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ABSTRAK 

Aldhila Anjas Careca. 2013. Survey Minat Siswa SMP Dalam Mengikuti 

Ekstrakulikuler Futsal di Kabupaten Semarang. Jurusan Pendidikan Keolahragaan 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah seberapa besar faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakulikuler futsal di sekolah yaitu faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik?.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar faktor yang 

mempengaruhi minat siswa utntuk mengikuti ekstrakulikuler futsal di sekolah 

baik faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa yang mengiktui ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP 

Islam Ungaran, MTS NU Ungaran yang semuanya berjumlah 77 siswa. Objek 

dari penelitian ini yaitu minat siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal.  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis diskriptif prosentatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang 

paling mendukung tingginya minat siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal 

adalah faktor intrinsik (90%), kemudian diikuti oleh faktor-faktor ekstrinsik 

diantaranya guru/pelatih (61%), teman (18%), lingkungan (22%) dengan kriteria 

sangat tinggi. Sedangkan untuk faktor keluarga/orang tua (57%) dengan kriteria 

minat tinggi dan faktor sarana prasarana/fasilitas (45%) yang hanya memiliki 

kriteria minat cukup.  

Beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 1) Pihak 

sekolah supaya lebih mendukung lagi kegiatan ekstrakulikuler futsal di sekolah 

khususnya dalam fasilitas atau sarana prasarana agar tidak terlalu ketinggalan 

dalam berprestasi dengan sekolah lain dan bisa lebih membangkitkan minat dari 

para siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler. 2) Pelaih harus lebih memberikan 

cara bagaimana agar siswa bisa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler tersebut. 3) Bagi orang tua supaya lebih memperhatikan potesi 

anak dalam bidang olahraga khususnya futsal dan diharapkan dapat meberikan 

dorongan yang lebih agar anak dapat lebih maju atau mungkin berprestasi. 4) Bagi 

pembaca khusunya seorang guru kiranya sudi bahwa kekurangan dan kelebihan 

dalam kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam 

Ungaran, MTS NU Ungaran ini untuk menjadi koreksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum orang memahami olahraga merupakan salah satu aktivitas 

jasmani yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang dengan tujuan untuk 

menciptakan kebugaran jasmani. Aktivitas olahraga dilakukan oleh semua orang 

tanpa melihat perbedaan usia. 

Menurut Adolf Ogi olahraga sebagai sarana mengembangkan potensi 

jasmani, rohani, sosial, dan sekaligus sebagai sekolah kehidupan. Banyak nilai-

nilai yang terkandung didalam olahraga yang bisa dipelajari dan dijadikan sebagai 

school of life. Sehingga olahraga berpotensi mempengaruhi pembentukan karakter 

individu yang berpartisipasi di dalamnya.Karakter berkaitan dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam keluarga dan masyarakat ketika seseorang berinteraksi 

tidak pernah lepas dari nilai-nilai.  

Secara  mendasar  berdasarkam perkembangan karakter dalam referensi 

nasional dan kesepakatan nasional bahwa karakter adalah mendemonstrasikan 

etika atau sistem nilai personal yang ideal (baik dan penting)untuk eksistensi diri 

dan berhubungan dengan orang lain (Kemdiknas,2010). Selain itu karakter  adalah 

nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan,mau berbuat baik, nyata 

berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateridalam 

diri dan terejawantahkan dalam perilaku. 

1 
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 Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan karena untuk 

menemukan makna lebih, nilai, semangat, kesadaran dan sikap. Sehingga dalam 

proses menemukan nilai  semangat, kesadaran, dan sikap baru itu seseorang dapat 

melakukan usaha pembebasan diri untuk lebih mampu berperan dalam 

masyarakat. 

Dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek 

kepribadian manusia, yang mencakup: pengetahuanya, nilai serta sikapnya, dan 

ketrampilannya. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

merupakan lembaga pendidikan formal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa 

yang tertuang dalam pembukaan UUD Republik Indonesia 1945. Kegiatan non 

formal yang merupakan kegiatan pengembangan bakat dan minat merupakan 

komponen penting sebagai kegiatan pendukung tercapainya tujuan kegiatan utama 

dunia pendidikan di SMP/MTs sebagai contohnya kegiatan ekstrakulikuler futsal. 

Salah satu kegiatan olahraga yang saat ini sedang populer adalah kegiatan 

futsal dengan adanya wadah yang mampu menghimpun berbagai lapisan, jenjang, 

yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

yaitu Futsal.  

Menurut Ceriani Olahraga Futsal adalah pengembangan dari permainan 

sepakbola, Dimana permainan futsal ini dimainkan didalam ruangan yang terdiri 

dari 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 5 orang (Sabda Halim. 2009:9). 
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Dalam kegiatan olahraga futsal, selain aspek kognitif, siswa juga belajar 

aspek afektif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan sikap. Dari segi 

afektif ini banyak tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai oleh siswa 

dalam mengikuti kegiatan olahraga futsal, diantaranya sikap sportif, memiliki rasa 

tanggung jawab, adanya keinginan bekerjasama, cepat mengambil keputusan, 

menghargai lawan, bermain, dan lain sebagainya. 

Didalam kegiatan olahraga futsal ini, sering dijumpai sebuah permasalahan 

yang dalam penerapannya belum mampu menerapkan nilai-nilai positif didalam 

maupun diluar lapangan. Masalah yang sering timbul dalam kehidupan bersosial 

siswa yaitu siswa sering kali melakukan perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan, seperti berkata-kata kotor atau kasar, kurang sopan 

kepada teman, individualis, adanya tradisi senioritas antar angkatan yang sering 

menimbulkan masalah antar siswa, pilih-pilih teman dalam bermain, merasa 

paling menang sendiri. 

Disamping itu, futsal sebagai olahraga permainan yang melibatkan orang 

lain, baru terlaksana manakala didalamnya ada hal-hal yang menjadi kesepakatan 

bersama. Baik hal itu yang berkaitan dengan peraturan, maupun yang berkaitan 

dengan kehidupan sosial seperti kepatuhan terhadap kejujuran, kerja sama, saling 

mempercayai sesama pemain, dan saling menghargai. 

Salah satu tujuan orang menggeluti olahraga futsal adalah untuk mencapai 

prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Jika dilihat dari tujuan tersebut maka 

diperlukan persiapan baik secara fisik, teknik, taktik maupun keadaan psikologis 

yang baik. Selain itu juga diperlukan faktor-faktor pendukung lainnya guna 
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mencapai tujuan tersebut seperti alat dan fasilitas, sarana dan prasarana, tenaga 

pelatih yang handal, pengorganisasian, sumber dana dan lain sebagainya. Namun 

pada prakteknya masih banyak para pelatih yang mempersiapkan atlet dari segi 

fisik, teknik, taktik saja dan kurang memperhatikan aspek psikologis dari atlet 

atau anak latihnya, padahal untuk menjadi seorang atlet handal tidak cukup 

dengan hanya kesiapan fisik, teknik, taktik saja, aspek psikologis dari seorang 

atlet juga memegang peranan penting bagi pembinaan olahraga prestasi termasuk 

dalam cabang futsal. Seorang atlet hebat tidak hanya memiliki kesiapan fisik, 

teknik, taktik saja tetapi juga harus memiliki keadaan psikologis yang bagus. 

Berbicara mengenai aspek psikologis seorang atlet banyak hal yang perlu 

diperhatikan antaranya motivasi, kecemasan, percaya diri, emosi, minat dan lain 

sebagainya. Minat merupakan salah satu dari aspek psikologis yang juga harus 

mendapat perhatian dari para pembina dan pelatih olahraga. Dalam suatu kegiatan 

termasuk olahraga minat merupakan hal yang penting karena minat dapat 

mempengaruhi seberapa besar perhatian seseorang terhadap kegiatan atau 

aktivitas yang ia lakukan baik dalam bidang olahraga seperti cabang futsal 

maupun bidang lainnya. Hal tersebut juga berlaku pada anak usia dini, karena 

pada usia dini minat memiliki peranan penting dalam kehidupan, aktivitas yang 

dilakukan seorang anak sangat bergantung dengan kuat tidaknya minat yang 

timbul dalam diri mereka. Namun pada keyataannya setiap anak mempunyai 

tingkat berbeda-beda, hal ini dapat menjadi permasalahan dalam pembinaan futsal 

usia dini. Minat yang timbul dalam diri seseorang atau anak dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti lingkungan, sosial, keluarga, teman, serta faktor lainnya. 
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Seorang anak yang mempunyai minat yang tinggi terhadap olahraga futsal maka 

ia akan berusaha keras untuk berlatih jika dibandingkan dengan anak yang 

mempunyai minat yang rendah terhadap olahraga futsal. 

Dalam perkembangan futsal di Indonesia kini sudah bermunculan sekolah 

futsal atau sejenis SSB kalau didalam olahraga sepak bola. Sekolah futsal 

merupakan wadah pembinaan atlet muda yang mempelajari tentang permainan 

futsal, di dalamnya terjadi proses berlatih secara rutin, terencana serta mempunyai 

organisasi tujuan yang jelas. Sekolah futsal merupakan wadah pembinaan futsal 

usia dini harus mempunyai komponen yang dipenuhi seperti tanggung jawab, 

pelatih yang bersertifikat, kurikulum serta alat dan fasilitas yang memadai. Selain 

sekolah futsal atau sejenis SSB yang merupakan wadah untuk pembinaan atlet 

muda olahraga futsal, adalah ekstrakulikuler sekolah. Melalui ekstrakulikuler 

siswa dapat mengembangkan potensi olahraga khususnya futsal yang dimilikinya. 

Hal ini telah dilakukan oleh SMP/MTs yang berada di Ungaran walaupun hanya 

sedikit peminatnya dari siswa. Kegiatan ektsrakulikuler yang dilakukan oleh 

masing-masing SMP/MTs di Ungaran berbeda-beda walaupun tujuannya sama. 

Perbedaan dari masing-masing sekolah nampak adalah fasilitas yang disediakan 

sekolah, pengajar yaitu pelatih serta perhatian yang kurang dari pihak sekolah. Hal 

tersebut akan, menjadi kendala atau hambatan jika tidak adanya keseimbangan 

diantaranya. 

Ekstrakulikuler futsal di SMP/MTs di  Ungaran yang berjumlah 3 

sekolahan merupakan salah satu ekstrakulikuler di Ungaran khususnya Kecamatan 

Ungaran Barat yang masih terlihat aktif melakukan pembinaan usia dini, 
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meskipun jumlah anak didiknya tidak terlalu banyak. Dari survei awal peneliti 

melihat kejanggalan yang terjadi di masing-masing sekolah mengapa jumlah anak 

didiknya tidak terlalu banyak, seperti SMP Islam Ungaran yang tercatat dalam 

daftar peserta ekstrakulikuler lebih dari 46 siswa tetapi pada keyataannya yang 

hadir mengikuti latihan hanya 24 siswa. Melihat sedikitnya jumlah siswa yang 

mengikuti ekstrakulikuler, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui seberapa besar minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler khusunya 

futsal. Peneliti hanya mengambil 3 sekolah karena hanya sekolah-sekolah tersebut 

yang aktif melakukan latihan. Tidak menutup kemungkinan peneliti mengikut 

sertakan sekolah lain sebagai sampel jika mereka aktif melakuan latihan. Salah 

satu alasan mengapa peneliti hanya mengambil 3 sampel sekolah tersebut 

dikarenakan mereka melakukan latihan jika ada event-event tertentu saja. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat seorang anak untuk 

bermain futsal baik itu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti emosi, 

rasa senang, perhatian dan sebagainya maupun faktor yang timbul dari luar seperti 

orang tua, lingkungan, pengaruh teman, fasilitas, guru/pelatih atau pengaruh 

menonton pertandingan futsal di televisi. Namun sebagian besar kendala yang 

sering muncul adalah kurangnya fasilitas yang memadai dan dukungan dari orang 

tua. Hal ini akan berakibat terhambatnya minat siswa untuk mengikuti 

ekstrakulikuler futsal. Hal-hal tersebutlah yang sering menjadi masalah dalam 

kegiatan pembelajaran khusunya olahraga bola kaki. Jika permasalahan-

permasalahan tersebut sering muncul maka akan berakibat buruknya prestasi yang 

dicapai oleh sekolah-sekolah yang kurang dalam berprestasi diharapkan bisa dan 
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mampu berkaca atau mencontoh sekolah-sekolah yang sudah mendapat predikat 

baik untuk menguranginya adanya kesenjangan dalam belajar. 

Mengatasi kesenjangan yang terjadi terhadap gejala yang timbul seperti 

telah diutarakan di atas, maka penulis ingin mencoba mengkaji dan meneliti 

fenomena-fenomena yang terjadi tersebut dalam suatu penelitian. Dari suvei awal 

peneliti lebih hati-hati untuk menentukan tema yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang terjadi di setiap sekolah, sehingga peneliti tidak melakukan 

kesalahan yang terlalu fatal dalam melakukan penelitian. Kendala akan selalu 

muncul karena mengingat penelitian ini adalah penelitian tertutup sehingga 

hasilnya tidak bisa ditebak tanpa adanya realita/kenyataan di lapangan. Dengan 

dasar pemikiran tersebut maka peneliti menyusun suatu penelitian yang di beri 

judul ”Survei Minat Siswa dalam Mengikuti Ekstrakulikuler Futsal di SMP 

N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran” faktor apa saja yang 

menentukan atau melatar belakangi anak mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP 

N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran Kabupaten Semarang. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

suatu permasalahan apa yang menyebabkan minat anak dalam mengikuti 

ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU 

Ungaran Kabupaten Semarang dengan indikator sebagai berikut: 
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1. Seberapa besar faktor Intrinsik yang mempengaruhi minat anak mengikuti 

ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS 

NU Ungaran ? 

2. Seberapa besar faktor Ekstrinsik yang mempengaruhi minat anak 

mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam 

Ungaran, MTS NU Ungaran ? 

3.  Peneliti merumuskan pertanyaan yang berhubungan dengan faktor 

ekstrinsik minat sebagai berikut : 

a. Fasilitas/sarana prasarana 

b. Lingkungan 

c. Guru/pelatih 

d. Teman 

e. Orang tua/keluarga 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti tentunya mempunyai tujuan tertentu dalam menyusun suatu 

bentuk penelitian yang dilakukan. Mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dilakukan sebelumnya maka peneliti bertujuan untuk mengetahui : 

1. Faktor-faktor Intrinsik yang mempengaruhi minat anak untuk mengikuti 

ekstrakulilkuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS 

NU Ungaran Kabupaten Semarang ? 

2. Faktor-faktor Ekstrinsik  yang mempengaruhi minat anak untuk mengikuti 

ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS 

NU Ungaran ? 

 yang meliputi : 

a. Fasilitas/sarana prasarana 

b. Lingkungan 

c. Guru/pelatih 

d. Teman 

e. Orang tua/keluarga 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

keolahragaan khususnya penjas yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Serta 
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bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam usahanya untuk memperluas 

wawasan mengenai pengetahuan dan menambah sumber pustaka yang ada. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatan oleh semua pihak, 

khusunya guru penjasorkes terhadap kewajibannya untuk senantiasa 

meningkatkan etika dan kualitas pendidikan jasmani. Serta menghasilkan anak 

didik yang berpotensi. 

1.5 Penegasan Istilah 

Sesuai dengan variabel yang terdapat pada rumusan masalah, peneliti perlu 

mendefinisikan seluruh variabel. Penelitian secara operasional, agar orang lain 

tidak memberikan tafsiran yang berbeda dari tafsiran yang ditentukan oleh 

peneliti. 

1.5.1 Minat 

Minat  ialah sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang 

terlahir dengan penuh kemauanya dan tergantung dari bakat dan lingkugannya, 

Sujanto (1995 : 2). Objek yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah siswa 

yang mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, 

MTS NU Ungaran Kabupaten Semarang. 

1.5.2 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan  jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan kualitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu baik dalam hal fisik, mental serta emosional, (Depdiknas 2003). 

1.5.3 Ekstrakulikuler 



11 

 

 

 

Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran 

yang tercantum dalam susunan progam sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

sekolah (Wahdjosoemidjo, 2002:215). 

1.5.4 Futsal 

Menurut Ceriani Olahraga Futsal adalah pengembangan dari permainan 

sepakbola, Dimana permainan futsal ini dimainkan didalam ruangan yang terdiri 

dari 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 5 orang (Sabda Halim. 2009:9). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Minat 

2.1.1 Pengertian Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KTBI) minat adalah keinginan 

yang kuat, gairah, kecendurangan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu. 

Walgito (1983 : 28) menyatakan bahwa, “minat merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu objek dan disertai dengan adanya 

kecenderungan untuk berhubungan lebih aktif terhadap objek tertentu”. Crow and 

Crow (1973 : 553) dalam bukunya menyatakan bahwa, “minat merupakan suatu 

kekuatan (Motivating Force) yaitu menyebabkan seseorang memusatkan perhatian 

pada orang lain, aktivitas atau objek tertentu” . 

Sedangkan Winkell (1983 : 30) menyatakan, “minat adalah sebagai 

kecenderungan yang menetap dalam diri subyek untuk merasa tertarik  pada 

bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung di dalam bidang 

tersebut” . Menurut Effendi (1985 : 123) “minat adalah kecenderungan yang 

timbul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhan 

atau merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari bermakna bagi dirinya”. Dalam 

kamus Psikologi, minat merupakan perasaan yang menyatakan bahwa satu 

aktifitas, pekerjaan atau objek berharga atau berarti individu (Chaplin, 2002:255). 

Minat yang dikembangkan akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

setiap periode masa perkembangannya. Pengembangan minat yang tejadi sejak 

12 
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masa kanak-kanak dan terus sampai dewasa akan berpengaruh pada sikap 

seseorang dalam menentukan peran apa yang ingin dijalaninya didalam kehidupan 

bermasyarakat. Terbentuknya minat dalam diri seseorang dipengaruhi oleh 

pengalaman yang dimilikinya. Dari eksplorasi dan manipulasi yang dilakukan 

anak – anak itu lama – lama timbullah minat terhadap sesuatu, dalam peribahasa 

Jawa yang berbunyi “witing tresno jalaran saka kulino”  (Purwanto, 2006:66). 

Minat timbul tidak hanya dari sesuatu yang meyenangkan atau dapat 

mendatangkan kepuasan baginya tetapi juga timbul dari suatu hal yang 

menakutkan. 

Menurut Mappiere, (1982:62) menyatakan bahwa “minat adalah suatu 

perangkat mental yang terdiri dari campuran perasaan, harapan, pendirian, rasa 

takut, atau kecenderungan-kecenderungan yang menggerakkan individu kepada 

salah satu pilihan tertentu”. Kartono (1990:112) menyatakan, “minat merupakan 

momen dari kecenderungan yang terarah secara intensif kepada suatu objek yang 

dianggap penting. Minat ini erat berkaitan dengan kepribadian dan selalu 

mengandung unsur efektif/perasaan, kognitif dan kemauan. 

Badawi dkk (1996:6) menyatakan, “minat adalah pengertian seseorang 

terhadap suatu obyek disertai dengan penilaian sehingga menimbulkan 

kecenderungan atau rasa senang terhadap objek itu. Tampubolon (1991) minat 

adalah perpaduan keinginan  dan kemauan yang dapat berkembang jika ada 

motivasi. Nurkancana (1986:112) menyatakan “minat atau interest merupakan 

gejala psikis yang berkaitan dengan objek atau aktivitas yang menstimulir 

perasaan senang pada individu. Abror (1993:112) dalam bukunya menyatakan 
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bahwa: Minat mengandung unsur kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan 

konasi (kehendak). Unsur kognisi dalam arti minat tersebut didahului dengan 

pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat itu sendiri. 

Unsur emosi partisipasi atau pengalaman dalam objek atau aktivitas tertentu 

(biasanya rasa senang). Unsur konasi merupakan kelanjutan dari dua unsur 

tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan 

suatu kegiatan. 

Masih banyak pendapat-pendapat lain yang mengartikan minat. Walgito 

(2002:182) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Psikologi Umum menyatakan 

bahwa minat yaitu motif yang timbul karena organisme tertarik pada objek 

sebagai hasil eksplorasi, sehingga organisme mempunyai keinginan terhadap 

objek yang bersangkutan. Disini minat sangat berhubungan erat dengan motif, 

baik motif darurat maupun motif  objektif keduanya berpangkal pada keadaan 

disekitar organisme yang bersangkutan. Pendapat lain menyatakan, minat adalah 

usaha dan kemauan untuk mempelajari (learning) dan mencari sesuatu. Disini 

dicontohkan adalah minat untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal maka individu 

tersebut mempunyai kemauan dan keinginan atau tidak untuk mengikutinya dan 

telah ada usaha aktif untuk mengikutinya, Iskandar (2000:9). Berdasarkan 

pernyataan di atas minat itu timbul didahului oleh pengetahuan dan informasi, 

kemudian disertai dengan rasa senang dan timbul perhatian terhadapnya serta ada 

hasrat dan keinginan untuk melakukannya. Sementara itu Suryobroto (1983:7) 

menyatakan, “minat adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek 

serta banyak sedikitnya kekuatan yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. 
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Jadi inti tentang pengertian minat dari beberapa pendapat para ahli adalah 

sebagai berikut: 

1) Kecenderungan untuk memikirkan dalam jiwa seseorang. 

2) Adanya pemusatan penelitian dari individu. 

3) Rasa senang yang timbul dalam diri individu terhadap objek. 

4) Keinginan dalam diri individu untuk mengetahui, melakukan dan 

membuktikan lebih lanjut. 

5) Pemusatan pikiran, perasaan dan kemauan terhadap objek karena 

menarik perhatian. 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu yang disebut dengan minat 

intrinsik, dalam penelitian ini terdiri dari rasa senang atau rasa tertarik terhadap 

objek atau kegiatan tertentu, perhatian terhadap kegiatan khususnya aktifitas 

pembelajaran pendidikan jasmani dan emosi yang terkontrol dalam mengikuti 

ekstrakulikuler futsal. Sedangkan minat ekstrinsik yang dimaksut adalah faktor 

pendorong minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler  futsal berdasarkan 

fasilitas/sarana prasarana, lingkungan, guru/pelatih, teman dan orang tua/keluarga 

yang dapat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan siswa terhadap kegiatan 

ekstrakulikuler futsal di sekolah. 

 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat yang timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri (faktor intrinsik) 
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maupun faktor yang datang dari luar (faktor ekstrinsik). Crow and Crou yang 

dikutip oleh Prasetya (1999:1) menyatakan, “ada 3 faktor yang mendasari 

timbulnya minat yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor motif sosial dan faktor 

emosional”. 

Super and Criter yang dikutip oleh griatama (1992:70-72), mengatakan 

bahwa, “minat itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pekerjaan, status sosial 

ekonomi, bakat, umur, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian dan lingkungan” 

Gunarsa (1980:68) yang mengatakan bahwa “minat dapat dipengaruhi oleh 2 

faktor yaitu faktor dari dalam (intrinsik) seperti rasa senang, perhatian dan 

persepsi, sedangkan faktor dari luar (ekstrinsik) seperti, lingkungan sistem 

pengajaran. Syukur (1996-17) menyatakan bahwa faktor intrinsik merupakan 

kecenderungan seseorang untuk berhubungan dengan aktifitas itu sendiri, 

sedangkan faktor ekstrinsik merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih 

aktifitas tersebut berdasarkan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan orang 

tertentu”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar minat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : faktor yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri (faktor intrinsik) yaitu yang berhubungan dengan minat itu sendiri dan 

minat yang lebih mendasar atau asli faktor yang berasal dari luar individu tersebut 

(faktor ekstrinsik) yaitu yang ditunjukan dengan adanya emosi senang yang 

berhubungan dengan tujuan dari aktivitas tertentu, diantaranya adalah faktor 

lingkungan, keluarga, pelatih/guru, teman, sarana dan prasarana. 

1) Faktor pendorong dari dalam (faktor intrinsik) 
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Faktor dari dalam merupakan rangsangan yang datang dari dalam diri 

individu tersebut yang ruang lingkupnya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan 

seseorang yang akan dengan mudah menimbulkan rasa minat terhadap sesuatu. 

Misal keinginan atau kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini seseorang 

mempunyai hasrat untuk ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. Faktor dari 

(intrinsik) merupakan faktor yang timbul melalui psikis individu yang meliputi 

rasa senang, perhatian dan emosi. 

a) Rasa senang atau rasa tertarik. 

Tertarik dapat diartikan suka atau senang, tetapi individu tersebut belum 

melakukan aktivitas atau sesuatu hal menarik baginya, Sears (1992:216). Dari 

pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa rasa senang terhadap sesuatu hal 

atau objek merupakan kegiatan awal dari individu untuk meminati sesuatu hal. 

b) Perhatian  

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas 

individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek, Walgito (1997:56). 

Pendapat tersebut diatas mengatakan bahwa perhatian erat hubungannya dengan 

pemusatan terhadap sesuatu. Bila individu mempunyai perhatian terhadap sesuatu 

objek, maka terhadap objek tersebut timbul minat spontan dan secara otomatis 

minat tersebut akan muncul. 

c) Emosi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:298), emosi berarti 

meluapkan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Sedangkan 

menurut Yusuf (2005:114) emosi adalah sesuatu keadaan perasaan yang komplek 
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yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi dapat berubah 

perasaan kegembiraan, kesedihan, keharuan, ataupun kecintaan. Dalam hal ini 

faktor emosi pada minat untuk mengikuti olahraga futsal berarti rsa cinta akan 

olahraga futsal, baik itu dalam praktek maupun teori. Rasa emosi dating hanya 

sesaat maka dari itu perlu adanya dukungan dari faktor-faktor yang lain, faktor-

faktor yang dapat mendukungnya terbesar dating daroi luar. 

2) Faktor pendorong dari luar (ekstrinsik) 

Faktor pendorong dari luar (ekstrinsik) adalah faktor pendorong yang 

datangnya dari luar individu. Faktor ini sangat besar pengaruhnya untuk 

menimbulkan minat individu untuk mengikuti olahraga futsal, faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

a) Faktor fasilitas/sarana prasarana 

Aktifitas olahraga akan berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas yang 

mendukung dan lengkap. Bukan berarti tanpa adanya fasilitas yang memadai dan 

lengkap suatu aktifitas olahraga tersebut lebih besar. Terkait dengan masalah 

minat belajar, orang yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas akan mendapat 

hambatan dalam meyelesaikan kegiatan belajarnya. Fasilitas belajar secara umum 

antara lain berupa mesin, alat tulis, meja dan kursi belajar dan lain sebagainya. 

Namun dalam hal ini adalah minat untuk mengikuti olahraga futsal dengan 

fasilitas diantaranya lapangan futsal, bola futsal dan sepatu futsal. Lapangan futsal 

berbentuk persegi panjang Ukuran: panjang 25-42 m dan lebar 15-25 m. Bola 

harus berbentuk bulat dengan Ukuran: 4, Keliling: 62-64 cm, Berat: 390-430 

gram,  Lambungan: 55-65 cm pada pantulan pertama,  Bahan: kulit atau bahan 
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yang cocok lainnya (yaitu bahan tak berbahaya), Sedangkan sepatu dengan 

telapak sol karet yang berfungsi mencengkram agar  tidak terasa licin. 

b) Faktor lingkungan 

Faktor ini muncul dari adanya pengaruh masyarakat atau lingkungan 

sekitar yang sebagian besar ruang lingkup kehidupan berada di masyarakat dan 

tidak menutup kemungkinan di lingkungan keluarga. Faktor lingkungan dapat 

berupa pengaruh dari orang, cuaca/iklim, perekonomian atau kemasyarakatan. 

Misalkan minat seorang anak yang dilahirkan dikalangan masyarakat terbelakang 

dengan minat seorang anak yang dilahirkan di daerah pegunungan tentu akan 

berbeda. 

c) Faktor guru/pelatih 

Seorang siswa tidak dapat berkembang/memulai pendidikannya tanpa 

adanya seorang guru atau pelatih. Apabila anak didik ingin selalu berdekatan 

dengan seorang guru, tidaklah sukar bagi guru tersebut untuk memberikan 

bimbingan dan motivasi agar anak didik lebih giat belajar, baik di sekolah maupun 

di rumah. Guru atau pelatih dalam situasi ini diharapkan dapat membangkitkan 

minat belajar pada diri anak, tapi guru lebih berperan besar di lingkungan sekolah 

tetapi juga tidak menutup kemungkinan seorang guru untuk mendidik di 

lingkungan keluarga yaitu melalui les privat. Guru juga sebagai faktor timbal 

balik pendidikan. 

d) Faktor teman  

Bila seseorang menemukan teman bermain yg memuaskan, akan tiba suatu 

saat orang tersebut merasa kurang berminat terhadap teman sebaya yang mulai 
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membosankan, sehingga dapat menentukan arah pendidikan seorang remaja, 

Hurlock (1993:217). Dari peryataan tersebut dapat diketahui bahwa teman adalah 

orang yang selalu ada dalam lingkungan diluar keluarga. Dari pergaulan sehari-

hari teman dapat berpengaruh untuk meningkatkan minat seseoarang. 

e) Orang tua/keluarga 

Minat remaja atau pelajar terhadap pendidikan (belajar) dipengaruhi oleh 

sikap orang tua, Hurlock (1993:217). Orang tua adalah sebagai tumpuan hidup 

dari anak, jadi maju tidaknya anak (pelajar) akan sangat dipengaruhi oleh orang 

tua. Tidak hanya orang tua saudara kandung juga berperan penting untu 

mendukung kegiatan belajar seorang remaja (pelajar). Sama halnya dengan minat, 

seorang anak akan berminat untuk melakukan sesuatu (dalam hal ini adalah 

belajar) sangat tergantung dari dorongan dan dukungan dari orang tua. Keluarga 

dalam hubungannya dengan pengaruh minat terhadap olahraga futsal sangat 

berperan penting karena perlu adanya perhatian, dukungan dan bimbingan dari 

orang tua atau saudara-saudaranya artinya minat akan menjadi bertambah besar 

jika termotivasi oleh keluarga. Jika keluarga tidak mendukung dengan kegiatan 

yang diminati oleh anaknya maka minat tersebut akan semakin turun bahkan akan 

hilang. Peranan keluarga terhadap perkembangannya tidak hanya terbatas 

terhadap pergaulannya, kita ingat bahwa keluarga merupakan sebuah kelompok 

sosial kecil dibawah struktur kemasyarakatan. Alat komunikasi juga ikut 

berpengaruh dalam meningkatkan minat seseorang, yang antara lain adalah 

televisi, surat kabar, majalah dan lain-lain. 
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Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator minat adalah 

rasa senang atau rasa tertarik, perhatian dan emosi yang didukung oleh 

lingkungan, orang tua/keluarga, teman, guru/pelatih dan sarana prasarana/fasilitas. 

2.1.3 Pentingnya Minat 

Dalam suatu kegiatan termasuk kegiatan olahraga minat merupakan hal 

yang penting karena minat dapat mempengaruhi seberapa besar perhatian 

seseorang terhadap kegiatan yang dia lakukan baik dalam bidang olahraga seperti 

cabang olahraga futsal. Namun pada keyataannya setiap indivdu mempunyai 

tingkat minat yang berbeda, hal ini mempengaruhi oleh banyak faktor seperti: 

lingkungan sosial, keluarga, teman, serta faktor lainnya. Pada semua usia minat 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan seseorang. Minat tersebut nantinya 

akan mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

Seseorang yang mempunyai minat yang tinggi terhadap suatu aktifitas atau 

kegatan tertentu baik itu yang berbentuk permainan ataupun pekerjaan maka dia 

akan berusaha keras untuk belajar dan aktif dalam aktifitas tersebut dibandingkan 

dengan orang yang mempunyai minat yang rendah tehadap aktifitas atau kegiatan. 

Minat juga dapat dipengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi seseorang 

terhadap suatu objek. Ketika seseorang yang mulai memikirkan suatu pekerjaan 

maka dia akan mulai berfikir tentang apa yang harus dia lakukan. Menurut 

Hurlock (1999:145) menyatakan sebagai berikut, ”Minat menambah kegembiraan 

pada suatu kegiatan, pengalaman mereka akan jauh lebih menyenangkan dari pada 

mereka yang sering merasa bosan”.  

2.1.4 Jenis-jenis Minat 
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Menurut Whiterington (1985:36) membagi minat menjadi dua macam 

yaitu: 

Minat primitif atau Minat Biologis yaitu minat yang timbul dari kebutuhan 

– kebutuhan jaringan yang berkisar pada soal-soal makanan dan kebebasan. 

Minat kultural atau minat sosial yaitu minat yang berasal dari berasal dari 

belajar yang lebih tinggi sifatnya, minat ini meliputi kekayaan bahasa simbol, 

harga diri atau prestise sosial dan sebagainya. 

Menurut Bahatia dan Sofaya (1996:18) membagi minat menjadi 4 macam 

yaitu: 

a) Natural Interest adalah minat yang muncul dari kecenderungan alami 

(natural), seperti insting dan emosi. 

b) Acquired Interest menunjukan adanya disposisi, seperti kebiasaan cita-

cita dan karakter. 

c) Intrinsik Interest adalah minat yang berhubungan atau timbul dari 

dalam individu. 

d) Extrinsik Interest adalah minat yang didorong oleh beberapa sumber 

tenaga dari luar. 

Dari kedua pendapat diatas akan terjadi rentetan dimana seseorang yang 

ingin ada kemampuan terhadap sesuatu akan merespon aktif segala yang berkaitan 

dengan minat. 

2.1.5 Cara Mengukur Minat 

Ada beberapa cara untuk mengukur minat dari subjek, Killis (1998:2324) 

yaitu: 
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Melalui pernyataan senang atau tidak senang terhadap aktifitas expresed 

interest pada subjek yang diajukan pada sejumlah pilihan yang menyangkut 

berbagai hal atau subjek yang bersangkutan diminta menyatakan pilihan yang 

paling disukainya dari sejumlah pilihan. Minat dalam bidang tertentu dapat dilihat 

dari dari pernyataan-pernyataan yang mengenai atau pilihan-pilihan yang 

berhubungan dengan bidang-bidang tersebut. 

Melalui pengamatan langsung kegiatan-kegiatan mana yang paling sering 

dilakukan, cara ini disadari mengandung kelemahan karena tidak semua kegiatan 

yang dilakukan adalah kegiatan yang disenangi, sebagai kegiatan yang sering 

dilakukan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau maksud-maksud 

tertentu melalui pelaksanaan tes objektif, coretan atau gambaran yang dibuat. 

Dengan menggunakan tes bidang minat yang telah dipersiapkan secara baku. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat dapat diukur melalui 

pernyataan senang, pengamatan langsung tes objektif dan menggunakan tes minat 

bakat. 

 

2.2 Pendidikan Jasmani 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian intregal dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Para pakar pendidikan jasmani di Amerika telah 

memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani 

dimulai dari pelopor pendidikan jasmani Amerika Serikat. Menurut Nash 

(1948:52) pendidikan jasmani adalah satu fase dari pendidikan keseluruhan dan 
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memberikan sumbangan kepada semua tujuan dari pendidikan. Diterangkan 

selanjutnya bahwa aktifitas jasmanilah yang media untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Menurut Book Walter (1951:12) pendidikan jasmani sebagai suatu proses 

adalah satu fase dari pendidikan jasmani yang mempunyai kepedulian terhadap 

penyesuaian dan perkembangan dari individu dan kelompok melalui aktifitas-

aktifitas jasmani terutama tipe aktifitas berunsurkan permainan. Sebagai satu 

produk, pendidikan jasmani adalah penyesuaian dan perkembangan itu sendiri 

yang meningkat disebabkan aktifitas-aktifitas jasmani tesebut yang dirancang dan 

dilaksanakan dengan baik. Telah dijelaskan juga bahwa penyesuaian berarti 

pencapaian secara optimal hubungan antara status jasmani, perilaku, intelek dan 

standar jasmani sosial da mental yang sehat. Yang dimaksud dengan 

perkembangan adalah peningkatan kemampuan untuk berfungsi yang terutama 

disebabkan oleh aktifitas dan kedua karena faktor keturunan dan lingkungan dari 

individu, Harsuki (2003:26). 

Salah seorang pakar pendidika jasmani lain pada tahun lima puluhan 

adalah Williams dan Brownell (1951:10) yang berpendapat bahwa pendidikan 

jasmani adalah jumlah keseluruhan aktifitas jasmani manusia, yang dipilih sesuai 

dengan macamnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan 

macamnya berimplikasi pengakuan bahwa ada bermacam- macam jenis aktifitas 

dan nilainya berfariasi pula. Sebagian lebih baik dari pada yang lain sebab itu 

perlu dilakukan pemilihan dan untuk pemilihan dan untuk pemilihan diperlukan 

standar. Secara mudah dapat dinalar bahwa kriteria yang harus digunakan untuk 
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memilih adalah aktifitas yang disukai yang dapat dilakukan pada waktu luang. Dia 

berpendapat agar sekolah pada masa mendatang harus memiliki fasilitas dalam 

jumlah dan jenis yang memadai untuk pendidikan waktu luang. Fase dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan juga sangat penting. Selain pelaksanaannya disesuaikan 

dengan tujuan dari aspek psikologis, pertumbuhan dan perkembangan, 

keterampilan neuromuskular, dalam pendidikan modern tujuan membangkitkan 

minat dan sikap yang baik terhadap apa yang dipelajari siswa sangat penting pula. 

Nixon dan Jewett (1980:10) berpendapat bahwa pendidikan jasmani adalah 

satu fase dari proses pendidikan keseluruhannya yang peduli terhadap 

perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang sifatnya sukarela 

serta beramakna dan terhadap reaksi yang langsung berhubungan dengan mental, 

emosional, dan sosial. Definisi ini menurut progam pendidikan jasmani terutama 

terdiri atas lingkungan belajar yang khusus yang bercirikan banyak kondisi dan 

rangsang yang dirancang secara khusus pula dengan maksud untuk memberikan 

kesempatan terjadinya pengaruh yang baik terhadap jasmani, emosi, sosial dan 

intelek. Progam yang demikian itu dapat memberikan perubahan pada diri siswa 

kearah yang diinginkan. Menurut pendapat Fost (1957:33) pendidikan jasmani 

adalah bagian intregal dari pendidikan keseluruhan yang memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan individu melalui media aktifitas jasmani gerak manusia. 

Semua urutan pengalaman belajarnya dirancang dengan hati-hati untuk memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan, perkembangan dan perilaku siswa. Dari pendapat-

pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 
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adalah pendidikan melalui dan bukan pendidikan dari jasmani dan aktifitas 

jasmani adalah media untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1954 yang dikemukakan diatas 

tentang pendidikan jasmani lebih menitik beratkan pada tujuan pendidikan 

jasmani, tetapi tidak menjelaskan apa pendidikan jasmani. Para pakar pendidikan 

jasmani sependapat bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah: 

Perkembangan organ-organ tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani. 

a) Perkembangan neuromuskular. 

b) Perkembangan metalemosional. 

c) Perkembangan sosial. 

d) Perkembangan intelektual. 

Di Indonesia pakar-pakar pendidikan jasmani merumuskan pendidikan 

jasmani merumuskan pendidikan jasmani sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 4 tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di 

sekolah, Bab IV pasal 9 tentang pendidikan jasmani, yaitu ”Pendidikan jasmani 

yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan 

jiwa, dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia yang sehat 

lahir dan batin, diberikan kepada segala jenis sekolah”, Harsuki (2003:22). Untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut perlu didukung adanya alat dan fasilitas yang 

memadai dan guru pendidikan jasmani yang profesional. Kendala yang utama 



27 

 

 

 

untuk mencapai tujuan tersebut di semua tingkat dan jenis sekolahan di Indonesia 

adalah fasilitas dan alat untuk meaksanakan progam pendidikan jasmani. 

2.3 Ekstrakulikuler 

2.3.1 Pengertian Ekstrakulikuler 

Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran 

yang tercantum dalam susunan progam sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

sekolah (Wahdjosoemidjo, 2002:215). Sedangkan menurut Daryanto (1996:68) 

Ekstrakulikuler adalah kegiatan untuk membantu mempelancar perkembangan 

individu murid sebagai manusia seutuhnya. Dalam Kamus Kata-Kata Serapan 

Asing dalam Bahasa Indonesia, Ekstrakulikuler mengandung arti berada diluar 

progam yang tertulis tentang beberapa mata pelajaran tambahan. 

Sedangkan menurut petunjuk pelaksanaan kurikulum tahun 1994 adalah 

sebagai berikut: Ekstrakulikuler olahraga adalah merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan diluar jam sekolah yang bertujuan untuk memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan yang dipelajari dari berbagai mata pelajaran dari 

kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990:10). Kegiatan 

ekstrakulikuler olahraga merupakan salah satu pembinaan olahraga yang ada 

disekolah yang meliputi: futsal , sepak bola, bola voli, basket dan lain-lain.  

Kegiatan ekstrakulikuler sebagai wadah dalam menampung bakat dan minat yang 

dimiliki siswa ini harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah dalam 

meyelenggarakan kegiatan tersebut guna mencapai apa yang diinginkan. Adapun 

sasran dari kegiatan ekstrakulikuler adalah bidang kesehatan, keterampilan, sosial 
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maupun rekreasi. Ateng (1992:15), menjelaskan bahwa secara umum pendidikan 

jasmani terbagi menjadi tiga yaitu: 

1) Intrakulikuler  

Yaitu yang dilakukan pada sekolah dimana materi yang disajikan 

merupakan materi yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dan terdapat 

dalam kurikuler. 

2) Korikuler  

Korikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang terdapat dalam kurikulum 

sekolah wajib  dan wajib dilaksanakan seluruh siswa secara perorangan 

maupun berkelompok agar siswa mejadi lebih aktif dibawah bimbingan 

guru. 

3) Ekstrakulikuler  

Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang diikuti siswa yang berminat dari 

berbakat dengan materi tercantum dalam cabang olahraga yang potensial 

dan berkembang agar siswa mendapat pengalaman selain intrakulikuler 

dan korikuler. 

Mengacu pada penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam biasa termasuk 

pada hari libur, dengan maksud untuk memperluas wawasan, mendorong 

pembinaan sikap atau nilai, dan memungkinkan lebih lanjut berbagai mata 

pelajaran yang dipelajarai. Kegiatan ekstrakulikuler olahraga khususnya futsal 

merupakan wadah untuk menyalurkan bakat maupun kemampuan untuk menjadi 

atlet futsal yang baik. Kegatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari 
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pihak lain seperti, sarana prasarana, orang tua, sekolah, guru maupun pelatih, 

teman dan masyarakat. Adapun yang dimaksud ekstrakulikuler didalam penelitian 

ini adalah ekstrakulikuler futsal. 

 

2.3.2 Tujuan Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler adalah bagian dari kurikulum yang mempunyai 

tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga dalam pokok-pokok pelaksanaannya tidak 

menyimpang dari ketentuan. Tujuan kegiatan ekstrakulikuler adalah 

meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa, mengembangkan bakat, 

minat, kemampuan dan ketrampilan dalam upaya pembinaan pribadi, mengenal 

hubungan antara mata pelajaran dalam kehidupan masyarakat. Faktor internal dan 

eksternal sangat penting untuk mempelancar kegiatan ekstrakulikuler, artinya 

demi tercapai tujuan yang diharapkan, semua itu merupakan suatu proses dan 

apabila proses tersebut tidak berfungsi maka akan berpengaruh pula terhadap 

pencapaian tujuan. 

2.4 Futsal 

2.4.1 Pengertian Futsal 

Olahraga futsal hampir sama dengan sepak bola, yaitu dimainkan oleh dua 

tim, namun dalam futsal masing-masing tim beranggotakan lima orang. Tujuan 

juga sama dengan sepak bola yaitu memasukkan bola ke gawang, namun bedanya 

dalam permainan futsal lapangannya dibatasi garis, bukan net atau papan. Istilah 

futasal dalam bahasa international berasal dari kata spanyol atau portugi yaitu 
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futbol dan sala. Arti olahraga itu sendiri adalah aktifitas untuk melatih tubuh 

seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. 

2.4.2 Tujuan permainan futsal dan Sejarah Futsal 

Tujuan dari permainan futsal adalah memasukan bola kedalam gawang 

lawan, dalam futsal dan permainan sejenisnya gawang adalah tempat yang 

menjadi target para pemain untuk memasukan bola. futsal diciptakan di 

Montevideo, Uruguay pada tahun 1930, oleh Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal 

mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brasil. 

Ketrampilan yang dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat dalam gaya 

terkenal dunia yang diperlihatkan pemain-pemain Brasil di luar ruangan, pada 

lapangan berukuran biasa. Pele, bintang terkenal Brasil, contohnya, 

mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brasil terus menjadi pusat futsal 

dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Fédération 

Internationale de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga 

Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, Asia, dan Oseania. 

Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965, Paraguay 

menjuarai Piala Amerika Selatan pertama. Enam perebutan Piala Amerika Selatan 

berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979, dan semua gelaran juara disapu 

habis Brasil. Brasil meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika 

pertama tahun 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya tahun 

pd 1984. 

Kejuaraan Dunia Futsal pertama diadakan atas bantuan FIFUSA (sebelum 

anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada tahun 1989) di Sao Paulo, 
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Brasil, tahun 1982, berakhir dengan Brasil di posisi pertama. Brasil mengulangi 

kemenangannya di Kejuaraan Dunia kedua tahun 1985 di Spanyol, tetapi 

menderita kekalahan dari Paraguay dalam Kejuaraan Dunia ketiga tahun 1988 di 

Australia. 

Pertandingan futsal internasional pertama diadakan di AS pada Desember 

1985, di Universitas Negeri Sonoma di Rohnert Park, California. Futsal The Rule 

of The Game 

 

2.4.3 Lapangan Futsal 

1. Ukuran: panjang 25-42 m x lebar 15-25 m 

2. Garis batas: garis selebar 8 cm, yakni garis sentuh di sisi, garis gawang 

di ujung-ujung, dan garis melintang tengah lapangan; 3 m lingkaran 

tengah; tak ada tembok penghalang atau papan 

3. Daerah penalti: busur berukuran 6 m dari setiap pos 

4. Garis penalti: 6 m dari titik tengah garis gawang 

5. Garis penalti kedua: 12 m dari titik tengah garis gawang 

6. Zona pergantian: daerah 6 m (3 m pada setiap sisi garis tengah 

lapangan) pada sisi tribun dari pelemparan 

7. Gawang: tinggi 2 m x lebar 3 m 

8. Permukaan daerah pelemparan: halus, rata, dan tak abrasif 

Bola 

1. Ukuran: 4 

2. Keliling: 62-64 cm 
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3. Berat: 390-430 gram 

4. Lambungan: 55-65 cm pada pantulan pertama 

5. Bahan: kulit atau bahan yang cocok lainnya (yaitu bahan tak berbahaya) 

Jumlah Pemain 

1. Jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan: 5, salah satunya 

penjaga gawang 

2. Jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan: 2 (tidak termasuk 

cedera) 

3. Jumlah pemain cadangan maksimal: 7 

4. Jumlah wasit: 2 

5. Jumlah hakim garis: 0 

6. Batas jumlah pergantian pemain: tak terbatas 

7. Metode pergantian: “pergantian melayang” (semua pemain kecuali penjaga 

gawang boleh memasuki dan meninggalkan lapangan kapan saja; pergantian 

penjaga gawang hanya dapat dilakukan jika bola tak sedang dimainkan dan 

dengan persetujuan wasit) 

Perlengkapan Pemain 

1. Kaos bernomor 

2. Celana pendek 

3. Kaos kaki 

4. Pelindung lutut 

5. Alas kaki bersolkan karet 
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Lama Permainan Futsal 

1. Lama normal: 2×20 menit 

2. Lama istiharat: 10 menit 

3. Lama perpanjangan waktu: 2×10 menit (bila hasil masih imbang setelah 2×20 

menit waktu normal) 

4. Ada adu penalti (maksimal 3 gol) jika jumlah gol kedua tim seri saat 

perpanjangan waktu selesai 

5. Time-out: 1 per tim per babak; tak ada dalam waktu tambahan 

6. Waktu pergantian babak: maksimal 10 menit 

Piala Dunia Futsal FIFA 

• 1989 (di Rotterdam, Belanda): dimenangkan Brasil 

• 1992 (di Hong Kong): dimenangkan Brasil 

• 1996 (di Barcelona, Spanyol): dimenangkan Brasil 

• 2000 (di Guatemala): dimenangkan Spanyol 

• 2004 (di Taiwan): dimenangkan Spanyol. 

• 2008 (di Brasil): dimenangkan Brasil. 

Piala Dunia Futsal AMF 

• 1982 (di Sao Paulo, Brazil): dimenangkan Brazil 

• 1985 (di Madrid, Spanyol): dimenangkan Brazil 

• 1988 (di Melbourne, Australia): dimenangkan Paraguay 

• 1991 (di Milan, Italia): dimenangkan Portugal 

• 1994 (di Argentina): dimenangkan Argentina 

• 1997 (di Meksiko): dimenangkan Venezuela 
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• 2000 (di La Paz, Bolivia): dimenangkan Kolombia 

• 2003 (di Paraguay): dimenangkan Paraguay. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan dalam suatu proses penelitian. 

Jenis peneitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Dalam hal ini dilakukan pada responden yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk mengetahui minat anak untuk mengikuti ekstrakulikuler diSMP 

N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran Kabupaten Semarang. 

Dengan metode penelitian akan dapat memberikan dalil-dalil, postulat-postulat 

atau proporsi yang melatar belakangi setiap langkah proses yang lazim ditempuh 

dalam kegiatan penelitian (Hadi,1991). 

  

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel merupakan konsep mengenai atribut sifat yang terdapat pada 

subyek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif 

(Azwar, 2003 : 59 ). Sedangkan menurut Sekaran (2006:115) variabel adalah 

apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS 

NU Ungaran Kabupaten Semarang. 

3.3  Subjek dan Objek Penelitian 
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a. Subjek Penenlitian 

Subjek adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan atau orang, tempat, benda yang 

diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran (KBBI, 2005:1095). Menurut 

Arikunto (2006:134), “apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25%. 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswaSMP N 1 

Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran Kabupaten Semarang yang 

mengikuti ekstrakulikuler futsal yang berjumlah 77 siswa, karena subyek yang 

diambil kurang dari 100 orang, maka subyek diambil secara keseluruhan yang 

terdiri dari: 

1) SMP Islam Ungaran, berjumlah 24 siswa. 

2) SMP N 1 Ungaran, berjumlah 25 siswa. 

3) MTs NU Ungaran, berjumlah 28 siswa. 

b. Objek Penelitian 

Objek adalah hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan 

(KBBI, 2005:793). Adapun objek yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah 

minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam 

Ungaran, MTS NU Ungaran Kabupaten Semarang. 

3.4  Tenik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Tujuan dan penggunaan 

angket dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 
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penelitian agar dapat mengungkapkan gejala terhadap variabel penelitian yang 

diteliti. Setiap data yang diperoleh tersebut merupakan data hasil penyebaran 

angket kepada sampel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

3.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah: angket, ceklis (check-list) atau 

daftar centang, pedoman wawancara, pedoman pengamatan (Arikunto, 2006:160). 

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada serta 

kerangka berfikir dalam suatu penelitian maka disusunlah satu instrumen 

penelitian, instrumen penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik angket atau kuesioner (questionnaires). 

Kuesioner adalah sejumlah pertayaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun 

instrumen. Jadi , dalam menggunakan metode angket atau kusioner, Instrumen 

yang dipakai adalah angket atau instrumen. 

Hadari Nawawi (1992: 120-121) menyatakan “angket adalah pertanyaan 

tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden”. Arikunto 

(2006:152) menyatakan “angket atau kuisioner dapat dibedakan atas beberapa 

jenis, tergantung pada sudut pandangnya”. 

1) Dipandang dari cara menjawabnya, maka ada : 
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a) Kuisioner terbuka yaitu memberikan kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

b) Kuisioner tertutup yaitu yang sudah disediakan jawabanya sehingga 

responden tinggal memilih. 

2) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada : 

a) Kuisioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

b) Kuisioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang 

lain. 

3) Dipandang dari bentuknya ada : 

a) Kuisioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuisioner 

tertutup. 

b)  Kuisioner isian yang dimaksud adalah kuisioner terbuka. 

c) Check list, sebuah dimana responden tinggal membubuhkan tanda check 

(V) pada kolom sesuai. 

d) Rating-scale, (skala bertingkat), yaitu sebuah pertayaan yang diikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan misalnya mulai dari 

sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejenis angket dengan 

pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang digunakan dalam angket tersebut adalah 

jenis pertanyaan dengan 2 alternatif jawaban “ya” dan “tidak”. Contoh angket 

antara lain yaitu apakah anda senang bermain futsal? Setiap pertanyaan yang 

bersifat positif yang dijawab dengan “ya”, diberi skor 1, sedangkan jawaban 
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“tidak” diberi skor 0. Sebaliknya, untuk setiap pertanyaan yang bersifat negatif 

yang dijawab dengan “ya”, diberi skor 0, sedangkan jawaban “tidak” diberi skor 

  

3.6  Uji Coba Instrumen / Alat Ukur 

Dua diantara karakteristik atau kualitas test sebagai alat ukur yang harus 

dimiliki adalah validitas dan reabilitas. 

3.6.1 Validitas 

Validitas menunjukan kepada ketepatan dan kecermatan test dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu test dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila test tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud atau tujuan diadakannya test 

tersebut. Suatu test yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai test yang memiliki validitas rendah (Azwar, 

1987:146). 

Arikunto (2006:168) menyatakan bahwa validitas adalah ukuran yang 

menunujukan tingkat-tingat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaiknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunujukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 
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Menurut Sekaran (2006:43) ada bebrapa jenis uji validitas yang digunakan 

untuk menguji ketepatan ukuran dan penulis menggunakan istilah yang berbeda 

untuk menunjukannya. Demi kejelasan, kita bisa mengelompokan uji validitas 

kedalam tiga bagian besar. Validitas isi (content validity), validitas berdasar 

criteria (criterion-related validity), dan validitas konsep (construct validity). 

1) Validitas isi  (content validity) 

Memastikan bahwa pengukuran memasukan sekumpulan item yang 

memadai dan mewakili yang mengungkap konsep. Semakin item skala 

mencerminkan kawasan atau keseluruhan konsep yang diukur, semakin 

besar validitas isi. Dengan kata lain, validitas isi merupakan fungsi 

seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep telah digambarkan. 

2) Validitas berdasar kriteria (criterion-related validity). 

Terpenuhi jika pengukuran membedakan individu menurut suatu criteria 

yang diharapkan diprediksi. Hal tersebut bias dilakukan dengan 

menghasilkan validitas konkuren (concurrent validity) atau validitas 

prediktif (predictive validity). Validitas konkuren dihasilkan jika skala 

membedakan individu yang diketahui berbeda. 

3) Validitas konsep (construct validity) 

Menunjukan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran 

cocok dengan teori yang mendasari desain test. 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik uji validitas product 

moment yaitu dengan rumus. 

    ��� = �∑��	
∑��
∑��
��∑��	
∑����� ∑��	
∑����                  
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Keterangan: 

��� : validitas tes 

� : jumlah peserta tes 

∑�  : jumlah skor butir soal 

∑�� : jumlah kuadrat skor butir soal 

∑�  : jumlah skor total 

∑�� : jumlah kuadrat skor total 

∑�� : jumlah  perkalian  skor  butir  soal   dengan skor total    

 

(Arikunto 2006:170) 

 

3.6.2 Reabilitas 

Reabilitas menunujuk kepada pengertian konsistensi hasil ukur. Seberapa 

jauh suatu test dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten menurut 

keadaaan subjek ukurnya, sebarapa jauh suatu test dapat memberikan hasil ukur 

yang sama terhadap ciri perilaku yang tidak berbeda, merupakan indikator 

reabilitas test tersebut. Reliabilitas, yang disebut juga sebagai konsistensi atau 

stabilitas, pada prinsipnya merupakan indikasi sejauh mana pengukuran itu dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak bebeda bila dilakukan pengukuran ulang 

terhadap kelompok subjek yang sama (Azwar, 1987:147). 

Menurut Arikunto (2006:176) reabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakansebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak 
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akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan. 

Secara garis besar ada jenis reabilitas, yaitu rebilitas eksternal dan 

reabilitas internal. 

1) Reabilitas Eksternal 

Ada dua cara untuk menguji reabilitas eksternal suatu instrumen yaitu 

dengan teknik paralel dan teknik ulang. Apabila peneliti menggunakan 

teknik paralel maka peneliti harus menyusun dua stel instrumen. Akan 

tetapi jika menggunakan teknik ulang maka peneliti hanya menyusun atau 

perangkat instrumen. 

2) Reabilitas Internal 

Reabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali 

hasil pengetesan. Ada bermacam-macam cara untuk mengetahui reabilitas 

internal. Pemilihan sesuatu teknik didasarkan atas bentuk instrumen 

maupun selera peneliti. Kadang-kadang penggunaan teknik yang berbeda 

menghasilkan indeks reabilitas yang berbeda pula. Hal ini wajar saja 

karena kadang- kadang dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik datanya 

sehingga dalam perhitungan diperoleh angka berbeda sebagai akibat 

pembulatan angka. Namun demikian untuk beberapa teknik, diperlukan 
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persyaratan-persyaratan tertentu sehingga peneliti tidak begitu saja 

memilih teknik-teknik tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji reabilitas dengan formula alpha, 

dengan rumus : 

��� = � �

� − 1�� 
	1 −	∑���

��� � 

Keterangan: 

���          = reliabilitas intrumen. 

�         = banyaknya butir pertanyaan. 

∑��� = jumlah varians skor tiap butir soal. 

���     = varians total.     

(Arikuto 2006: 196) 

 

3.7   Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang diambil dalam suatu penelitian terkumpul, 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul tersebut dianilisis 

sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan melalui perhitungan data 

tersebut. Mengingat penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif kualitatif, maka 

data-data yang dihasilkan dianilisis dengan menggunakan teknik analisis statistik. 

Statistik Deskriptif adalah bagian dari statistik yang berfungsi untuk 

mengumpulkan data, menemukan nilai-nilai statistik dan membuat diagram atau 

grafik agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami, (Subagyo, 1998). Sementara 

itu, Bogdan dan Taylor, (1992:137) mengemukakan bahwa: “Analisis data adalah 
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proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema 

dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, 

serta upaya untuk menunjukan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh 

data”. 

Menurut Arikunto (2006:239) menyatakan bahwa, data kuantitatif yang 

dikumpulkan dalam penelitian korelasional, komparatif, atau eksperimen diolah 

dengan rumus-rumus statisti yang sudah disediakan baik secara manual maupun 

dengan menggunakan jasa komputer. Metode penelitian ini adalah analisis 

diskriptif prosentatif yang sesuai dengan pendekatan penelitian tersebut, rumus 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

�� =  
� 	× 	100% 

Keterangan 

DP : Prosentase 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor yang ideal/ maksimal   ( Ali, 1993) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah diadakan penelitian dengan menggunakan penyebaran angket 

sebanyak 47 item pertanyaan, semua dapat kembali sehingga didapat 100% 

jumlah peserta yaitu 77 siswa yang mengikuti ekstrakulikuler futsal yang terdiri 

dari 25 siswa SMP N 1 Ungaran, 24 siswa SMP Islam Ungaran, 28 MTS NU 

Ungaran. Dari tiap-tiap sekolah akan dibahas yang nantinya akan diketahui 

seberapa besar minat sisa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal dari masing-

masing sekolah. Hal yang akan dianalisis dari hasil penelitian ini adalah minat 

siswa SMP Negeri se Kecamatan Kedu dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal 

dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Adapun faktor intrinsik itu sendiri meliputi 

rasa senang atau rasa tertarik, perhatian, dan emosi. Sedangkan faktor ekstrinsik 

meliputi sarana prasarana/fasilitas, lingkungan, guru/pelatih,teman, dan orang 

tua/keluarga. Dari hasil penelitian dapat diketahui gambaran tentang seberapa 

besar minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal di sekolah masing-

masing. Distribusi responden setiap butir soal pada tiap-tiap komponen indicator 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pada komponen indikator minat berdasar faktor intrinsik terdapat 10 item 

pertanyaan. Distribusi jawaban pada masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti pada table berikut ini: 
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Tabel 1 

Distribusi Jawaban Responden Setiap Butir Soal Pada Komponen  

Faktor Intrinsik Minat 

No 

Jawaban Responden 
Jumlah 

SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 25 0 24 0 28 0 77 0 

2 23 2 24 0 27 1 74 3 

3 25 0 24 0 28 0 77 0 

4 20 5 24 0 27 1 71 6 

5 25 0 24 0 27 1 76 1 

6 24 1 24 0 28 0 76 1 

7 24 1 21 3 28 0 73 4 

8 24 1 22 2 27 1 73 4 

9 17 8 24 0 27 1 68 9 

10 23 2 23 1 27 1 73 4 

Jumlah 
230 20 234 6 274 6 738 32 

250 240 280 770 

% 92.00 8.00 97.50 2.50 97.86 2.14 95.84 4.16 

 

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa prosentase besarnya jawaban 

“ya” jauh lebih besar dibanding besarnya prosentase jawaban “tidak”. Terbukti 

bahwa dari masing-masing sekolah, lebih dari  90% siswa memilih jawaban “ya” 

untuk masing-masing pertanyaan. Sedangkan rata-rata besarnya jawaban “ya” 

untuk total sekolah/keseluruhan adalah sebesar 95,84% Terbukti bahwa minat 

siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal di sekolah pada fakor intrinsik 

sangat besar. 
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Pada komponen indicator minat berdasar faktor fasilitas terdapat 7 item 

pertanyaan. Distribusi jawaban pada masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti pada table berikut: 

Tabel 2 

Distribusi Jawaban Responden Setiap Butir Soal Pada Komponen 

Faktor Ekstrinsik Dari Sarana Prasarana/fasilitas 

No 

Jawaban Responden 
Jumlah 

SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 16 9 20 4 18 10 54 23 

2 13 12 16 8 19 9 48 29 

3 16 9 10 14 13 15 39 38 

4 23 2 18 6 22 6 63 14 

5 12 13 16 8 16 12 44 33 

6 12 13 18 6 17 11 47 30 

7 20 5 13 11 18 10 51 26 

Jumlah 
112 63 111 57 123 73 346 193 

175 168 196 539 

% 64.00 36.00 66.07 33.93 62.76 37.24 64.19 35.81 

 

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa prosentase besarnya jawaban 

“ya” lebih besar dibanding besarnya prosentase jawaban “tidak”. Terbukti bahwa 

dari  masing-masing sekolah, lebih dari 60% siswa memilih jawaban “ya” untuk 

masing-masing pertanyaan. Sedangkan rata-rata besarnya jawaban “ya” untuk 

total sekolah/keseluruhan adalah sebesar 64,19% Hasil tersebut tidaklah 

sebanding jika dihubungkan dengan fasilitas sebagai faktor munculnya minat 

siswa. 
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Pada komponen indikator minat berdasar faktor lingkungan terdapat 7 item 

pertanyaan. Dari 7 item pertanyaan tersebut telah kembali secara keseluruhan dan 

menghasilkan jawaban yang diharapkan. Distribusi jawaban pada masing-masing 

responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Distribusi Jawaban Responden Setiap Butir Soal Pada Komponen  

Faktor Ekstrinsik dari Lingkungan 

No 

Jawaban Responden 
Jumlah 

SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 10 15 6 18 7 21 23 54 

2 20 5 10 14 16 12 46 31 

3 24 1 24 0 25 3 73 4 

4 18 7 19 5 22 6 59 18 

5 8 17 22 2 25 3 55 22 

6 9 16 11 13 13 15 33 44 

7 20 5 18 6 24 4 62 15 

Jumlah 
109 66 110 58 132 64 351 188 

175 168 196 539 

% 62.29 37.71 65.48 34.52 67.35 32.65 65.12 34.88 

 

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa prosentase besarnya jawaban 

“ya” lebih besar dibanding besarnya prosentase jawaban “tidak”. Terbukti bahwa 

dari masing-masing sekolah, lebih dari 60% Siswa memilih jawaban “ya” untuk 

masing-masing pertanyaan. Sedangkan rata-rata besarnya jawaban “ya” untuk 

total sekolah/keseluruhan adalah sebesar 65,12%. Hasil tersebut cukuplah relevan 
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jika mengingat bahwa pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu ada 

siswa, apalagi pengaruh terhadap munculnya minat pada siswa. 

Pada komponen indicator minat berdasar faktor guru/pelatih terdapat 8 

item pertanyaan. 8 item pertanyaan tersebut telah kembali secara keseluruhan 

sehingga akan menghasilkan jawaban yang diharapkan. Distribusi jawaban pada 

masing-masing responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 

Distribusi Jawaban Responden Setiap Butir Soal Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Guru/Pelatih 

No 

Jawaban Responden 
Jumlah 

SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 20 5 17 7 19 9 56 21 

2 18 7 24 0 27 1 69 8 

3 24 1 23 1 24 4 71 6 

4 24 1 24 0 25 3 73 4 

5 20 5 20 4 23 5 63 14 

6 22 3 22 2 23 5 67 10 

7 24 1 20 4 24 4 68 9 

8 21 4 12 12 12 16 45 32 

Jumlah 
173 27 162 30 177 47 512 104 

200 192 224 616 

% 86.50 13.50 84.38 15.63 79.02 20.98 83.12 16.88 

 

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa prosentase besarnya jawaban 

“ya” lebih besar dibanding besarnya prosentase jawaban “tidak”. Terbukti bahwa 

dari masing-masing sekolah, lebih dari 70% siswa memilih jawaban “ya” untuk 

masing-masing pertanyaan. Sedangkan rata-rata besarnya jawaban “ya” untuk 
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total sekolah/keseluruhan adalah sebesar 83,12%. Hasil di atas menyatakan bahwa 

pengaruh guru/pelatih sangat besar. Terbukti dari hasil survei lapangan yang 

menyatakan bahwa jawaban “ya” atas responden tiga kali lipat lebih besar dari 

jawaban “tidak”. 

Pada komponen indikator minat berdasar teman terdapat 7 item 

pertanyaan. Dari 7 item pertanyaan tersebut telah kembali secara keseluruhan 

sehingga akan menghasilkan jawaban yang diharapkan. Distribusi jawaban pada 

masing-masing responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 5 

Distribusi Jawaban Responden Setiap Butir Soal Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Teman 

No 

Jawaban Responden 
Jumlah 

SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 24 1 19 5 21 7 64 13 

2 20 5 13 11 21 7 54 23 

3 8 17 8 16 2 26 18 59 

4 15 10 6 18 6 22 27 50 

5 21 4 22 2 18 10 61 16 

6 25 0 23 1 28 0 76 1 

7 18 7 14 10 17 11 49 28 

Jumlah 
131 44 105 63 113 83 349 190 

175 168 196 539 

% 74.86 25.14 62.50 37.50 57.65 42.35 64.75 35.25 

 

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa prosentase besarnya jawaban 

“ya” lebih besar dibanding besarnya prosentase jawaban “tidak”. Terbukti bahwa 
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dari masing-masing sekolah, lebih dari 60% siswa memilih jawaban “ya” untuk 

masing-masing pertanyaan. Sedangkan rata-rata besarnya jawaban “ya” untuk 

total sekolah/keseluruhan adalah sebesar 64,75% . Pengaruh teman tentunya tidak 

kalah penting karena tema n merupakan orang yang lebih dekat dengan siswa baik 

di lingkungan masyarakat maupun sekolah disamping orang tua. 

Pada komponen indicator minat berdasar keluraga/orang tua terdapat 8 

item pertanyaan. Dari item 8 pertanyaan tersebut telah kembali secara keseluruhan 

sehingga akan menghasilkan jawaban yang diharapkan distribusi jawaban pada 

masing-masing responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 6 

Distribusi Jawaban Responden Setiap Butir Soal Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Orang Tua/Keluarga 

No 

Jawaban Responden 
Jumlah 

SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 15 10 15 9 16 12 46 31 

2 23 2 22 2 27 1 72 5 

3 22 3 24 0 24 4 70 7 

4 9 16 12 12 14 14 35 42 

5 14 11 8 16 11 17 33 44 

6 13 12 11 13 13 15 37 40 

7 19 6 19 5 24 4 62 15 

8 11 14 16 8 16 12 43 34 

Jumlah 
126 74 127 65 145 79 398 218 

200 192 224 616 

% 63.00 37.00 66.15 33.85 64.73 35.27 64.61 35.39 
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Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa prosentase besarnya jawaban 

“ya” lebih besar dibanding besarnya prosentase  jawaban “tidak”. Terbukti bahwa 

dari masing-masing sekolah, lebih dari 60% siswa memilih jawaban “ya” untuk 

total sekolah/keseluruhan adalah sebesar 64,61%. Dari hasil di atas dapat 

dikatakan bahwa pengaruh orang tua sangat rendah terhadap minat anak. 

Setelah mengetahui hasil data di atas, langkah yang ditempuh selanjutnya 

adalah membuat tabel distribusi frekuensi dan memprosentasekan  indikator 

berdasar criteria. Berdasarkan hasil dapat diketahui pada tabel dibawah ini: 

4.1.1 faktor intrinsik 

Faktor intrinsik merupakan  rangsangan yang dating dari dalam diri 

individu tersebut yang ruang lingkupnya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan 

seseorang yang akan dengan mudah menimbulkan rasa minat terhadap sesuatu. 

Faktor  intrinsik tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, tetapi 

muncul karena adanya dorongan dari  dalam individu tersebut. Faktor intrinsik 

tersebut meliputi rasa senang, perhatian dan emosi. 

Distribusi jawaban responden dari faktor intrinsik terdapat 10 item 

pertanyaan. Berdasarkan hasil olahan analisis data yang terkumpul, distribusi 

frekuensi jawaban tersebut pada masing-masing responden diperoleh hasil seperti 

pada tabel di bawah ini : 

 

 



53 

 

 

 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Komponen Faktor Intrinsik Minat 

Kriteria 
SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU Total 

F % F % f % F % 

Sangat Tinggi 19 76 23 96 27 96 69 90 

Tinggi 4 16 1 4 1 4 6 8 

Cukup 2 8 0 0 0 0 2 3 

Renah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 25 100 24 100 28 100 77 100 

 

Setelah data diolah maka menghasilkan data seperti di pada tabel diatas. 

Dari data di atas, bahwa minat untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler futsal 

dari keseluruhan siswa yang sebanyak 77 siswa, sebanyak 70 siswa dari SMP N 1 

Ungaran, SMP Islam Ungaran dan MTS NU Ungaran atau 90%memiliki minat 

yang sangat tinggi untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal dan sebanyak 6 siswa 

atau 8% memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal dari 

faktor intrinsik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram dibawah ini : 
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Gambar 1 : Diagram Faktor Intrinsik Minat Siswa Mengikuti Ekstrakulikuler 

Futsal 

Minat untuk mengikuti ekstrakulikuler dari faktor intrinsik didasari atas 

rasa senang atau muncul dari dalam individu itu sendiri tanpa ada paksaan dari 

luar, misal dari orang tua, teman atau guru. Minat ini muncul karena adanya rasa 

bersaing sportif, ingin menambah pengalaman tentang futsal, menjaga kondisi 

agar tetap sehat, rasa untuk mencetak prestasi pada diri individu dan lainnya. 

Selain itu mereka  mengikuti kegiatan eksrakulikuler futsal diharapkan bisa 

memberikan contoh kepada siswa lain yang merasa belum mampu bermain futsal 

maupun kepada masyarakat dimana ia bertempat tinggal, dan juga mereka merasa 

tertarik untuk mengikutinya karena adanya prestasi yang pernah diraih oleh 

sekolahannya. Dengan mengikuti ekstrakulikuler di sekolah mereka akan lebih 
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berpengalaman dalam bermin futsal, bahkan untuk kesiapan diri mereka dalam 

menghadapi kompetisi futsal antar sekolah. 

4.1.2 faktor ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik adalah faktor pendorong yang datangnya dari luar 

individu yang berfungsi sebagai faktor pendorong atau pelengkap dari faktor 

intrinsik yang meliputi faktor sarana prasarana/fasilitas, guru/pelatih, teman, dan 

orang tua/keluarga. Dari faktor ekstrinsik akan lebih nampak seberapa  besar 

minat seorang anak tersebut untuk mengikuti ekstrakuerlikuler futsal. 

 

 

a) Faktor Sarana Prasarana/Fasilitas 

Hasil penelitian pada komponen faktor ekstrinsik yang berasal dari saran 

prasarana/fasilitas terdapat 7 item pertanyaan.  Berdasarkan hasil data yang 

terkumpul minat siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 

Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran, distribusi jawaban tersebut 

pada masing-masing responden diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Sarana Prasarana/Fasilitas 

Kriteria 
SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU Total 

F % f % f % F % 

Sangat Tinggi 6 24 4 17 4 14 14 18 

Tinggi 7 28 10 42 10 36 27 35 

Cukup 11 44 10 42 14 50 35 45 

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Rendah 1 4 0 0 0 0 1 1 

Jumlah 25 100 24 100 28 100 77 100 

 

Mencermati tabel di atas dapat diketahui bahwa minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakulikuler futsal dari faktor ekstrinsik bidang fasilitas/sarana 

prasarana sebanyak 14 siswa atau 18% memiliki minat yang tinggi dalam 

mengikuti ekstrakulikuler futsal, 27 siswa atau 35% memiliki minat yang tinggi 

dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal, 35 siswa atau 45% memiliki minat yang 

cukup dalam mengikuti ekstrkulikuler futsal, dan 1 siswa atau 1% memiliki minat 

yang sangat rendah dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal. Dari data tersebut, 

dapat dilihat pada diagram berikut ini : 
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Gambar 2 : Diagram Sarana Prasaran / Fasilitas Minat Siswa Mengikuti 

Ekstrakulikuler futsal 

Dari data di atas kita baca bahwa faktor sarana prasarana/fasilitas sudah 

menjadi kendala setiap pendidikan. Fasilitas disini meliputi lapangan futsal, bola 

futsal dan sepatu futsal. Dari data di atas sebagian besar siswa mengatakan bahwa 

fasilitas disekolahan mereka cukup memadai yaitu dengan perolehan prosentase 

secara keseluruhan sebesar 45% saja. Tetapi ada salah satu sekolah yang fasilitas 

sangat memadai menurut siswa yang mengikuti ekstrakulikuler futsal di 

sekolahnya yaitu di SMP N 1 Ungaran. 
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b) Faktor Lingkungan  

Hasil penelitian oada komponen faktor ekstrinsik yang berasal dari lingkungan 

terdapat 7 item pertanyaan. Berdasarkan hasil data yang terkumpul inat siswa 

dalam mengikuti ekstraklikuler futsal SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, 

MTS Ungaran, distribusi jawaban tersebut pada masing-masing responden hasil 

seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Lingkungan 

Kriteria 
SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU Total 

f % f % f % f % 

Sangat Tinggi 5 20 3 13 9 32 17 22 

Tinggi 6 24 9 38 6 21 21 27 

Cukup 14 56 12 50 13 46 39 51 

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 25 100 24 100 28 100 77 100 

 

Melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa minat siswa dalam mengikuti 

ekstrakulikuler futsal dari faktor lingkungan sebanyak 17 siswa atau 22% 

memiliki minat yang sangat tinggi, sebanyak 21 siswa atau 27% memiliki minat 

tinggi, dan 39 siswa atau 51% memiliki minat yang cukup. Namun angka tersebut 

sangat kecil bila dikatakan sebagai pengaruh minat siswa dari faktor lingkungan, 

sehingga dapat dilihat pada diagram di bawah ini : 
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Gambar 3 : Diagram Faktor Lingkungan Minat Siswa Mengikuti Ekstrakulikuler 

Futsal 

Dari hasil penelitian minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler 

berdasarkan faktor lingkungan dapat kita ketahui dari data di atas. Bahwa minat 

siswa terhadap olahraga futsal sangat tinggi karena terpengaruh oleh lingkungan 

sekitar mereka. Apalagi di MTS NU yang lebih besar pengaruhnya dari pada 

sekolah lain. Terbukti bahwa prosentase dari sekolah tersebutlah yang paling 

tinggi. Pengaruh lingkungan bisa berbentuk dari alat komunikasi seperti televisi. 

Mungkin dengan adanya televisi anak menjadi sering menonton berita atau 

pertandingan futsal yang bisa membangkitkan minat seorang anak untuk 

mengikuti ekstrakulikuler di sekolah mereka. Selain itu faktor lingkungan yang 
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lain yang menjadi pengaruh adalah faktor iklim dan lokasi. Tempat latihan tidak 

terlalu jauh membuat mereka akan lebih semangat berlatih. 

c) Faktor Guru/Pelatih 

Hasil penelitian pada komponen faktor ekstrinsik yang berasal dari faktor 

guru/pelatih terdapat 8 item pertanyaan. Berdasarkan hasil data yang 

terkumpul minat siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 

Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran, distribusi jawaban 

tersebut pada masing-masing responden diperoleh hasil seperti pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Guru/Pelatih 

Kriteria 
SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU Total 

f % f % f % f % 

Sangat Tinggi 17 68 17 71 13 46 47 61 

Tinggi 8 32 6 25 14 50 28 36 

Cukup 0 0 1 4 1 4 2 3 

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 25 100 24 100 28 100 77 100 

 

Mencermati tabel di atas dapat diketahui bahwa minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakulikuler futsal dari faktor guru/pelatih sebanyak 47 siswa atau 

61% memiliki minat yang sangat tinggi dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal, 

sebanyak 28 siswa atau 36% minat yang tinggi dalam mengikuti ekstrakulikuler 
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futsal, dan sebanyak 2 siswa atau 3% memiliki minat yang cukup dalam 

mengikuti ekstrakulikuler futsal. Angka tersebut bisa dikatakan sangat kecil. 

Faktor guru/pelatih merupakan orang tua di sekolah, sehingga secara konkrit dapat 

membangkitkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini : 

 

 

Gambar 4 : Diagram Faktor Guru / Pelatih Minat Siswa Mengikuti 

Ekstrakulikuler Futsal 

Salah satu faktor minat anak untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal adalah 

faktor dari seorang guru atau pelatih di bidangnya. Guru atau pelatih biasanya 

selalu memberikan dorongan yang kuat dari luar lapangan ketika anak-anaknya 

sedang bertanding. Dari data di atas dapat diketahui bahwa faktor pelatih sangat 
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berpengaruh tinggi. Dilihat dari diagram di atas, bahwa pelatih memiliki peran 

sangat tinggi. Dari ketiga sekolah tersebut di atas satu sekolah yang mempunyai 

faktor pelatih dengan criteria sangat tinggi tetapi dengan angka/prosentase yang 

paling rendah yaitu MTS NU.  Faktor pelatih juga bisa disebabkan karena 

pelatihnya tegas, disipilin, menyenangkan, bahkan ada pelatih yang selalu 

memberikan perhatian lebih jika ada salah satu atau lebih anak yang berprestasi. 

d) Faktor Teman 

Teman merupakan orang sebaya yang selalu ada disekitar kita. Hasil 

penelitian pada komponen faktor ekstrinsik yang berasal dari faktor teman 

terdapat 7 item pertanyaan. Berdasarkan hasil data yang terkumpul minat 

siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP 

Islam Ungaran, MTS NU Ungaran, distribusi jawaban tersebut pada 

masing-masing responde diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Komponen 

 Faktor Ekstrinsik dari Teman 

Kriteria 
SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU Total 

F % f % f % f % 

Sangat Tinggi 10 40 2 8 2 7 14 18 

Tinggi 10 40 11 46 9 32 30 39 

Cukup 5 20 11 46 13 46 29 38 

Rendah 0 0 0 0 2 7 2 3 

Sangat Rendah 0 0 0 0 2 7 2 3 

Jumlah 25 100 24 100 28 100 77 100 
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Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa minat siswa untuk mengikuti 

ekstrakulikuler futsal berdasar pada faktor teman diperoleh sebanyak 14 siswa 

atau 18% memiliki minat yang sangat tinggi untuk mengikuti ekstrakulikuler 

futsal di sekolah dari faktor teman, sebnayak 30 siswa atau 39% memiliki minat 

yang tinggi untuk mengikuti ekstrakulikuler di sekolah dari faktor teman, 

sebanyak 29 siswa atau 38% memiliki minat cukup untuk mengikuti 

ekstrakulikuler di sekolah dari faktor teman, sebanyak 2 siswa atau 3% memiliki 

minat yang rendah untuk mengikuti ekstrakulikuler di sekolah dari faktor teman, 

dan sebanyak 2 siswa atau 3% memiliki minat sangat rendah untuk mengikuti 

ekstrakulikuler di sekolah dari faktor teman. Tabel di atas dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini : 
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Gambar 5 : Diagram Faktor Teman Minat Siswa Mengikuti Ekstrakulikuler Futsal 

Teman merupakan orang yang selalu ada di sekitar kita. Melihat dari hasil 

di atas, lebih dari 30% indikator teman siswa memilih teman sebagai kriteria yang 

tinggi. Hanya sebagian kecil dari siswa yang mengatakan teman sebagai motifator 

kriteria yang cukup dan sangat tinggi. Seorang anak senang mengikuti 

ekstrakulikuler bisa disebabkan dorongan dan pengaruh teman dekatnya. Seorang 

teman bisa menjadi patner di lapangan dan tidak hanya di luar lapangan saja. 

Kemungkinan besar terjadi mengapa teman sebagai motifator yang cukup tinggi 

karena teman-teman di lapangan lebih menyenangkan dibanding teman di luar 

lapangan. Jadi pada dasarnya teman mempunyai faktor yang cukup tinggi sebagai 

pengaruh minat siswa mengikuti ekstrakulikuler futsal di sekolah. 

e) Faktor Keluarga/Orang Tua 

Hasil  penelitian pada komponen faktor ekstrinsik yang berasal dari faktor 

keluarga/orang tua terdapat 8 item pertanyaan. Berdasarkan hasil data yang 

terkumpul minat siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP N 1 

Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran, distribusi jawaban tersebut 

pada maisng-masing responden diperoleh hasil sepertipada tabel dibawah ini : 

Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Komponen  

Faktor Ekstrinsik dari Keluarga/Orang Tua 

Kriteria 
SMP N 1 SMP ISLAM MTS NU Total 

f % f % f % f % 

Sangat Tinggi 2 8 5 21 4 14 11 14 
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Tinggi 14 56 13 54 17 61 44 57 

Cukup 9 36 6 25 5 18 20 26 

Rendah 0 0 0 0 2 7 2 3 

Sangat Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 25 100 24 100 28 100 77 100 

 

Mencermati tabel di atas dapat diketahui bahwa minat siswa mengikuti 

ekstrakulikuler futsal dari faktor keluarga/orang tua sebanyak 11 siswa atau 14% 

memiiki minat yang sangat tinggi dalam mengkuti ekstrakulikuler futsal, 

sebanyak 44 siswa atau 57% memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti 

ekstrakulikuler, sebanyak 20 atau 26% siswa memiliki minat cukup dalam 

mengikuti ekstrakulikuler futsal, dan 2 siswa atau 3% memiliki minat yang rendah 

dalam mengikuti ekstrakulikuler futsal. Hasil tersebut sangatlah kecil, karena 

seharusnya faktor orang tua mempunyai pengaruh yang paling besar diantara 

semua faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler futsal di sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram 

di bawah ini : 
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Gambar 6 : Diagram Faktor Orang Tua/Keluarga Minat Siswa Mengikuti 

Ekstrakulikuler Futsal 

Melihat dari data di atas faktor orang tua hanya mempunyai kriteria yang 

tinggi yaitu hanya total 57% siswa mengatakan orang tua memiliki kriteria tinggi 

sebagai pengaruh siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler fusal di sekolah, 

sedangkan pada pilihan jawaban hanya 64,61% saja memilih jawaban “ya” untuk 

faktor orang tua. Hambatan yang dialami dari faktor orang tua adalah kurangnya 

dukungan moral/mental yang seharusnya dukungan tersebut paling besar 

diberikan kepada anak. Dukungan moral merupakan faktor terbesar untuk 

membangkitkan minat anak. Terbukti bahwa dukungan dari orang tua lebih kecil 

dari faktor-faktor yang lain. 
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4.2 Pembahasan 

Dari data hasil penelitian yang diperoleh bahwa minat siswa untuk mengikuti 

ekstrakulikuler futsal di SMPN 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU 

Ungaran adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Faktor Intrinsik 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, secara keseluruhan telah tampak 

bahwa minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMPN 1 Ungaran, 

SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran adalah sangat tinggi. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil jawaban responden yan setelah diolah yaitu minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakulikuler futsal dari faktor intrinsik adalah sebesar 90% dengan 

frekuensi 69 siswa. Dari total keseluruhan 77 siswa ada 8% yang memiliki kriteria 

tinggi dengan frekuensi 6 siswa. 

Data diatas diperoleh dari hasil survei dilapangan yang menyatakan 

besarnya minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal di sekolah karena 

adanya dorongan yang muncul dari dalam individu. Rasa ingin berprestasi, 

bersaing dengan teman sebaya, rasa ingin tahu, perhatian yang lebih terhadap 

olahraga futsal membuat siswa untuk berkeinginan mengikuti ekstrakulikuler 

futsal di sekolah. Aktivitas yang diadasari dengan rasa senang tentu akan 

memberikan hasil yang lebih memuaskan. Jika faktor-faktor yang ada tersebut 

sudah benar-benar melekat pada individu siswa maka kemungkinan besar yang 

terjadi adalah besarnya minat yang muncul untuk mengikuti olahraga futsal baik 

di sekolah maupun diluar sekolah. Dari faktor intrinsik memiliki hasil yang 
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tertinggi dari faktor-faktor lainnya. Hasil yang hampir mencapai 100% intrisnsik 

lebih mendominasi dari minat siswa. 

Sedangkan rincian-rincian dari maisng-masing sekolah adalah minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal SMP N 1 Ungaran adalah sebesar 76% 

dengan frekuensi 19 siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi, dan sebesar 

16% dengan frekuensi 4 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi, dan sebesar 

8% dengan frekuensi 2 siswa memiliki kriteria minat yang cukup. Minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakulikuler futsal di SMP Islam Ungaran adalah sebesar 96% 

dengan frekuensi 23 siswa memiliki kriteria yang sangat tinggi, sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 4% dengan frekuensi 1 siswa memiliki kriteria minat yang 

tinggi. Minat siswa untuk mengikuti ekstrakulikuler fusal di MTS NU Ungaran 

adalah sebesar 96% dengan frekuensi 27 siswa memiliki kriteria minat yang 

sangat tinggi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 4% dengan frekuensi 1 siswa 

memiliki kriteria minat yang tinggi. Dari perincian tersebut, dapat diketahui 

bahwa SMP Islam Ungaran memiliki minat paling tinggi diantara ketiga 

sekolahan tersebut. 

Hal tersebut di atas tentunya tidak lepas dari beberapa sub indikator yaitu 

rasa senang atau rasa tertarik, perhatian dan emosi. Dari ketiga sub indikator 

tersebut diketahui bahwa sub indikator yang paling dominan adalah rasa tertarik 

ini disebabkan karena sub indikator yang paling dominan adalah rasa tertarik ini 

disebabkan karena sub indikator tersebut memperoleh prosentase 100%. Jadi, 

disini dapat dikatakan bahwa yang menjadi alasan utama mengikuti 
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ekstarkulikuler futsal pada faktor intrinsik adalah karena mereka tertarik untuk 

meningkatkan prestasi dan kemampuan dalam bermain futsal. 

 4.2.2 Faktor Ekstrinsik 

Dari hasil penelitian tentang minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler 

sepak bola ada faktor ekstrintik yang terbagi menjadi beberapa indikator sebagai 

berikut : 

a) Faktor Fasilitas/Sarana Prasarana 

 Pada faktor fasilitas/sarana prasarana menghasilkan data seperti yang 

tertera pada tabel di atas. Yaitu minat siswa untuk mengikuti 

ekstrakurikuler futsal pada indikator  fasilitas memiliki kriteria yang cukup 

yaitu 45% dengan frekuensi 35.Dari total keseluruhan 77 siswa ada 18% 

memiliki kriteria yang sangat tinggi dengan frekuensi 14, sebanyak 35% 

memiliki kriteria yang tinggi dengan frekuensi 27, dan sebanyak 1% 

memiliki kriteria yang sangat rendah dengan frekuensi 1.  

Data di atas diperoleh dari hasil survei dilapangan yang menyatakan 

besarnya minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah karena 

adanya ketertarikan siswa untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan 

sekolah untuk siswa. 

Lapangan futsal dan bola futsal yang bagus dimiliki sekolah tentunya 

menjadi prioritas utama mengapa siswa mengikuti ekstrakurikuler futsal. Tetapi 

dari hasil survei lapangan berbanding terbalik dengan apa yang di harapakan. 

Fasilitas yang dimiliki oleh masing masing sekolah belum bisa dikatakan 
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memadai. Hal ini terbukti bahwa begitu kecilnya minat siswa dalam mengikuti 

ekstrakurikuler futsal yang berdasarkan faktor fasilitas. Sehingga berdampak pada 

minimnya jumlah siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal.Tentunya juga 

akan berpengaruh pada prestasi yang diraih oleh sekolah. 

Adapun rincian-rincian dari amsing-masing sekolah adalah minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari indikator fasilitas SMP N 1 Ungaran 

adalah sebesar 24% dengan frekuensi 6 siswa memiliki kriteria minat yang sangat 

tinggi, sebesar 28% dengan frekuensi 7 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi, 

sebesar 44% dengan frekuensi 11 siswa memiliki kriteria minat yang cukup , dan 

sebesar 4% dengan frekuensi 1 siswa memiliki kriteria minat yang sangat rendah. 

Minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP Islam Ungaran adalah 

sebesar 17% dengan frekuensi 4 siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi, 

sebesar 42% dengan frekuensi 10 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi , dan 

sebesar 42% dengan dengan frekuensi 10 siswa memiliki kriteria minat yang 

cukup . Minat siswa mengikuti ekstarkurikuler futsal di S MTS NU Ungaran 

adalah sebesar 14% dengan frekuensi 4 siswa memiliki kriteria minat yang sangat 

tinggi, sebesar 36% dengan frekuensi 10 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi 

, sebesar 50% dengan frekuensi 14 siswa memiliki kriteri minat yang cukup.  Dari 

perincian tersebut , dapat di ketahui bahwa SMP  N 1 Ungaran memiliki minat 

paling tinggi diantara ketiga sekolah tersebut , yaitu 24% dengan frekuensi 6 

siswa dengan kategori frekuensi sangat tinggi. 

Namun semua itu tentunya tidak lepas dari sub indikator yaitu adanya 

lapangan sepak bola yang memadai , banyaknya bola dan layak pakai serta sepatu 
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futsal. Dari beberapa sub indikator tersebut , adalah sub indikator dari lapangan 

dan bola yang keseluruhanya hampir mencapai 85% perolah prosentase. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler 

futsal pada indikator fasilitas adalah adanya fasilitas lapangan dan bola futsal yang 

cukup memadai dan layak untuk digunakan. Namun dari rincian tiap sekolah 

diketahui bahwa  SMP N 1 Ungaran memiliki fasilitas yang tinggi dengan kriteria 

yang sangat tinggi yaitu 24% . Faktor fasilitas memang menjadi kendala bagi 

sebagian besar sekolah untuk melakukan kegiatan olahraga khususnya futsal, 

terutama di sekolah-sekolah tingkat SMP N di kecamatan Ungaran pada 

umumnya.  

b) Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan yang dimaksud disini adalaha faktor lingkungan berupa 

pengaruh alam. Dari hasil analisis data pada minat siswa untuk mengikuti 

ekstrakurikuler futsal dari faktor lingkungan dalah sebesar 22% dengan frekuensi 

17 siswa memiliki kriteria yang sangat tinggi , dan sebagian lain yaitu sebesar 

27% dengan frekuensi 21 siswa memiliki kriteria tinggi, dan sebesar 51% dengan 

frekuensi 39 siswa memiliki kriteri yang cukup. 

Angka di atas diperoleh dari hasil survei dilapangan yang menyatakan 

besarnya minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah karena 

adanya pengaruh lingkungan baik lingkungan sekolah maupun masyarakat 

pengaruh lingkungan juga bisa berupa akibat cuaca maupun geografis. 
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Hal ini terbukti bahwa faktor lingkungan hanya memiliki kriteria minat 

yang cukup. Hambatan yang utama dari faktor lingkungan adalah hujan dan 

tempat latihan futsal. Jika pada musim hujan sebagian besar siswa lebih memilih 

untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler dan tempat latihan yang jauh menjadi 

alasan absenya siswa dalam berlatih. Hambatan-hambatan tersebut tentu akan  

mengurangi keaktifan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah. 

Rincian-rincian dari masing-masing sekolah adalah minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP N 1 Ungaran adalah sebesar 20% dengan 

frekuensi 5 siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi, sebesar 24% dengan 

frekuensi 6 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi , sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 56% dengan frekuensi 14 siswa memiliki kriteria minat yang cukup. 

Minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di SMP Islam 

Ungaran adalah sebesar 13% dengan frekuensi 3 siswa memiliki kriteria minat 

yang sangat tinggi. sebesar 38% dengan frekuensi 9 siswa memiliki kriteria minat 

yang tinggi, sedangkan sebesra 50% dengan frekuensi 12 siswa memiliki criteria 

cukup. Minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di MTS NU Ungaran 

adalah sebesar 32% dengan frekuensi 9 siswa memiliki kriteria minat yang  sangat 

tinggi, sebesar 21% dengan frekuensi 6 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 46% dengan frekuensi 13 siswa memiliki kriteria 

minat yang cukup. Dari perincian tersebut , dapat diketahui bahwa MTS NU 

Ungaran memiliki kriteria minat yang paling tinggi diantara ke tiga sekolah 

tersebut. 
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Faktor lingkungan juga terdiri dari beberapa sub indikator diantaranya sub 

indikator berupa faktor iklim, suasana latihan dan keadaan geografis. Tetapi dari 

sub indikator tersebut yang menjadi kendala pada faktor lingkungan adalah faktor 

iklim. Karena pencapaian prosentasinya diperkirakan hanya mencapai 50% faktor 

iklim yang di maksud adalah musim hujan. Pada musim hujan prosentase 

kehadiran sisswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal menurun drastis yaitu 

dapat mencapai 50% bahkan bisa mencapai 60%.  

c.) Faktor Guru/Pelatih 

Berdasarkan hasil analisis data maka faktor guru/pelatih dapat dilihat pada 

tabel 10 diatas dapat di ambil suatu pengertian dan gambaran bahwa komponen 

indikator guru/pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal di sekolah adalah 

sebanyak 61% dengan frekuensi 47 siswa memiliki kriteria yang sangat tinggi , 

sebanyak 36% dengan frekuensi 28 siswa memiliki kriteria yang tinggi, dan 

sebanyak 3% dengan frekuensi 2 siswa memiliki kriteria yang cukup. Dari hasil 

tersebut faktor pelatih disini sebagai motifator bagi siswa-siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler futsal. Seorang pelatih akan selalu memberikan dorongan dan 

motivasi bagi anak didiknya apalagi anak yang mempunyai prestasi, sebagian 

pelatih pasti akan memberikan perhatian lebih untuknya. 

Hasil diatas diperoleh dari survei dilapangan yang menyatakan besarnya 

minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah karena adanya 

dorongan dari pelatih. Keprofesionalan  pelatih juga dapat menimbulkan minat 

seorang siswa. Tetapi itu tidak menjamin siswa untuk berprestasi. Dari survei 
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lapangan menyatakan bahwa pelatih memiliki pengaruh lebih tinggi dibanding 

faktor fasilitas. Ini di karenakan pelatih yang bagus cara melatihnya , tegas dan 

disiplin. Keprofesionalan pelatih membuat siswa merasa ingin mencoba hal yang 

baru , ingin merasakan bagaimana cara mengajar pelatih disekolah. Hambatan 

yang utama dari faktor pelatih adalah pelatih di sini tidak menerima bayaran/gaji 

kecuali jika sekolah berani mendatangkan pelatih dari luar / selain guru di sekolah 

tersebut. 

Adapun rincian-rincian dari masing masing sekolah adalah minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari indikator guru/pelatih di SMP 1 

Ungaran adalah sebesar 68% dengan frekuensi 17 siswa memiliki kriteria minat 

yang sangat tinggi, sebesar 32% dengan frekuensi 8 siswa memiliki kriteria minat 

yang tinggi. Minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari indikator 

guru/pelatih di SMP Islam Ungaran adalah sebesar 71% dengan frekuensi 17  

siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi ,sebesar 25% dengan frekuensi 6 

siswa memiliki kriteria minat yang tinggi , dan sebesar 4% dengan frekuensi 1 

siswa memiliki kriteria minat yang cukup. Sedangkan minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakurikuler futsal di MTS NU Ungaran adalah sebesar 46% dengan 

frekuensi 13 siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi , sebesar 50% 

dengan frekuensi 14 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi , dan sebesar 4% 

dengan frekuensi 1 siswa memiliki kriteria minat yang cukup. Dari perincian 

tersebut , dapat diketahui bahwa SMP Islam Ungaran memiliki minat paling tinggi 

diantara ke tiga sekolah tersebut.  
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Hasil  tersebut di atas tentunya tidak lepas dari sub indikator yang ada di 

dalam indikator tersebut. Sub indikator diantaranya adalah disiplinya seorang 

guru/pelatih , pelatih yang tegas, program yang diberikan pelatih bagus dan 

dorongan dari pelatih. Dari sub-sub indikator tersebut yang lebih berdominan 

adalah dorongan dari pelatih dan progam yang diberikan pelatih. hal ini dapat 

terbukti karena hasil perolehan skor dari sub indikator tersebut memiliki 

prosentase terbesar yaitu hampir mencapai 85% siswa menjawab "ya". Jadi pada 

dasarnya faktor pelatih sangatlah penting untuk membangun mental dari seorang 

atlet futsal apalagi atlet yang masih diusia SMP. Karena pada usia inilah anak 

lebih mudah untuk dididik baik fisik maupun mental. 

d).  Faktor Teman 

Teman merupakan orang yang selalu ada disekitar kita , orang yang selalu 

lebih dekat di lingkungan masyarakat di samping orang tua. pada faktor teman 

menghasilkan data seperti yang tertera pada tabel di atas. Yaitu minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakurikuler futsal pada indikator teman memiliki kriteria minat 

yang sangat tinggi , tetapi memiliki angka prosentase yang lebih rendah dibanding 

faktor guru/pelatih yaitu 18% dengan frekuensi 14. Dari total keseluruhan 77 

siswa ada 39% memiliki kriteria yang tinggi dengan frekuensi 30, sebanyak 

38%memiliki kriteria yang tinggi dengan frekuensi 29, sebesar 3% memiliki 

kriteria yang rendah dengan frekuensi 2 siswa, dan sebanyak 3% memiliki kriteria 

sangat rendah dengan frekuensi 2 siswa. 
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Data di atas diperolah dari hasil survei dilapangan yang menyatakan 

besarnya minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah karena 

adanya faktor teman. Dari survei lapangan mengatakan bahwa teman memiliki 

daya tarik yang tinggi. Disini teman yang selalu mengajak untuk mengikuti 

ekstrakurikuler futsal , karena adanya teman-teman sekitar baik teman dekat 

maupun teman sekolah. Dorongan dan motivasi dari temanlah seorang sswa bisa 

selalu aktif mengikuti ekstrakurikuler futsal bahkan dapat mencapai prestasi. 

Sedangkan rincian-rincian dari masing-masing sekolah adalah minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari indikator teman di SMP N 1 Ungaran 

adalah sebesar 40% dengan frekuensi 10 siswa memiliki kriteria minat yang 

sangat tinggi, sebesar 40% dengan frekuensi 10 siswa memiliki kriteria yang  

tinggi , dan sebesar 20% dengan frekuensi 5 siswa memiliki kriteria minat yang 

cukup. Minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari indikator teman di 

SMP Islam Ungaran adalah sebesar 8% dengan frekuensi 2 siswa memiliki 

kriteria minat yang sangat tinggi, sebesar 46% dengan frekuensi 11 siswa 

memiliki kriteria minat yang tinggi , dan sebesar 46% dengan frekuensi 11 siswa 

memiliki kriteria minat yang cukup. Sedangkan minat siswa untuk mengikkuti 

ekstrakurikuler futsal di MTS NU Ungaran adalah sebesar 7% dengan frekuensi 2 

siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi ,sebesar 32% dengan frekuensi 9 

siswa memiliki kriteria minat yang tinggi , sebesar 46% dengan frekuensi 13 

siswa memiliki kriteria minat yang cukup, sebesar 7% dengan frekuensi 2 siswa 

memiliki kriteria rendah, dan 7% dengan frekuensi 2 siswa memiliki kriteria 
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sangat rendah. Dari perincian tersebut , dapat di ketahui bahwa SMP Islam 

Ungaran memiliki minat paling tinggi diantara ketiga sekolah tersebut. 

Melihat hasil-hasil di atas, dapat kita ketahui bahwa faktor teman adalah 

sedikit pengaruhnya terhadap minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal. 

Namun seorang teman tidak boleh diabaikan pengaruhnya karena teman mampu 

memberikan motivasi dan dorongan yang lebih besar jika seorang anak mampu 

menjadikan teman sebagai bagian dari hipup. Hal ini tentunya tidak lepas dari 

sub-sub indikator pendukung didalamnya , yaitu teman sebagai 

penyemangat/motivator , teman-teman yang menyenangkan dan teman sebagai 

partner. Dari beberapa sub indikator tersebut yang lebih berpengaruh adalah sub 

indikator teman yang menyenangkan. Karena dari keseluruhan jawaban lebih dari 

60% siswa menjawab "ya". Namun juga tidak kecil pengaruh teman yang buruk. 

Dalam olahraga khususnya futsal, anak seusia SMP belum mengenal betul apa arti 

dari sportifitas olahraga. Terbukti bahwa lebih besar jawaban "tidak" pada sub 

indikator tentang sportivitas persaingan dalam olahraga futsal. Karena seorang 

anak tidak mau kalah bersaing dengan teman sehingga lebih kecil dorongan antar 

anak satu dengan yang lain. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh seorang 

guru/pelatih untuk mengurangi persaingan olahraga yang bisa berakibat buruk 

bagi kondisi mental anak. 

e).  Faktor Orang Tua/Keluarga 

Pada dasarnya faktor orang tua sangat besar pengaruhnya untuk 

pendidikan anak , baik dukungan matriil maupun mental. Namun dari hasil survei 
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dilapangan faktor orang tua/keluarga sangatlah kecil pengaruhnya terhadap minat 

siswa untuk mengikuti olahraga futsal di sekolah. Dari faktor orang tua/keluarga 

hanya memiliki kriteria yang tinggi itupun dengan angka prosentasi yang kecil 

yaitu 57% dengan frekuensi 44 siswa. Angka ini masih sangatlah kecil jika 

dihubungkan dengan faktor pengaruh siswa untuk berprestasi. Tetapi ada 

beberapa anak yang mengatakan orang tua/keluarga mempunyai dukungan yang 

lebih. Yaitu sebesar 14% dengan frekuensi 11 siswa mengatakan bahwa orang 

tua/keluarga mempunyai kriteria sangat tinggi sebagai faktor pengaruh minat anak 

unmtuk mengikuti ekstrakurikuler disekolah, sebesar 26% dengan frekuensi 20 

siswa mengatakan bahwa orang tua/keluarga mempunyai kriteria yang cukup 

sebagai faktor pengaruh minat anak untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, 

dan sebesar  3% 

dengan frekuensi 2 siswa mengatakan bahwa orang tua/keluarga 

mempunyai kriteria yang rendah sebagai faktor pengaruh minat anak untuk 

mengiuti ekstrakurikuler disekolah. Namun dari angka-angka tersebut adalah 

jumlah keseluruhan dari total sekolah SMP N 1Ungaran,SMP Islam Ungaran, 

MTS NU Ungaran. 

Data di atas diperoleh dari hasil surver dilapangan yang menyatakan 

besarnya minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah karena 

adanya dorongan orang tua/keluarga. Orang tualah diharapkan adanya dorongan 

paling tinggi untuk memotivasi minat anak. Hasil survei di lapangan mengatakan 

bahwa orang tua/keluarga memiliki pengaruh terendah disamping fasilitas. Ini 

disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak. Orang 



79 

 

 

 

tua hanya berperan sebagai pendorong dalam hal materiil saja. Kurangnya 

perhatian dari orang tua membuat anak mengabaikan peran orang tua untuk 

dirinya , sehingga akan berakibat buruk bagi prestasi anak. Akibat yang lebih 

utama lagi dan kemungkinan terbesar terjadi berkurangnya minat siswa untuk 

aktif mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah. 

Sedangkan rincian-rincian dari masing-masing sekolah adalah minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari indikator orang tua/keluarga di SMP N 

1 Ungaran adalah sebesar 8% dengan frekuensi 2 siswa memiliki kriteria minat 

ayng sangat tinggi, sebesar 56%  dengan frekuensi 14 siswa memiliki kriteria 

minat yang tinggi, dan sebesar 36% dengan frekuensi 9 siswa memiliki kriteria 

minat yang cukup. Minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal dari 

indikator orang tua/keluarga di SMP Islam Ungaran adalah sebesar 21% dengan 

frekuensi 5 siswa memiliki kriteria minat yang sangat tinggi ,sebesar 54% dengan 

frekuensi 13 siswa memiliki kriteria minat yang tinggi , dan sebesar 25% dengan 

frekuensi 6 siswa memiliki kriteria minat yang cukup. Sedangkan minat siswa 

untuk mengikuti ekstrakurikuler  futsal di MTS NU Ungaran dari indikator orang 

tua/keluarga adalah sebesar 14% dengan frekuensi 4 siswa memiliki kriteria minat 

yang sangat tinggi, sebesar 61% dengan frekuensi 17 siswa memiliki kriteria 

minat yang tinggi, sebesar 18 % dengan frekuensi 5 siswa memiliki kriteria minat 

yang cukup , dan sebesar 7% dengan frekuensi 2 siswa memiliki kriteria minat 

yang rendah . Dari perincian tersebut diketahui bahwa SMP Islam Ungaran 

memiliki minat paling tinggi diantara ketiga sekolah tersebut. 
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Setelah melihat hasil di atas tentunya kita mempunyai pertanyaan mengapa 

faktor orang tua sangat kecil dukunganya bagi kelangsungan prestasi anak untuk 

mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah. Pada faktor orang tua ini terdapat 

beberapa sub indikator diantaranya dorongan orang tua , dukungan materiil dari 

orang tua , pengaruh dari saudara dan dukungan mental dari orang tua. Dari sub 

indikator tersebut yang paling mendominasi perolehan prosentasinya adalah sub 

indikator dari dukungan materiil. Tentu sudah sewajarnya dan kewajiban sebagai 

orang tua memberikan dukungan materiil bagi anaknya. Sedangkan pengaruh 

terkecil adalah pada sub indikator dukungan mental. Sebagian besar dari orang tua 

kurang memperhatikan seberapa besar minat untuk berolahraga khususnya futsal. 

Khususnya disekolah- sekolah tersebut sebagian orang tua memerlukan adanya 

bukti riil bahwa si anak mampu mencapai prestasi. 

Dari keseluruhan hasil penelitian dapat diberikan gambaran perolehan 

hasil total seberapa besar minat anak untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal. Yaitu 

minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP N 1 Ungaran, SMP 

Islam Ungaran, MTS NU Ungaran adalah dari faktor intrinsik sebesar 95,84%, 

faktor fasilitas sebesar 64,19% , faktor lingkungan sebesar 65,12% , faktor 

guru/pelatih sebesar 83,12% , faktor teman sebesar 64,75% , dan dari orang tua 

/keluarga sebesar 64,61% . Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

 



81 

 

 

 

 

Tabel 13 

Tabel Prosentase Total  

Minat Siswa Untuk Mengikuti Ekstrakulikuler Futsal 

 di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran 

Responden  Intrinsik Fasilitas Lingkungan 
Guru 

Pelatih 
Teman 

Orang 

tua/Keluarga 

SMP N 1  92,00 64,00 62,29 86,50 74,86 63,00 

SMP ISLAM 97,50 66,07 65,48 84,38 62,50 66,15 

MTS NU 97,86 62,76 67,35 79,02 57,65 64,73 

JUMLAH 95,79 64,28 65,04 83,30 65,00 64,63 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa minat siswa untuk mengikuti 

ekstrakulikuler futsal pengaruh terbesarnya adalah karena adanya keinginan yang 

timbul dari dalam individu adalah faktor intrisnsik. 
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Kendala dan Hambatan dalam Penelitian : 

Walaupun penelitian ini telah diusahakan sebaik-baiknya, tetapi ada 

beberapa kendala dan hambatan yang diamati oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian diantaranya, yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan penelitian tertutup, sehingga responden 

tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Untuk 

mengatasinya perlu memberikan pengarahan dan penjelasan yang cukup 

pada responden. 

2. Sulit untuk mengetahui tingkat kesungguhan yang dimiliki oleh setiap 

responden dalam  memberikan jawaban. Usaha yang dapat dilakukan oleh 

peneliti adalah memberikan gambaran dan maksut tujuan penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP yang disebutkan berdasar indikator 

adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Faktor intrinsik 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler futsal berdasarkan faktor intrinsik adalah memiliki 

pengaruh paling besar. Hal ini dapat dilihat melalui hasil perolehan prosentase 

tertinggi yaitu 90% dengan kriteria minat yang sangat tinggi. Ini disebabkan 

karena siswa yang mengikuti ekstrakurikuler benar benar memiliki minat yang 

timbul dalam individu tanpa pengaruh orang/faktor lain. 

5.1.2 Faktor Fasilitas 

Pada faktor fasilitas ini memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap 

minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal. Pada hasil penelitian dan 

pembahasan faktor fasilitas memperoleh prosentasi sebesar 45% dengan kategori 

kriteria minat yang cukup. Faktor fasilitas yang menjadi kendala atau hambatan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler sepak bola adalah kurang adanya bola yang layak 

pakai dan memadai. 
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5.1.3 Faktor Lingkungan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahaasn minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler futsal pada faktor lingkungan memperoleh hasil 

prosentase sebeasar 51% dengan kategori kriteria minat yang cukup. Dari hasil 

tersebut yang menjadi kendala atau hambatan pada faktor ini adalah kondisi 

iklim/cuaca. Karena jika pada musim hujan prosentase kehadiran siswa untuk 

mengikuti ekstrakurikuler menurun hingga 50% . 

5.1.4 Faktor Guru/Pelatih 

Hasil pembahasan pada minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler 

futsal dari faktor guru/pelatih memiliki kategori kriteria minat yang sangat tinggi 

dengan prosentase sebesar 61%. Hal ini diperoleh dari besarnya dorongan dan 

kedislipinan seorang pelatih yang akhirnya dapat membangkitkan minat yang 

sangat tinggi pada diri individu siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal di 

sekolah. 

5.1.5 Faktor Teman 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahaasn minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah, faktor teman berpengaruh lebih 

rendah di banding dengan faktor guru/pelatih. Faktor yang lebih dominan 

pengaruhnya dari teman adalah banyaknya teman yang mengikuti ekstrakurikuler 
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di sekolah di banding teman bermain dirumah. Pada faktor teman ini memperoleh 

hasil kategori minat yang tinggi dengan perolehan hasil prosentase sebesar 39%. 

 

5.1.6 Faktor Orang Tua/Keluarga 

faktor orang tua/keluarga memiliki pengaruh yang kurang memuaskan 

sebagai faktor timbulnya minat dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah . 

Dukungan atau dorongan dari orang tua hanya memperoleh hasil prosentase 

sebesar 57% saja dengan kategori kriteria yang  tinggi. Angka ini lebih kecil 

dibanding angka pada faktor pelatih. Ini disebabkan kurangnya perhatian orang 

tua terhadap minat anak. Orang tua hanya memberikan dukungan berupa materiil 

saja. Kecil kemungkinan adanya dorongan berupa mental yang berpengaruh besar 

terhadap prestasi anak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahaasn maka dapat 

diberikan saran saran sebagai berikut : 

1. Pihak sekolah supaya lebih mendukung lagi kegiatan ekstrakurikuler futsal 

di sekolah khususnya dalam fasilitas atau saran prasarana agar tidak terlalu 

ketinggalan dalam berprestasi dengan sekolah lain dan bisa lebih 

membangiktkan minat dari para siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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2. Pelatih harus lebih memberikan cara bagaimana agar siswa bisa lebih 

tertarik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

3. Bagi orang tua supaya lebih memperhatikan potensi anak dalam bidang 

olahraga khususnya futsal dan diharapkan dapat memberikan dorongan 

yang lebih agar anak dapat lebih maju atau mungkin berprestasi. 
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ANGKET PENELITIAN 

 

Survei Minat Siswa Dalam Mengikuti Ekstrakulikuler Futsal 

 di SMP N 1 Ungaran, SMP Islam Ungaran, MTS NU Ungaran 

 

No. Angket   : 

Nama Responden  : 

Sekolah Asal   : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, kemudian pilih jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan pedapat, situasi dan keadaan yang 

sebenarnya. 

2. Berilah tanda centang (√ ) pada kolom jawaban yang telah tersedia sesuai 

dengan pendapat anda. 

3. Jawaban yang anda berikan hanya digunakan sebagai data penelitian dan 

berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran anda di sekolah. 

4. Setelah angket diisi harap dikumpulkan kembali. 

 

 

No. Apakah saya mengikuti ekstrakulikuler futsal 

karena faktor – faktor di bawah ini? 

Ya Tidak 

1. Senang bermain futsal   

2. Untuk meningkatkan prestasi futsal   

3. Menambah pengetahuan tentang futsal   

4. Ingin menjadi tim inti futsal sekolah   

5. Untuk meningkatkan persaudaraan   

6. Dapat meningkatkan kerjasama antar teman dalam 

olah raga futsal 

  

7. Meningkatkan sportivitas persaingan dalam futsal   

8. Dapat menambah rasa percaya diri pada saat 

bermain dalam pertandingan futsal 

  

9. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi 

futsal antar sekolah 

  

10. Untuk menjaga kondisi badan agar tetap sehat   
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11. Lapanganya bagus   

12 Lantai Lapangannya bagus   

13. Bolanya banyak   

14. Bolanya bagus   

15. Mempunyai sepatu futsal baru   

16. Lapangannya halus dan rata   

17. Ukuran lapangan sesuai standar FIFA   

18. Tempat latihannya dekat dengan tempat tinggal 

saya 

  

19. Sering menonton berita tentang futsal di televise   

20. Suasana latihan menyenangkan   

21. Latihannya dilakukan secara teratur    

22. Latihan dilakukan 2 kali dalam seminggu   

23. Melakukan uji coba pertandingan dengan sekolahan 

lain paling sedikit 2 kali dalam sebulan 

  

24. Latihan dilakukan tepat waktu    

25. Dorongan dari guru atau pelatih   

26. Cara melatihnya bagus   

27. Pelatihnya tegas   

28. Pelatihnya disiplin   

29. Mendapat perhatian lebih dari pelatih jika saya 

berprestasi  

  

30. Pelatih selalu mengawasi saya dalam berlatih   

31. Pelatih selalu menegur jika ada anak yang 

melakukan kesalahan 

  

32. Bagi anak yang datang terlambat pelatih segera 

memberikan sangsi 

  

33. Banyak teman – teman saya yang mengikuti 

ekstrakulikuler futsal 

  

34. Teman – teman dekat saya juga mengikutinya   

35. Diajak oleh teman   

36. Dorongan dari teman dekat saya   

37. Ingin mendapat teman dekat   

38. Teman – teman berlatih menyenangkan   

39. Teman dekat saya menginginkan saya untuk 

menjadi patner dalam bermain futsal 

  

40. Permintaan dari orang tua untuk berlatih futsal di 

sekolah 

  

41. Orang tua senang bila saya menjadi pemain futsal 

berprestasi 

  

42. Orang tua mendukung saya bermain futsal   

43. Orang tua selalu mengantar jemput saya   

44. Orang tua menunggui saat saya berlatih   

45. Saudara saya juga mengikutinya   

46. Orang tua memberi uang saku lebih jika saya   
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mengikuti latihan futsal di sekolah 

47. Mendapat sepatu baru dari orang tua   
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

 

Aspek  Indikator  Sub Indikator  
Jumlah 

Soal  

Minat  

Intrinsik 

Rasa senang / tertarik 2 

Perhatian 5 

Emosi  3 

Fasilitas  

Kondisi lapangan futsal 4 

Kelayakan dan jumlah bola yang 

digunakan 
2 

Mempunyai sepatu futsal 1 

Lingkungan  

Pengaruh waktu dalam latihan 4 

Suasana latihan 1 

Keadaan geografis 1 

Pelatih  

Kedisiplinan seorang pelatih 2 

Pelatih yang tegas 2 

Dorongan pelatih 3 

Program pelatih 1 

Teman  

Teman sebagai motivator 4 

Teman- teman yang menyenangkan 2 

Teman sebagai patner 1 

Orang 

Tua/Keluarga 

Dorongan orang tua  2 

Dukungan matriil 2 

Pengaruh saudara 1 

Perhatian orang tua 3 
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