

Matematika, IPA, Bahasa Inggris karena pada umumnya siswa menganggap 

bahwa pelajaran inilah yang nantinya akan mementukan keberhasilan mereka 

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang selanjutnya di perguruan tinggi 

atau di dunia kerja. Ketekunan siswa dalam belajar ilmu pengetahuan (sains) ini 

bagus namun tentunya harus didukung oleh kesegaran jasmani dan kesehatan 

tubuh yang dapat diperoleh melalui pelajaran Penjasorkes. 

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Dorongan merupakan salah satu indikator minat karena dengan dorongan 

yang kuat, anak dengan penuh semangat akan melakukan segala bentuk 

kegiatannya, tidak terkecuali pada pendidikan jasmani. Dorongan yang 

ditunjukkan dengan  perhatian orang tua dan bimbingan guru merupakan faktor 

yang perlu diperhatikan karena tanpa adanya dorongan berupa perhatian dari 

orangtua dan tanpa bimbingan guru anak akan kehilangan arah dalam melakukan 

suatu tindakan. 

Pada penelitian ini indikator dorongan mencapai skor 815 yang termasuk 

dalam kriteria baik. Dorongan dapat diwujudkan dari perhatian orang tua seperti 

memberikan sarana atau perlengkapan dan fasilitas yang memudahkan siswa 

untuk berolahraga seperti alat olahraga, sepatu, kaos kaki, dan sebagainya yang 

dapat mendorong anak mengikuti olahraga. Dengan adanya dorongan dari 

orangtua akan mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti pelajaran, berlatih dan 
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menguasai dalam aktivitas olahraga dalam berbagai cabang olahraga yang sesuai 

dengan minat dan bakat anak. 

Dorongan juga dapat diwujudkan dari bimbingan guru Penjasorkes yang 

memiliki wewenang dalam memfasilitasi transfer ilmu, wawasan,  dan 

ketrampilan dalam pelajaran Penjasorkes. Guru yang berperan sebagai pengajar, 

pendidik, dan fasilitator dalam proses pembelajaran perlu memahami hakikat dan 

motivasi belajar pada anak didiknya. Sesuai dengan perkembangan zaman, guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berbagai keterampilan seperti 

ketrampilan mengajar, berkomunikasi, membimbing, dan menilai hasil belajar 

(Hamzah B Uno, 2009). 

Telah diketahui dari beberapa uraian di atas bahwa faktor sikap, keinginan, 

ketekunan dan dorongan sebagai indikator dalam mengetahui minat siswa kelas 

akselerasi dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas akselerasi memiliki sikap, keinginan, dan 

dorongan yang baik, namun indikator ketekunan kurang baik. Hal ini disebabkan 

mereka tidak mengetahui manfaat penjas yang sebenarnya, selain itu mereka 

menganggap pelajaran penjas tidak mempengaruhi masa depan mereka. 

Pengetahuan terhadap  sikap, keinginan, ketekunan dan dorongan anak ini 

tentunya perlu ditindaklanjuti oleh guru Penjasorkes sebagai pelaksana dan 

penanggungjawab mata pelajaran yang diampunya sehingga pada akhirnya anak 

akan bersungguh-sungguh dan menambah minat siswa dalam mata pelajaran 

Penjasorkes. 
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Sudah lazim bahwa diperlukan belajar dan latihan yang teratur dan 

sistematis agar prestasi yang optimal dapat dicapai. Tanpa  latihan yang teratur 

dan sistematis maka akan sulit bagi anak dapat mencapai prestasi. Namun dengan 

belajar dan latihan saja, tanpa adanya evaluasi atau penilaian proses dan hasil 

belajar maka dapat mengakibatkan anak menjadi bosan karena tidak ada apresiasi 

terhadap usaha dan latihan mereka. Oleh karena itu selain membimbing anak 

dalam belajar guru Penjasorkes juga harus menguasai teknik evaluasi dalam 

pelajaran Penjasorkes sehingga nantinya akan dapat mendorong dan 

meningkatkan minat anak mengikuti pelajaran Penjasorkes. 

Berdasarkan analisis deskriptif per responden diperoleh hasil penelitian 

bahwa secara umum minat anak dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes termasuk 

dalam kriteria baik. Hasil penelitian ini ternyata tidak sesuai dengan pengamatan 

pada studi pendahuluan dimana siswa kelas akselerasi di kabupaten Purworejo 

lebih mementingkan pelajaran akademik dan tidak aktif dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani. Seperti ada yang malas-malasan, kurang serius, 

bahkan ada diantaranya yang  berusaha untuk tidak mengikuti pelajaran 

pendidikan jasmani, sehingga pelaksanaan pelajaran pendidikan jasmani berjalan 

kurang efektif. Selain itu siswa akselerasi juga tidak aktif dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga. 

Adanya ketidak sesuaian antara sikap, atau perilaku siswa dengan hasil 

kuesioner tersebut dapat disebabkan karena oleh bias memori yaitu responden 

lupa dengan kejadian yang telah lalu karena kejadian yang telah berlangsung 

tanpa pemberian makna yang jelas biasanya tidak dianggap sebagai suatu hal 
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penting bagi mereka yang selanjutnya akan dilupakan oleh mereka. Alasan lain 

yang dapat menjadi sebab adalah responden sengaja memberikan jawaban yang 

tidak jujur atau tidak sesuai dengan keadaan dirinya karena kelemahan kuesioner 

sendiri adalah pada umumnya responden cenderung memberikan jawaban yang 

baik, atau positif dibandingkan dengan memberikan jawaban yang negatif. 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan 

simpulan sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan analisis deskriptif per aspek, minat siswa kelas akselerasi dalam 

mengikuti pelajaran Penjasorkes Kabupaten Purworejo secara umum 

termasuk dalam kategori baik. 

(2) Berdasarkan analisis deskriptif per responden secara umum minat siswa kelas  

akselerasi dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes Kabupaten Purworejo 

secara umum termasuk dalam kategori baik. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

(1) Dengan minat siswa yang baik ini, seyogyanya guru Penjasorkes terus 

meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran seperti 

pemberian latihan yang sistematis dan tidak monoton, penggunaan metode 

dan media pembelajaran yang bervariasi, dan evaluasi yang menarik sehingga 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pelajaran Penjsorkes.  

(2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis disarankan untuk 
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dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan minat siswa 

mengikuti pelajaran Penjasorkes seperti  media pembelajaran, metode, teknik, 

atau evaluasi dalam pelajaran Penjasorkes, selain itu perlu mengkaji 

instrumen lebih mendalam sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat, 

lengkap, dan lebih obyektif. 
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