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SARI 
 
Tony Oktawan “Survei Minat Bermain Sepakbola Pada Siswa Putra Kelas V 
(lima) SD/MI Gugus WR.Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten 
Wonosobo Tahun Ajaran 2009/2010”. Skripsi Pendidikan Guru Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan  Universitas Negeri 
Semarang. 

 
Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah 1) Apakah ada 

minat bermain sepakbola? dan 2) Seberapa tinggi minat bermain sepakbola pada 
siswa putra kelas V sejumlah 6 Sekolah Dasar dan 2 Madrasah Ibtidaiyah di 
Gugus WR.Supratman kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo? Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui apakah ada minat bermain sepakbola dan untuk 
mengetahui seberapa tinggi minat bermain sepakbola padasiswa putra kelas V di 
Gugus WR.Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 
2009/2010. 

Penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif eksploratif 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Populasi pada penelitian ini adalah 6 
Sekolah Dasar Negeri dengan 63 Siswa Putra dan 2 Madrasah Ibtidaiyah dengan 
10 siswa putra di WR. Supratman kecamatan Kepil  sedangkan untuk responden 
penelitian adalah 8 Sekolah Dasar yang terdiri dari 73 siswa putra kelas V. Teknik 
pengambilan responden adalah purposive sample atau sampel bertujuan. Data 
diambil menggunakan angket kemudian dianalisis dengan deskriptif persentase. 

Dari hasil penelitian secara umum rata-rata minat bermain sepakbola pada 
siswa putra kelas V Sekolah Dasar di Gugus WR.Suprtaman Kecamatan Kepil 
Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2009/2010. terdapat 142 siswa atau 60.17% 
kategori minat sangat tinggi, 81 siswa atau 34.32% kategori minat tinggi, 7 siswa 
atau 2.87% dengan kategori sedang dan 6 siswa atau 2.54% dalam kategori 
rendah. Tingginya minat bermain sepakbola ini ditunjukkan dari hasil perhitungan 
chi kuadrat diperoleh X2 hitung sebesar 97.207 sedangkan X2tabel 9.488 sehingga 
X2hitung = 97.207 > X2tabel = 9.488. Secara nyata sebagian besar siswa putra 
kelas V di Gugus WR.Suprtaman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo 
mempunyai minat sangat tinggi. 

Dari penelitian dapat di simpulkan bahwa 1) ada minat bermain sepakbola 
pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri sejumlah 8 Sekolah Dasar di 
Gugus WR.Suprtaman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo., 2) minat 
bermain sepakbola pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar Negeri sejumlah 8 
Sekolah Dasar di Gugus WR.Suprtaman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo 
dengan kategori sangat tinggi. Disarankan pada pihak KONI kecamatan Kepil 
untuk lebih memperhatikan dalam pembinaan prestasi dan minat anak terhadap 
olahraga sepakbola serta lebih aktif mengadakan pertandingan antar sekolah di 
wilayah Kepil. Pada pihak sekolah disarankan supaya memperhatikan pembinaan 
demi peningkatan fasilitas yang dibutuhkan dalam permainan sepakbola. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Budaya olahraga akan meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga 

memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, ini dapat dimulai sejak 

usia dini melalui pendidikan olahraga di masyarakat, guna meningkatkan 

pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan secara sistematis dan 

komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di 

bawah koordinasi olahraga bersama masyarakat demi tercapai sasaran prestasi 

yang membanggakan di tingkat internasional (TAP MPR, 1999: 74). 

Olahraga di tanah air masih membutuhkan perhatian dan pembinaan 

khusus dalam usaha mencari bibit yang baru maupun usaha meningkatkan prestasi 

atlet. Olahraga dilakukan tidak semata-mata untuk mengisi waktu luang atau 

hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang tersedia tapi lebih dari itu, seperti 

dikemukakan oleh M. Sajoto (1988: 10) bahwa ada empat unsur dasar tujuan 

manusia melakukan kegiatan olahraga sekarang yaitu:  a) Olahraga untuk rekreasi, 

b) tujuan pendidikan, c) mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu, d) mencapai 

sasaran tertentu atau prestasi. 

Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia gemar melakukan aktifitas 

olahraga. Salah satu cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat Indonesia 

adalah permainan sepakbola karena banyak dimainkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan dari anak-anak hingga orang dewasa.   

Sepakbola   saat  ini   sudah  berkembang  pesat  dan  terbukti  tidak  hanya sebagai 
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tontonan yang menarik namun juga sebagai lahan bisnis yang menggairahkan dan 

dapat mendatangkan keuntungan yang besar, dengan demikian sepakbola harus 

dikelola secara profesional yaitu mulai dari manajemen, kepelatihan, pencarian 

pemain berbakat, sarana dan prasarana latihan maupun dalam pertandingan. 

Masyarakat mengharapkan bahwa untuk menjadi seorang pengurus suatu klub 

sepakbola hendaknya seseorang yang benar-benar mempunyai pengalaman dan 

pengetahuan sesuai dengan keahlian dan profesional. 

Pencapaian prestasi yang baik diperlukan pembinaan yang dimulai sejak 

dini dan atlet muda berbakat sangat menentukan tercapainya mutu prestasi 

optimal dalam sepakbola. Bibit unggul perlu pengolahan dan proses pelatihan 

secara ilmiah, atlet berbakat umur muda dapat ditemukan di lembaga pendidikan 

seperti Sekolah-sekolah (SD, SLTP, SLTA), tempat latihan olahraga (Klub), 

Organisasi pemuda dan kampung-kampung (Suharsono HP, 1986: 33). 

Selain faktor penguasaan teknik dasar bermain sepakbola agar lebih efektif 

dalam proses pembinaan pemain sepakbola usia dini diperlukan upaya pemanduan 

bakat dan minat, dalam hal ini peranan guru olahraga atau pendidikan jasmani di 

Sekolah Dasar sangat besar dalam memberikan pengarahan dan penjelasan 

mengenai sepakbola maupun guru untuk lebih difokuskan dengan mengingat 

psikologi dan sosial yang ada pada siswa di lingkungan pendidikan.  

Untuk mewujudkan suatu aktifitas olahraga perlu adanya minat karena 

dengan adanya minat akan menimbulkan rasa tertarik dan senang untuk 

melakukan aktifitas olahraga terutama sepakbola Dewa ketut (1988:64). Hal ini 

akan menyebabkan  kegiatan  atau  aktifitas  yang   dilakukan  siswa   SD   

menjadi   lebih  
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bermakna dan bersungguh-sungguh. Dengan demikian, siswa akan berusaha untuk 

mendapatkan apa yang diharapkan, apabila dibandingkan dengan siswa yang tidak 

mempunyai minat terlihat malas-malasan untuk melakukan aktifitas olahraga 

khususnya sepakbola. Tanpa adanya minat siswa tidak akan mempedulikan 

permainan sepakbola. Permainan sepakbola lebih sering dilakukan oleh siswa 

putra karena permainan ini memerlukan keadaan fisik atau tubuh yang baik. 

Kebanyakan masyarakat Wonosobo menyukai olahraga, salah satu 

olahraga yang disukai adalah sepakbola. Ini terlihat masyarakat bermain 

sepakbola dengan sangat antusias. Begitu juga dengan anak-anak SD yang sangat 

antusias jika jam pelajaran olahraga diisi dengan materi sepakbola sehingga dalam 

penelitian ini akan dikaji terutama mengenai minat siswa dalam bermain 

sepakbola.  

 Dengan demikian perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian di Gugus WR. 

Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang lebih difokuskan pada 

minat sepakbola terutama pada usia dini. Pembinaan ini dapat dilakukan saat usia 

10 tahun yang berarti tergolong usia anak besar bila direalisasikan dalam bidang 

pendidikan antara usia 10 sampai 11 tahun berada di bangku sekolah dasar kelas 

V (lima) maka berdasarkan alasan di atas, peneliti akan mengadakan penelitian 

tentang minat bermain sepakbola pada siswa putra kelas V (Lima) SD/MI Gugus 

WR.Supratman, Kecamatan kepil, Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 

2009/2010. Secara ringkas alasan pemilihan judul dari survei minat bermain 

sepakbola pada siswa putra kelas V (Lima) SD/MI Gugus WR.Supratman 

Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2009/2010 adalah : 



4 

 

1.1.1. Masalah minat bermain sepakbola merupakan masalah yang menarik untuk 

dikaji secara ilmiah agar lebih mengefektifkan proses pembinaan dan pembibitan 

sepakbola. 

1.1.2. Berapa tinggi minat bermain sepakbola pada siswa putra kelas V (Lima) 

SD/MI Gugus WR. Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 

Ajaran 2009 / 2010. 

 
1.2. Permasalahan 

Penelitian memiliki permasalahan yang di perlukan untuk diteliti, 

dianalisis, dan dicari solusi dalam pemecahan masalah. Bagi siswa putra, minat 

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses dalam bermain sepakbola. 

Oleh sebab itu pernyataan benar atau salah perlu fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan alasan pemilihan judul diatas dan 

kenyataan yang ada dilapangan saat ini, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1.2.1. Apakah ada minat bermain sepak bola pada siswa putra kelas V (Lima) 

SD/MI Gugus WR. Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo 

Tahun Ajaran 2009/2010 

1.2.2. Berapa tinggi minat bermain sepakbola pada siswa putra kelas V (Lima) 

SD/MI Gugus WR. Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo 

Tahun Ajaran 2009/2010 

 
1.3. Pemecahan Masalah 

 Bahwa minat  adalah rasa tertarik pada suatu obyek baik berupa benda 

atau hal lain, rasa tertarik pada benda atau hal lain tersebut merupakan unsur-

unsur tertentu yang terdapat pada minat. Dalam Penelitian ini minat adalah rasa 
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tertarik siswa putra kelas V SD di gugus WR Supratman Kec. Kepil Kab. 

wonosobo terhadap permainan sepakbola pada tahun ajaran 2009/2010. 

 
1.4. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan dari proposal ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah ada minat bermain sepak bola pada siswa putra 

kelas V (Lima) SD/MI Gugus WR. Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten 

Wonosobo Tahun Ajaran 2009/2010 

1.3.2 Untuk mengetahui seberapa tinggi minat bermain sepak bola pada siswa 

putra kelas V (Lima) SD/MI Gugus WR. Supratman Kecamatan Kepil 

Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2009/2010. 

 
1.5. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu penjelasan 

tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut dikemas dalam 

penegasan istilah sebagai berikut : 

1.5.1 Survei 

Menurut Winarno Surakhmad dalam Suharsimi Arikunto (2002: 88) 

bahwa Survei merupakan cara mengumpulan data dari sejumlah unit atau individu 

dalam jangka waktu (atau jangka waktu) yang bersamaan, jumlah biasanya cukup 

besar. 

Metode survei adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dari gejala yang ada, mencari keterangan secara nyata dan hasilnya dapat di 
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gunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan masa yang akan 

datang.  

Survei dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi tentang minat 

bermain sepakbola pada siswa putra Kelas V SD/MI di Gugus WR. Supratman  

Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2009/2010. 

1.5.2 Minat 

Minat dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perhatian, 

kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu yang diinginkan (W.J.S 

Poerwadarminto,1976: 225) 

 Jadi minat yang di maksud dalam penelitian adalah ketertarikan siswa 

putra untuk bermain sepakbola. 

1.5.3 Bermain Sepakbola 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing tim terdiri dari 

sebelas pemain dan salah satu pemain sebagai penjaga gawang. Umumnya 

permainan ini hampir seluruhnya menggunakan kaki disamping itu pula dapat 

menggunakan kepala, dada dan paha sedangkan untuk penjaga gawang selain 

kepala, dada dan paha juga dapat menggunakan tangan guna menangkap bola di 

daerah yang telah di tentukan. Tujuan dari permainan sepakbola yang paling 

penting adalah memasukan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan 

berusaha untuk menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Suatu tim 

sepak bola di katakan menang jika dapat memasukan bola paling banyak ke 

gawang lawan dan apabila jumlah memasukan bola ke gawang sama dinyatakan 

draw atau seri. Untuk Permainan sepakbola kebanyakan dilakukan di dalam 

lapangan (indoor) dan di luar lapangan (outdoor) (Sucipto, 1997: 7). 
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Jadi yang dimaksud bermian sepakbola adalah permainan 2 tim yang 

masing-masing terdiri dari sebelas anak untuk memasukkan bola ke gawang 

lawan dan menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. 

1.5.4 Anak Sekolah Dasar 

 Anak Sekolah Dasar adalah siswa Sekolah Dasar yang berusia antara 6 

sampai 12 tahun. Dalam penelitian ini siswa yang duduk di bangku kelas V (lima) 

Sekolah Dasar yang mempunyai usia antara 10 sampai 12 tahun tergolong dalam 

usia anak besar Kartini Kartono (1995 : 145). 

 Anak Sekolah Dasar yang dimaksud dalam penelitian adalah siswa putra 

pada jenjang pendidikan paling bawah (SD) yang berada di kelas V Tahun 

pelajaran 209/2010. 

 
1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritik  

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

tentang minat bermain sepakbola pada siswa Sekolah Dasar. 

1.6.2 Manfaat praktis   

1.  Dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti mengenai minat bermain 

sepakbola pada siswa putra kelas V  (lima) sejumlah 6 Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) dan 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Gugus WR. Supratman Kecamatan 

Kepil Kabupaten Wonosobo. 

2.  Manfaat di lapangan atau Sekolah supaya pihak sekolah dapat mengetahui 

minat siswa dalam bermain sepakbola yang selanjutnya dapat mempermudah 

dalam proses pembinaan sehingga diharapkan dapat menciptakan calon-calon 

atau bibit pemain yang berpotensi di daerah tersebut.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu penelitian. 

Teori dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir bagi peneliti untuk memahami 

dan menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian. Disamping itu 

teori juga digunakan untuk menentukan jalannya pemecahan suatu masalah. 

Dengan demikian, teori menjadi dasar teoritis yang berfungsi untuk memperkuat 

kerangka berpikir. 

Mel Levine (2004: 362) mengemukakan bahwa seseorang memiliki 

kelebihan, bakat, intuisi dan minat. Peneliti lebih terfokus pada kajian tentang 

minat dalam penelitian ini terutama mengenai minat siswa dalam bermain 

sepakbola. Teori minat bermain sepakbola pada siswa Sekolah Dasar yang akan 

melandasi pola pikir dalam penelitian ini. 

 
2.1  Pengertian Minat 

Minat merupakan salah satu modal utama dalam mengerjakan sesuatu 

untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari minat seseorang itu adalah sebagai gambaran aktifitas untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Minat dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perhatian, 

kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu yang diinginkan (W.J.S 

Poerwadarminto, 1976: 225). 
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Minat merupakan kecenderungan seorang untuk membuat suatu pilihan 

aktifitas, kondisi individual dapat mengubah minat seseorang sehingga dapat 

dikatakan minat itu tidak stabil sifatnya (Noeng Muhajir dikutip dalam muhaimin, 

1994: 10) 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan-kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan 

terus-menerus yang disertai rasa senang (Syaiful Bahri, 2002: 132) 

Minat adalah kecenderungan, kegairahan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu, minat mempengaruhi dalam pemusatan perhatian sehingga 

mendorong untuk melakukan atau memperhatikan sesuatu dengan sungguh-

sungguh (Muhibbin Syah, 2000: 71) 

Dalam penelitian minat sepakbola dapat diartikan keadaan jiwa yang  

sadar untuk dapat menimbulkan rasa tertarik terhadap permainan sepakbola. 

Dari pengertian tentang minat dapat disimpulkan bahwa minat adalah fungsi 

kejiwaan untuk tertarik pada suatu obyek baik berupa benda atau hal lain, rasa 

tertarik pada benda atau hal lain tersebut merupakan unsur-unsur tertentu yang 

terdapat pada minat. Dengan kata lain minat merupakan sambutan yang sadar 

didasari oleh perasaan positif yang nantinya dapat menimbulkan sifat positif juga. 

  Menurut Dewa ketut (1988: 64), ada tiga cara untuk menentukan minat 

seseorang yaitu : 

a.  Minat yang diekpresikan (Expressed interest) 

 Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata–kata 

tertentu. 
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b.  Minat yang diwujudkan (Manisfested Interest) 

 Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata tetapi dengan 

tindakan atau perbuatan ikut serta aktif dalam aktifitas tertentu. 

c.  Minat yang diinvestasikan (Investavied Interest) 

 Seseorang menilai minat dapat di ukur dengan menjawab pertanyaan tertentu 

atau urutan pilihan untuk kelompok aktifitas tertentu, rangkaian pertanyaan 

semacam itu disebut investasi minat. Jadi minat yang dimaksud dalam 

penelitian adalah ketertarikan siswa putra untuk bermain sepakbola. 

Pada dasarnya seseorang melakukan aktifitas suatu kegiatan atau tingkah 

laku selalu didasari dengan adanya minat, minat yang dikembangkan sangat 

dipengaruhi perilaku, tidak hanya selama periode masa kanak-kanak namun juga 

selama masa remaja dan seterusnya. Itu sebabnya mengapa perkembangan minat 

sangat bermanfaat penting yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak 

yang sering diabaikan. Banyak orangtua merasa bahwa sebagian besar minat pada 

anak-anak hanyalah suatu tingkah saja yang segera akan berlalu, akibatnya anak 

cenderung memandang ringan dan menganggap bahwa anak akan mengakhiri 

minat-minatnya dengan bertambahnya usia dan bertambah luasnya pengalaman. 

Jika seseorang memberikan minat terhadap sesuatu akan menjadikan 

motivasi yang kuat untuk selalu bergerak aktif dengan sesuatu yang diminati. Maka 

jika seseorang tersebut berminat untuk menekuni bidang olahraga ia akan 

mempelajari dan bersedia berlatih olahraga tersebut dengan didasari minat yang 

besar yang mungkin dijadikan alat untuk mencapai tujuan menjadi seorang 

pesepakbola terbaik. Oleh karena itu tujuan sangat penting dalam memahami 



11 

 

tingkah laku seseorang terhadap minat olahraga. Selain karena tujuan, minat 

olahraga dapat muncul karena bertambah luas lingkungan seseorang dan semakin 

banyak dia berhubungan dengan seseorang di luar lingkungan untuk menambah 

wawasan terhadap minatnya. 

Minat cenderung tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan terus menerus disertai 

rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian karena perhatian sifatnya sementara atau 

tidak dalam waktu yang lama dan belum tentu diikuti dengan rasa senang sehingga 

dari seseorang akan memperoleh kepuasaan (Sugiyanto, 1993: 157) 

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar karena bila materi 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada daya tarik baginya sehingga siswa akan 

malas atau enggan untuk belajar dan tidak memperoleh kepuasaan dari pelajaran 

itu. Materi pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan 

diserap karena minat akan menambah kegiatan belajar. 

Besarnya minat terhadap pendidikan biasanya juga dipengaruhi oleh minat 

mereka pada pekerjaan. Bila seseorang itu mengharapkan pekerjaan yang 

menuntut pendidikan dengan bidang ilmu tertentu maka pendidikan dipandang 

sebagai batu loncatan. Biasanya seseorang akan lebih menaruh minat pada bidang 

ilmu yang nantinya akan berguna dalam pekerjaan yang dipilih. 

Dalam konteks apapun, minat berperan dalam setiap aktivitas manusia 

disemua usia karena minat mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap 

oleh karena itu semakin sering minat diekspresikan dalam suatu kegiatan maka 
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semakin kuat minat tersebut. Sebaliknya apabila minat tidak dapat disalurkan 

maka minat itu akan padam. Hal ini sesuai dengan pendapat Marksheffel yang 

dikutip oleh Ibrahim Bafadal (1996: 192) yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. Minat bukan hasil bawaan manusia, tetapi dapat dibentuk atau diusahakan dan 

dipelajari serta dikembangkan. 

b.  Minat bisa dihubungkan dengan maksud tertentu untuk bertindak. 

c.  Secara sempit minat diasosiasikan dengan keadaan sosial seseorang dan emosi 

d. Minat biasanya membawa inisiatif dan mengarahkan pada kelakuan atau tabiat 

manusia. 

 Elizabeth B. Hurlock (1980: 167) menyatakan bahwa minat yang 

dibentuk pada masa kanak-kanak akan mempengaruhi anak sampai masa remaja, 

hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Minat mempengaruhi bentuk dan intensitas cita-cita  

b. Minat berfungsi sebagai tenaga pendorong. 

c.  Prestasi sekolah di pengaruhi oleh jenis dan intensitas minat seseorang 

d.  Minat yang dibentuk pada masa kanak-kanak sering kali menjadi minat 

seumur hidup karena menimbulkan kepuasaan. 

 

2.2  Bentuk – bentuk Minat 

Bentuk minat yang dimiliki saat awal remaja sangat beragam. Beberapa 

bentuk minat yang penting dan menonjol dapat dikelompokkan dalam minat 

pendidikan dan jabatan (Andi Mappiare 1982: 63) 
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2.2.1 Minat Pribadi dan Sosial 

Minat pribadi dan sosial merupakan kelompok minat yang paling kuat 

dimiliki oleh awal remaja. Minat pribadi timbul karena remaja menyadari bahwa 

penerimaan sosial sangat dipengaruhi oleh keseluruhan yang diperlihatkan oleh 

remaja itu kepada sekitarnya. Penyebab lain, karena adanya kesadaran remaja 

bahwa lingkungan sosial menilai dirinya dengan melihat miliknya, sekolah, 

kenanganya, benda-benda lain yang dimilikinya, teman-teman sebayanya. Apa-

apa yang dimilikinya itu dapat mengangkat dan merendahkan pandangan teman-

teman sebaya terhadap dirinya. Hal-hal yang bersifat pribadi seperti postur tubuh, 

tampang wajah dan sebagainya sangat diminati karena erat kaitanya dengan 

keberhasilan dalam bergaul. Perbedaan bentuk minat dipengaruhi oleh perbedaan 

latar belakang daerah (desa dan kota), tingkat ekonomi, status sosial serta jenis 

kelamin dan sebagainya (Andi Mappire, 1982 : 63) 

2.2.2 Minat terhadap rekreasi 

Minat rekreasi pada masa remaja pada umumnya sangat kuat. Namun bagi 

beberapa remaja disebabkan karena keterbatasan waktu, yang  menjadikan remaja 

lebih selektif dalam memilih apa yang disenangi dan merupakan hobby. Antara dua 

jenis kelamin terdapat perbedaan yang mencolok dalam memilih kegiatan rekreasi, 

biasanya kegiatan yang membutuhkan energi fisik seperti sepakbola, bola basket, 

lebih disenangi oleh remaja pria. Apa yang dilihat atau didengar oleh remaja dalam 

cerita-cerita selalu dihubungkan dengan dirinya (Andi Mappiare, 1982 : 64) 

2.2.3 Minat terhadap agama 

Minat terhadap agama juga dialami dengan memulainya pemikiran secara 

serius tentang agama. Mereka membandingkan antara apa yang ideal dan apa 
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yang nampak nyata sehingga apa yang dahulu dipercayai sebagai hal yang benar 

pada remaja awal mulai diragukan. Para remaja awal sering lagi mempertanyakan 

tentang kebenaran, dosa, pahala, surga dan neraka, mereka meragukan doa. 

Akibatnya minat terhadap agama dapat melemah dan praktek keagamaan sering 

ditinggalkan (Andi Mappiare, 1982 : 65) 

2.2.4 Minat terhadap sekolah 

Minat terhadap sekolah dan jabatan remaja banyak dipengaruhi oleh minat 

orangtua atau kelompok. Jika orangtua atau kelompok "Work Oriented" maka 

sering sekali remaja meminati sekolah yang mengarahkan pada pekerjaan 

(Sekolah Kejuruan). Jika orangtua atau kelompok "College Oriented" maka 

remaja terpengaruh meminati sekolah yang dapat mengantarkan ke perguruan 

tinggi yang menuju cita-cita jabatannya (Andi Mappiare, 1982 : 65)  

Masa anak Sekolah Dasar tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-

dorongan endogin atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikiran, akan 

tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus - stimulus dari luar. Anak mulai 

belajar jadi seorang realis - kecil yang berhasrat sekali mempelajari dan meng 

uasai dunia secara obyektif, untuk aktifitas itu anak memerlukan informasi. 

Karena anak selalu berhasrat bertanya, meminta bimbingan, menuntut pengajaran 

serta pendidikan. Disiplin sekolah dan kewibawaan para guru dalam memberikan 

kegairahan pada situasi bekerja dan belajar anak. Pada umumnya selama periode 

ini anak senang pergi ke sekolah, ia merasa suka dan senang berada di sekolah 

pada usia 10 sampai 12 tahun, biasanya timbul ketertarikan pada satu atau dua 

mata pelajaran. Misalnya olahraga, pelajaran ini disukai oleh anak karena itu 

merupakan aktifitas yang menyenangkan bagi anak-anak yang sehat jasmani dan 

rohani. Minat anak pada usia 10 sampai 11 tahun yang duduk dibangku kelas V 
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Sekolah Dasar pada periode ini lebih besar tercurah pada segala sesuatu yang 

dinamis. Anak pada usia ini sangat aktif dan segala sesuatu yang aktif dan 

bergerak akan sangat menarik minat perhatian anak yang banyak tertuju pada 

macam-macam aktifitas. Dan makin banyak dia bergerak makin bergunalah 

aktifitas tersebut sebagai usaha pengembangan kepribadiannya. Sepakbola 

merupakan olahraga yang memerlukan aktifitas gerak yang tinggi. Kemungkinan 

besar mendapat perhatian yang besar pula pada anak Sekolah Dasar, akan tetapi 

semuanya tergantung dari minat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

2.3  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Bermain 

Sepakbola 

Pada dasarnya orang melakukan aktifitas olahraga terutama sepakbola 

didasari dengan adanya minat, minat yang dikembangkan akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Muhaimin dikutip dalam Eka Saputra (2005: 10) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat bermain sepakbola adalah sebagai 

berikut : 

2.3.1 Motivasi dan Cita-cita 

 Motivasi dan cita-cita dalam olahraga erat kaitannya dalam pencapaian 

suatu tujuan. Seorang siswa akan menekuni olahraga yang di minati dan akan 

mendalami olahraga sesuai dengan cita-cita, latihan diberikan sesuai dengan 

perkembangan ketrampilan. Dengan ketekunan dalam berlatih cita-cita akan dapat 

terwujud, dengan kata lain cita-cita dan motivasi yang kuat dari dalam diri 

seorang maka akan dapat membesarkan minat orang itu terhadap suatu obyek. 

Ada dua macam motivasi yaitu ; 
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2.3.1.1 Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif  dengan  tidak 

memerlukan rangsangan dari luar karena dalam setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu dengan kata lain motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, individu bertingkah laku 

karena mendapat dorongan dari dalam tanpa ada pengaruh dari luar sehingga 

apabila anak bermain sepakbola atau aktifitas olahraga itu didasari oleh keinginan 

sendiri (Basuki, 1997: 13). 

2.3.1.2 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar individu yang 

menyebabkan individu bertingkah laku karena adanya rangsangan dari luar diri 

individu, semisal karena pengaruh dari orang lain ataupun lingkungan sekitar 

Munawar Riyanto (2005:15 dalam Imam Gunadi, 2007 : 10). 

2.3.2 Sikap Terhadap Pelatih dan Olahraga Sepakbola 

Sikap terhadap pelatih dan olahraga sepakbola adalah interaksi timbal 

Balik, dalam hal ini pelatih berperan penting karena dari pelatihan itu dapat di 

buat sebagai suatu proses penyampaian pesan dan informasi yang sistematis dan 

terarah, sehingga siswa memperhatikan penuh  terhadap metode pelatihan teknik-

teknik sepakbola yang di sampaikan pelatih (Munawar Riyanto, 2005:15 dalam 

Imam Gunadi, 2007 : 10) 

2.3.3 Keluarga 

Keluarga dalam hubungannya dengan pengaruh minat terhadap olahraga 

sepakbola sangat berperan penting karena adanya perhatian, dukungan dan 

bimbingan dari orang tua atau saudaranya dapat menumbuhkan minat yang semakin 

besar. Mereka akan terus mendorong siswa untuk lebih semangat dan menyukai 
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latihan yang berkelanjutan dan apabila orang tua atau saudara tidak memperhatikan 

apa yang telah dilakukan siswa maka akan membuat latihan semakin lemah dan 

menurun, bahkan akan menghilangkan minat seseorang itu untuk berlatih sepakbola 

(Munawar Riyanto, 2005:15 dalam Imam Gunadi, 2007 : 11) 

2.3.4 Fasilitas 

 Fasilitas dalam permainan sepakbola antara lain lapangan dan bola. 

Ukuran lapangan sepakbola untuk anak umur 7 sampai 12 tahun atau masih duduk 

dibangku Sekolah Dasar berbeda dengan anak usia diatasnya, Lapangan berbentuk 

persegi panjang dengan panjang mulai dari 60 meter sampai 70 meter, lebar mulai 

dari 35 meter sampai dengan 40 meter. Batas keliling lapangan di batasi garis 

yang setiap sudutnya di beri tiang bendera dengan ukuran 1,5 meter, tinggi tiang 

gawang adalah 2 meter dan lebar 5 meter diukur dari sisi dalam kedua tiang 

gawang, daerah gawang 4,50 meter diukur dari masing-masing tiang, daerah 

hukuman 13,50 meter dan titik putih tendangan pinalti 9 meter (Sukatamsi, 1984: 

15). Bola berbentuk bulat dengan lingkaran mulai tidak boleh kurang dari 62 

meter sampai dengan tidak boleh lebih dari 65 meter. Pada permulaan permainan 

berat bola tidak boleh kurang dari 300 gram dan tidak boleh lebih dari 350 gram, 

ukuran bola dengan nomor 4 (Sukatamsi, 1984: 23). 

2.3.5 Media masa 

Bentuk media antara lain buku-buku tentang sepakbola, majalah, surat 

kabar, radio, televisi, dan bentuk lain yang sangat berpengaruh terhadap minat 

siswa dalam menekuni dan mempraktikan latihan yang telah didapat saat latihan 

dan di wujudkan dalam permainan sesama teman di lingkungan rumah atau 

sekolah. Siswa yang mempunyai minat tinggi akan menjadi sumber informasi 
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untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, semakin berkembangnya jalur 

informasi yang berhubungan dengan olahraga sepakbola akan semakin 

meningkatkan minat siswa terhadap olahraga tersebut. 

Selain faktor-faktor di atas ada faktor lain yang sangat mempengaruhi 

minat dan tidaknya siswa terhadap permainan sepakbola yaitu pengalaman 

bermain sepakbola itu sendiri misalnya seorang siswa putra ikut dalam suatu klub 

sepakbola atau Sekolah Sepakbola (SSB) ketika latihan berjalan di dalam klub 

siswa mengikuti kompetisi dan pertandingan. Dalam pertandingan siswa begitu 

menikmati permainan sepakbola dan siswa menyatakan bahwa sepakbola sangat 

menyenangkan dan sesuai dengan cita-cita. Dari pengalaman itulah siswa dapat 

dapat tertarik dengan permainan sepakbola dengan begitu siswa dapat bercerita 

tentang pengalaman kepada siswa yang tidak menyukai sepakbola sehingga ia 

akan ikut tertarik dalam permainan sepakbola (Munawar Riyanto, 2005:16 dalam 

Imam Gunadi, 2007 : 12). 

 

2.4  Bermain Sepakbola 

  Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing tim terdiri dari 

sebelas pemain dan salah satu pemain sebagai penjaga gawang. Umumnya 

permainan ini hampir seluruhnya menggunakan kaki disamping itu pula dapat 

menggunakan kepala, dada dan paha sedangkan untuk penjaga gawang dapat 

menggunakan tangan guna menangkap bola di daerah yang telah di tentukan, 

tujuan dari permainan sepakbola yang paling penting adalah memasukan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha untuk menjaga gawang 

sendiri agar tidak kemasukan bola. Suatu tim sepak bola di katakan menang jika 
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dapat memasukan bola paling banyak ke gawang lawan dan apabila jumlah 

memasukan bola ke gawang sama di nyatakan draw atau seri. Untuk Permainan 

sepakbola kebanyakan dilakukan di dalam lapangan (indoor) dan diluar lapangan 

(outdoor) (Sucipto,1997: 7) 

  Dalam penelitian sepakbola indoor maupun outdoor akan dikenalkan 

bagaimana cara-cara bermain sepakbola dengan teknik yang bagus, pelatih juga 

harus mengenalkan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan PSSI yang 

terbaru. Supaya seorang siswa bisa mengenal perkembangan peraturan yang ada. 

  Setelah mengetahui peraturan yang ada siswa dapat menekuni, 

mempelajari dan memiliki minat yang besar pada sepakbola untuk mencapai cita-

cita yang telah di harapkan.di samping itu juga dikenalkan tentang sarana dan 

prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam permainan sepakbola sehingga dapat 

menjadi pemain yang profesional. 

 
2.5  Teknik Bermain Sepakbola 

Sepakbola merupakan permainan tim maka diperlukan kerjasama yang 

baik dalam tim. Untuk mencapai kerja sama yang baik diperlukan pemain dengan 

penguasaan semua bagian dan macam-macam teknik dasar dan ketrampilan 

bermain sepakbola sehingga dapat memainkan bola dalam segala posisi dan 

situasi dengan cepat, tepat dan cermat dengan demikian kemampuan masing-

masing individu atau pemain sangat diharapan dapat meraih kemenangan di setiap 

pertandingan. Dengan kata lain prestasi sebuah tim akan semakin baik bila 

didukung oleh kemampuan masing-masing individu yang bermain dalam tim. 
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Kemampuan masing-masing individu yang harus dikuasai meliputi taktik, 

teknik, dan fisik serta hal lain yang perlu dibina dan berkembang walaupun tidak 

menjadi pemain yang baik, seperti yang diungkapkan oleh (Soekatamsi 1984: 12), 

bahwa seorang pemain sepakbola yang tidak menguasai teknik dasar dan 

keterampilan bermain sepakbola tidaklah mungkin akan menjadi pemain yang 

baik dan terkemuka. 

Adapun teknik dasar bermain sepakbola ada beberapa macam antara lain adalah : 

1.   Menendang bola (kicking) 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola 

yang utama. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik akan dapat 

bermain secara efisien. 

2.  Menghentikan bola (stopping) 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar permainan sepakbola 

yang penggunaanya bersamaan dengan teknik menendang bola.Tujuan 

menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola, yang termasuk di dalamnya 

untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan dan 

memudahkan untuk passing. 

3.  Menggiring bola (dribbling) 

Menggiring bola atau dribbling adalah menendang bola secara terputus-putus 

atau pelan-pelan. Menggiring bola bertujuan antar lain untuk mendekati kotak 

sasaran, melewati dan menghambat permainan. 
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4.  Menyundul bola (heading) 

Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala.Tujuan dari 

menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah mengumpan, mencetak 

gol, dan untuk mematahkan serangan lawan atau membuang bola. 

5.  Merampas bola (tackling) 

Merampas bola merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasaan 

lawan.Merampas bola dapat dilakukan sambil berdiri (standing tackling). 

6.  Lemparan ke dalam (throw in) 

Lemparan ke dalam merupakan salah satu teknik dalam permainan sepak bola 

yang dimainkan dengan lengan dari luar lapangan permainan. Selain mudah 

untuk memainkan bola, dari lemparan dalam off-sifde tidak berlaku. 

7.  Menjaga gawang (goal keeping) 

Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam permainan 

sepakbola. Adapun teknik menjaga gawang meliputi: menangkap bola, 

melempar bola, dan menendang bola. 

 

2.6  Anak Sekolah Dasar 

Anak Sekolah Dasar adalah siswa Sekolah Dasar yang berusia antara 7 

sampai 12 tahun. Anak yang duduk dibangku kelas V ( Lima ) Sekolah Dasar 

mempunyai usia antara 10 sampai 12 tahun yang tergolong dalam usia anak besar. 

Dalam masa itu anak Sekolah Dasar akan mengalami suatu perkembangan yaitu 

perkembangan sosial dan kepribadian. Perkembangan ini dimulai dari usia pra 

sekolah sampai akhir masa sekolah yang di tandai dengan luasnya lingkungan 
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sosial. Anak mulai melepaskan diri dari keluarga, dia semakin mendekatkan diri 

pada orang lain di samping anggota keluarganya. 

Meluasnya lingkungan sosial bagi anak menyebabkan anak menjumpai 

pengaruh yang ada di luar pengawasan orang tua. Mulai bergaul dengan teman 

sebaya, mempunyai guru yang berpengaruh sangat besar dalam proses 

perkembangan. 

Perkembangan fisik berbeda dengan masa sebelumnya, pertumbuhan 

tangan dan kaki cenderung lebih cepat dibanding pertumbuhan togok. Pada masa 

akhir jaringan otot akan mengalami perkembangan yang pesat ini akan 

berpengaruh pada peningkatan kekuatan yang lebih besar (Khomsin, 2003 : 24) 

Seiring dengan meningkatnya ukuran tubuh dan kemampuan fisik maka 

meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Peningkatan kemampuan gerak 

dapat di identifikasi dalam bentuk gerak yang bisa dilakukan dengan mekanika 

tubuh yang lebih efisien, gerakan yang dilakukan menjadi semakin lancar dan 

terkontrol, pola atau bentuk gerakan semakin variatif, gerakan semakin kuat dan 

mantap. (Khomsin, 2003 : 24).  Faktor-faktor  peningkatan  yang  berpengaruh  

terhadap  perkembangan 

kemampuan gerak anak besar apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh 

dan kecepatan dalam melakukan gerakan adalah faktor koordinasi tubuh, ukuran 

tubuh dan kekuatan otot. Ketrampilan gerak tubuh akan mengalami peningkatan 

secara bertahap, perkembangan koordinasi gerak tubuh merupakan kunci 

perkembangan penguasaan berbagai macam ketrampilan yang telah mulai 

dikuasai pada masa anak kecil bahkan sejak bayi (Khomsin, 2003: 25) 
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Aktifitas yang diperlukan anak besar adalah aktifitas yang menggunakan 

ketrampilan untuk mencapai tujuan tertentu, aktifitas secara beregu atau 

kelompok, aktifitas mencoba-coba, aktifitas untuk meningkatkan kemampuan 

fisik dan keberanian dalam bentuk aktifitas individual atau permainan kelompok 

terutama yang melibatkan kekuatan dan ketahanan (Khomsin, 2003: 25) 

Mengingat perkembangan anak yang amat pesat pada masa itu, maka 

sekolah akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada anak sebagai individu 

dan sebagai mahluk sosial, peraturan sekolah, otoritas guru, disiplin kerja, cara 

belajar, kebiasaan bergaul dan macam-macam tuntutan sekolah yang cukup ketat 

itu memberikan segi keindahan dan kesenangan belajar anak. 

2.6.1 Karakteristik Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

 Siswa kelas V Sekolah Dasar berusia sekitar 12 tahun. Kartini kartono 

(1995: 145) menyatakan  bahwa dalam keadaan normal maka seseorang 

merupakan individu yang tenang dan seimbang yang memiliki karakyteristik 

antara lain: rokhani dan jasmani anak dalam kondisi baik yang diiringi oleh 

ketenangan dan pengendapan perasaan, minat yang besar dan segar terhadap 

bermacam-macam peristiwa, ingatan sangat kuat, dorongan ingin tahu yang 

sangat besar, dan memiliki semangat belajat yang tinggi. 

 Abu Ahmadi (1991: 166) menyatakan bahwa pada usia 10-14 tahun 

ditandai dengan munculnya permainan kelompok yang lebih teratur yang berciri 

utama kepatuhan kepada pemimpin permainan. Pada fase ini berkembanglah 

permainan tim yang telah terorganisasi, mempunyai peraturan-peraturan dan 

macam=-macam atribut bagi anggotanya. Fase ini merupakan dasar penting bagi 
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perkembangan sikap kooperatif dan partisipasi sosial kelak dalam kehidupan 

bermasyarakat setelah anak tumbuh menjadi dewasa. 

 

2.7  Pembinaan Sepakbola Nasional 

Strategi dan perencanaan yang rasional sebagai usaha untuk meningkatkan 

kualitas atlet serta mempunyai program yang jelas hal itu sangat penting agar para 

pemain atau atlet dapat berlatih dengan motivasi untuk mencapai sasaran. Prestasi 

sepakbola Indonesia belum bisa bersaing dengan para pemain sepakbola negara-

negara lain. Salah satu aspek yang bisa menyebabkan hal tersebut adalah belum 

terlaksananya pola pertahapan pembinaan prestasi yang baik dalam rangka 

pelaksanaan upaya peningkatan prestasi olahraga nasional sehingga diperlukan 

adanya upaya strategi yang mendasar untuk menggalang seluruh potensi yang 

dimiliki. 

Menurut Yeti (1998 : B.5) dalam KONI proyek garuda ada kegiatan dasar 

yang dilakukan dalam pembinaan atlet untuk mencapai prestasi tinggi adalah : a) 

Pemassalan, b) Pembibitan, c) Pemanduan bakat, d) Pembinaan, e) Sistem 

pelatihan. 

Dari kelima kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga prestasi 

sepakbola diperlukan tahap persiapan yaitu adanya pemassalan, pembibitan dan 

pemanduan bakat pemain agar dihasilkan bibit-bibit pemain yang berprestasi 

sehingga mampu bersaing dengan negara lain. 

Pembinaan sepakbola nasional khususnya Negara Indonesia dilaksanakan 

dengan cara kompetisi secara nasional, dimana induk organisasi sepakbola adalah 

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Kompetisi tersebut ada beberapa 

tingkatan atau jenjang yaitu : 1. kompetisi kelompok Usia terdiri atas : a) 
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kompetisi liga remaja 14 tahun yaitu piala Bogasari, b) kompetisi liga remaja 16 

tahun yaitu Haornas, c) kompetisi liga usia 19 tahun yaitu piala Suratin, d) 

sepakbola pelajar (POPNAS). 2. kompetisi senior terdiri dari : a) kompetisi liga 

utama nasional (Djarum), b) kompetisi Divisi I, c) kompetisi Divisi II, d) 

kompetisi Divisi III, e) kompetisi informal antar klub dalam masyarakat. 

Menurut Rio Rachwartono (1985 : 99) Pola pembinaan sepakbola nasional 

mengacu pada doktrin sepakbola Indonesia, melalui proses sebagai berikut : 

a.  Pemassalan (usia 8 – 12 tahun) lama proses 2 – 5 tahun (anak - anak) 

b.  Pembibitan (usia 12 – 16 tahun) lama proses 2 – 5 tahun (remaja) 

c.  Pemantapan (usia 16 – 19 tahun) lama proses 3 – 4 tahun (taruna) 

d.  Pematangan (usia 19 – 23 tahun) lama proses 4 -5 tahun (taruna madia) 

e.  Pengalaman (usia 19 – 23 tahun) lama proses 10 – 12 tahun. 

 

2.8  Pola Pembinaan dan Pelatihan Sepakbola Pelajar 

Menurut Rio Rachwartono (1985: B.5) maka pola pelaksanaan pembibitan 

dan pengembangan olahragwan pelajar melalui jalur sekolah menganut sistem 

pola remidial, yaitu pola pembinaan yang bertahap, melalui usaha pemasalan, 

pembibitan sampai kepada tingkat pembinaan prestasi sebagai puncak sasaran 

yaitu prestasi nasional/internasional. 

Pola piramidial dapat digambarkan sebagai berikut ini :  
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Tahap I

Tahap II

Tahap III

 

Pola pembinaan piramida tersebut menggambarkan proses pembinaan 

pembibitan olahraga pelajar berbakat, yang diharapkan melalui 3 tahapan untuk 

mencapai prestasi yang tinggi yaitu : 

Tahap pertama :  Pembibitan olahragawan pelajar melalui kelas olahraga 

Tahap kedua :  Pembibitan olahragawan melalui PPLP/ pusdiklat 

Tahap ketiga :  Pembibitan olahragawan pelajar dengan prestasi terpilih 

untuk       ditingkatkan prestasinya pada sekolah 

olahragawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2002: 136). Menurut 

Sutrisno Hadi (1993: 4) "Research" atau penelitian adalah usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta pengetahuan dengan 

metode ilmiah. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan metode penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam proses 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

dengan metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif eksploratif 

yaitu suatu penelitian yang jawabannya masih sukar ditebak dan bertujuan 

menggambarkan keadaan suatu status atau fenomena yang diteliti sehingga 

penelitian tidak merumuskan hipotesis (Suharsimi Arikunto, 2002: 71). Dalam 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang 

digambarkan dengan kalimat kategori atau pertahapan, pada hakekatnya adalah 

mengamati secara langsung obyek penelitian. Dengan demikian akan diperoleh 

gambaran tentang minat bermain sepakbola pada siswa putra kelas V di 8 sekolah 

Dasar di Gugus WR.Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. 

Dalam menggunakan metode penelitian pada suatu penelitian harus 

terpusat dan mengarah pada tujuan penelitian, yang meliputi : 
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3.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki dan 

paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1998: 220). Dari 

pengertian ini mengandung maksud bahwa populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari 

individu-individu itu paling sedikit mempunyai sifat sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas V sejumlah 73 

siswa dari 8 SD/MI di Gugus WR.Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten 

Wonosobo. yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 1) Siswa Sekolah Dasar di 

Gugus WR.Supratman, 2) Jenis Kelamin Laki – laki, 3) Berumur sekitar 10 – 12 

tahun 

Berdasarkan pernyatan diatas, alasan penulis mengambil populasi ini 

adalah ada anak yang mempunyai jenis kelamin yang sama dan mempunyai umur 

sebaya yakni antara 10-12 tahun.  

 
3.2  Responden 

Responden adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 109). Teknik pengambilan responden dalam penelitian ini adalah 

responden bertujuan atau purposive responden. Teknik pengambilan responden 

dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

Mengingat letak Sekolah yang sulit dijangkau oleh transportasi dan daerah 

terpencil maka dengan ini peneliti akan mengambil responden siswa putra kelas V 

(Lima) sejumlah 73 siswa dari 8 SD/MI  di Gugus WR. Supratman Kecamatan 
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Kepil Kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2009/2010. Agar lebih jelas data 

Responden dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Responden Penelitian 

NO NAMA SEKOLAH SISWA PUTRA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

SDN Kaliwuluh 1

SDN Kaliwuluh 2 

SDN Kaliwuluh 3 

SDN Tegalgot 1 

SDN Kapulogo 

SDN Warangan 1 

MI Kapulogo 

Mi Tegalgot 

10 siswa

11 siswa 

6 siswa 

10 siswa 

16 siswa 

10 siswa 

5 siswa 

5 siswa 

 Jumlah 73

 

3.3  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah faktor-

faktor yang berperan dalam suatu peristiwa yang akan mempengaruhi hasil 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah minat bermain sepakbola yang 

meliputi 1) Motivasi dan cita-cita, 2) sikap terhadap pelatih dan olahraga 

sepakbola, 3) keluarga, 4) fasilitas dan 5) mass media. Sehingga dalam 

melaksanakan penelitian harus terpusat dalam upaya memecahkan permasalahan 

yang terkait dengan variabel penelitian yang ada. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data merupakan faktor yang penting, karena dengan 

adanya analisis data dapat dilakukan dan selanjutnya dapat ditarik simpulan. 

Untuk memperoleh data digunakan suatu cara atau alat yang tepat agar 

kesimpulan yang akan diambil tidak menyimpang atau menyesatkan. Cara yang 

digunakan untuk mengumpulan data disebut metode pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode survei yaitu penelitian yang mengambil 

responden dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner atau angket sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok (Masri Sangarimbun, 1989 : 3) 

  Angket adalah suatu pengumpulan data atau suatu penelitian mengenai 

suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut keperluan umum atau orang 

banyak (Soekidjo Notoatmojo 2002: 112) sedangkan angket menurut Suharsimi 

Arikunto 2002 : 128 bahwa angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket diadakan 

dengan mengadakan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulirformulir 

diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapat tanggapan, 

informasi dan jawaban. 

  Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner 

tertutup, artinya angket disampaikan langsung kepada orang yang dimintai 

informasi tentang dirinya sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban yang 

telah tersedia. 
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  Beberapa asumsi dasar dalam kaitan dengan teknik angket tertutup adalah 

Subyek adalah orang yang tahu tentang dirinya, subyek mempunyai kejujuran 

dalam menjawab, subyek mampu membaca dan menafsirkan pertanyaan yang 

sama seperti yang dimaksud peneliti, subyek adalah siswa putra kelas V (Lima) 

Sekolah Dasar se-Gugus WR.Supratman Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. 

  Dipilih angket tertutup karena angket tipe ini dapat menggali maksud 

peneliti sehingga respon segera terdorong untuk mengisi angket tersebut, lebih 

mudah dalam memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan untuk menjawab 

lebih singkat jika dibandingkan dengan angket tipe yang lain. 

 

3.5  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Pengajukan Tema kepada Ketua Jurusan dan Penyusunan proposal penelitian 

2.  Pengajuan proposal penelitian kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II 

3.  Pengesahan proposal penelitian dan pembuatan surat ijin penelitian dari pihak 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

4.  Menghubungi pihak sekolah bahwa akan diadakan penelitian. 

5.  Uji coba instrumen pada tanggal 24 Mei 2010 di SDN 1 Kaliwuluh Kecamatan 

Kepil Kabupaten Wonosobo. 

6.  Pengolahan validitas dan reliabilitas kuesioner yang telah di uji cobakan.  
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 Pengolahan validitas uji coba instrumen dapat dilihat dalam lampiran 1 

halaman 57 sedangkan pengolahan uji reliabilitas kuesioner dapat dilihat dalam 

lampiran 3 halaman 60. 

7.  Setelah kuesioner valid dan reliabel pada tanggal 14-17 Juni 2010 diadakan 

penelitian untuk memperoleh data dengan cara membagikan kuesioner pada 

siswa putra kelas V Sekolah Dasar. 

8.  Penyusunan skripsi dan pengolahan data 

 

3.6  Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini 

instrumen yang digunakan adalah dengan angket. Angket atau kuesioner berisi 

pertanyaan untuk memperoleh informasi dari sampel. Agar pertanyaanpertanyaan 

dalam instrumen penelitian lebih sistematis dan dapat mengenai sasaran yang 

dituju maka sebagai langkah awal terlebih dahulu disusun kisi-kisi instrumen 

penelitian sehingga lebih siap digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

atau instrumen penelitian. 

Dari kisi-kisi instrumen penelitian tersebut dapat dijabarkan ke dalam 

pertanyaan-pertanyaan yang akan di sediakan empat alternatif jawaban yaitu  

’Sangat Sering’ ‘Sering’  ‘Kadang-kadang’  dan ‘Tidak Pernah’. Menjawab 

pertanyaan dengan jawaban 'Sering' apabila pertanyaan sesuai dengan keadaan 

responden dan mendukung gagasan atau ide akan diberikan skor 4 dan seterusnya 

sampai dengan  jawaban 'Tidak Pernah' akan diberikan skor 1. Alasan peneliti 
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menggunakan jawaban ’Sangat Sering’ ‘Sering’  ‘Kadang-kadang’  dan ‘Tidak 

Pernah’ adalah untuk responden lebih mudah dalam menjawab. 

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka di perlukan alat 

pengukuran data. Yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu alat ukur atau 

instrumen penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen penelitian yang 

baik harus memenuhi dua syarat yang penting yaitu valid dan reliabel (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 144) 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevaliditas 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 144). 

Sebuah instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, mampu mengukur 

apa yang diinginkan peneliti dan data dapat mengungkap dari variabel yang 

diteliti secara tepat, Tinggi rendahnya suatu validitas instrumen menunjukan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak  menyimpang dari gambaran variabel 

yang dimaksud. (Suharsimi Arikunto, 2002: 145). 

Uji validitas ada dua macam yaitu validitas eksternal dan internal. 

  Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan validitas internal yaitu dengan 

analisis butir. Untuk menguji validitas setiap butir maka skor-skor yang ada pada 

butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai 

nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y dengan diperoleh indeks validitas 

setiap butir dapat diketahui dengan pasti butir-butir manakah yang tidak memenuhi 

syarat bila ditinjau dari validitas (Suharsimi Arikunto, 2002 : 153) 
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  Untuk memperoleh instrumen yang valid, peneliti harus bertindak hati-hati 

sejak awal penyusunannya sebelum merancang kisi-kisi yaitu memecah variabel 

menjadi sub variabel dan indikator baru merumuskan butir-butir pertanyaan. 

  Untuk menguji validitas instrumen ini digunakan rumus korelasi Product 

Moment yang dikemukakan oleh Person (Suharsimi Arikunto, 2002 : 

 

Keterangan rumus korelasi product moment : 

r  =  Koefisien korelasi tiap item XY 

N  =  Jumlah subyek 

.X  =  Jumlah skor item 

.Y  =  Jumlah skor total 

Harga r yang diperoleh dari tiap-tiap item kemudian dikonsultasikan 

dengan r tabel dan taraf signifikan 5 %. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen, maka butir soal instrumen No.1 

dapat diketahui nilai, . = 8 X . = Y 126, . 2 X = 8, 1930 2 = .Y , , sehingga harga r 

diperoleh sesuai dengan rumus r Sebesar 0.692. Harga r yang didapat r . = 117 

XYXY hitung sebesar 0.692 kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada tabel 

dengan N=10 dan taraf signifikansi 5% didapat harga r (rtabel) sebesar 0.632. 

apabila harga r yang didapat hasil pengujian lebih besar dari r tabel (rhitung > 

rtabel) maka item yang dimaksud valid, sehingga dapat digunakan. Sebaliknya 

rhitung < rtabel maka butir item yang dimaksud tidak valid, item tidak dapat 

digunakan. 
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Dapat disimpulkan bahwa harga rhitung > rtabel, sehingga butir item 

instrumen No.1 tersebut valid. Harga validitas tiap-tiap butir instrumen dapat 

dilihat dalam lampiran 1 halaman 57. Berdasarkan hasil uji coba ternyata terdapat 

2 soal yang tidak valid, sehingga 2 soal tersebut tidak digunakan dalam penelitian 

karena masing-masing indikator telah terwakili. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteruskan pada subyek 

yang sama. Untuk mengetahui ketepatan ini pada dasarnya dilihat dari kesejajaran 

hasil. Relialibiltas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas yaitu reliabilitas eksternal 

dan reliabilitas internal. Seperti halnya dalam pembicaraan validitas, dua nama ini 

sebenarnya menunjukan cara-cara menguji tingkah reliabilitas instrumen. Jika 

ukuran dan kriteria berada diluar instrumen maka hasil uji ini diperoleh reliabilitas 

eksternal, sebaliknya jika perhitungan dilakukan berdasarnya data dari instrumen 

tersebut saja akan menghasilkan reliabilitas internal. 

Jika reliabilitas eksternal diperoleh dengan cara mengolah hasil pengetesan 

yang berbeda baik dari instrumen yang berbeda atau sama, reliabilitas internal 

diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali pengetesan. Ada beberapa 

cara untuk mengetahui reliabilitas internal, pemilihan suatu teknik ditentukan atas 

bentuk internal maupun selera peneliti (Suharsimi Arikunto, 2002 : 156). 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari reliabilitas instrumen adalah: 
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a.  Kuersioner diujikan cobakan kepada 25 orang responden 

b.  Meneliti kuersioner yang masuk apakah ada jawaban yang belum terjawab. 

c.  Menentukan skor jawaban yang diperoleh sesuai dengan jawaban responden 

dengan ketentuan : 

1. Jawaban ”Sangat Sering” diberi skor 4. 

2. Jawaban "Sering" diberi skor 3. 

3. Jawaban ”Kadang-kadang” diberi skor 2. 

4. Jawaban ”Tidak Pernah” diberi skor 1. 

5. Memasukan ke dalam kerja chi kuadrat. 

6. Menjumlahkan skor jawaban ganjil genap. 

7. Memasukan kedalam tabel persiapan perhitungan reabilitas. 

Selanjutnya mencari korelasi kedua belah skor tersebut dengan rumus 

kasar sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi antara x dan y xy 

X = jumlah skor jawaban ganjil 

Y = jumlah skor jawaban genap 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 157) 

Dari hasil perhitungan rumus di atas baru dapat di ketahui reabilitas 

separuh tes. Untuk mengetahui reabilitas seluruhnya digunakan rumus 
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Spearman – Brown sebagai berikut : 

 

Keterangan 

r11 = realibilitas insrumen 

r = r yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belah instrumen. 2 / 21 / 1 xy 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 156) 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen dapat diketahui,  

. X =70 , 58,= 570, ,. = Y. 2 X 446 2 = .Y . = 492 XY , rxy = 0.913 kemudian 

dikonsultasikan dalam rumus reliabilitas sehingga r11 diperoleh 0.957 sebagai 

rhitung. Harga r didapat (rhitung) kemudian dikonsultasikan dengan harga r pada 

tabel, dengan N=10 dan taraf signifikansi 5% didapat harga rtabel sebesar 0.632.  

Apabila harga r yang didapat dari hasil pengujian lebih besar dari rtabel 

(rhitung>rtabel) maka dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabel. Berarti didapat 

0.957 > 0.632 dapat dikatakan uji instrumen reliabel. 

Hasil perhitungan Reliabilitas dapat dilihat dalam lampiran 3 halaman 60. 

 

3.7  Pelaksanaan Penelitian 

Angket yang sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas digunakan 

untuk mengambil data dari responden. Penelitian dilakukan secara beruntun 

dengan menyebarkan angket pada siswa putra kelas V (Lima) Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu 
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mulai tanggal 14 sampai 17 Juni 2010 ini sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati bersama antara peneliti dengan Sekolah dan Dinas Pendidikan. 

 Pembagian angket dilakukan oleh peneliti dengan cara mengunjungi tiap-

tiap Sekolah Dasar di Kecamatan Kepil. Setelah angket terkumpul kembali dicek 

jumlahnya. 

 
3.8  Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan yang dapat mempengaruhi penelitian berlangsung diantaranya : 

3.8.1 Faktor kesungguhan responden 

Kesungguhan responden saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner sangat mempengaruhi penelitian, dikarenakan responden 

pada penelitian adalah siswa Sekolah Dasar maka terlebih dahulu diberi 

bimbingan dan penjelasan. 

3.8.2. Faktor tenaga pembantu penelitian 

Penelitian tidak akan berjalan baik dan lancar tanpa adanya peran tenaga 

pembantu. Adapun tenaga pembantu dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 3. 

Tenaga pembantu penelitian 
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3.9 Pengolahan Data 

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) langkah yaitu 

Persiapan, Tabulasi dan Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

(Suharsimi arikunto, 2002 : 209). 

3.9.1 Persiapan 

Langkah persiapan meliputi pengecekan nama dan kelengkapan identitas 

pengisi atau identitas apa saja yang diperlukan bagi pengolahan data lebih lanjut, 

pengecekan kelengkapan data dan pengecekan macam data isian. 

3.9.2 Tabulasi 

Sekumpulan data dan informasi yang diperoleh perlu disusun dalam satu 

bentuk pengaturan yang logis dan ringkas, dalam bentuk tabulasi. Langkah 

pertama dalam tabulasi adalah memberikan skor (Skoring) terhadap item-item 

yang perlu diberi skor, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi 

skor, mengubah jenis data disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik 

analisis yang digunakan. Sehubungan dengan angket yang berupa pertanyaan 

maka tabulasi dibuat kode hasil jawaban yaitu ”Sangat Sering”  “Sering”   

“Kadang-kadang”  “ Tidak Pernah”. 

3.9.3   Penerapan Data Sesuai Dengan Pendekatan Penelitian 

Pengolahan data disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Mengingat data 

yang diperoleh berwujud frekuensi maka analisis statistik yang dapat digunakan 

adalah validitas dan reliabilitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Pengolahan Data 

  Hasil penelitian ini merupakan suatu kajian lapangan tentang minat 

bermain sepakbola pada siswa putra kelas V Sekolah Dasar sejumlah 6 SD dan 2 

MI di Gugus WR. Supratman  Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Data 

diungkap menggunakan angket minat yang terdiri lima komponen yaitu motivasi 

dan cita-cita, sikap terhadap pelatih dan olahraga sepakbola, keluarga, fasilitas 

dan mass media. Data analisis menggunakan deskriptif persentase dan di uji 

kebermaknanya. 

Tabel 4. Diskriptif Data Minat Bermain Sepak Bola 

 
Keterangan : 
S1 : SD N Kaliwuluh 1  S5 : SD N  Kapulogo 
S2 : SD N Kaliwuluh 2  S6 : SD N Warangan 1 
S3 : SD N Kaliwuluh 3  S7 : MI Kapulogo  
S4 : SD N Tegalgot 1  S8 : MI Tegalgot  
        

Secara umum rata-rata minat bermain sepakbola pada siswa putra kelas V 

pada 8 SD di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo mencapai 114.183 dalam 

No Kode
Motif & Cita2 Sikap ke pelaih OR Keluarga Fasil itas Mas media

ST T S R SR ST T S R SR ST T S R SR ST T S R SR ST T S R SR
1 S1 3 3 1 2 1 1 4 3 1 1 5 5 0 0 0 5 4 1 0 0 5 4 1 0 0
2 S2 2 2 3 1 3 2 4 2 0 3 5 2 4 0 0 2 3 2 2 2 4 5 6 0 0
3 S3 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 0 0
4 S4 0 8 2 0 0 0 8 1 1 0 0 8 1 1 0 0 3 6 0 0 0 3 6 1 0
5 S5 0 6 6 4 0 0 12 3 1 0 0 11 4 1 0 0 11 3 0 0 0 0 12 4 0
6 S6 0 8 2 0 0 0 7 0 1 0 0 7 0 1 0 0 6 4 0 0 0 1 7 2 0
7 S7 0 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
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kategori sangat tinggi. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa minat 

bermain sepakbola tertinggi pada SD Negeri 1 Tegalgot dan MI Kapulogo dan 

terendah pada SD Negeri 1 Kaliwuluh. 

4.1.2 Pengolahan  dan  Analisis  Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel 4 maka dibuat interval skor dan skor prosentase dari 

data yang diperoleh yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Analisis deskriptif 

 

 Berdasarkan tabel 5 dapat ditetapkan frekuensi dari kategori dan kemudian 

ditetapkan persentase seperti tersaji dalam tabel berikut :  

Tabel 6. Deskriptif Frekuensi Minat Bermain Sepakbola 

 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 236 siswa terdapat 142 

Siswa atau 60.17% mempunyai minat yang sangat tinggi, selebihnya 81 siswa 

atau 34.32% mempunyai minat yang tinggi, selanjutnya 7 siswa atau 2.97% dalam 

kategori sedang, hanya 6 siswa atau 2.54% dalam kategori rendah. 
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Gambar 1. Digram frekuensi minat bermain sepakbola 

Besar minat siswa bermain sepakbola dapat dilihat dari indikator yang 

mempengaruhi minat yaitu motivasi dan cita-cita, sikap terhadap pelatih dan 

olahraga sepakbola, keluarga, fasilitas dan mass media. 

Tabel 8.  Frekuensi minat bermain sepakbola ditinjau dari setiap indikator 
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Gambar 2. Diagram faktor-faktor yang mempengaruhi minat bermain sepakbola. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa minat bermain sepakbola 

pada siswa putra kelas V di 8 Sekolah Dasar di Kecamatan Kepil berdasarkan 

pada motivasi dan cita-cita, terbukti 95.34% siswa bermain sepakbola karena 

kesukaan dan 61.44% bermain sepakbola sesuai dengan cita-cita. 

Minat bermain sepakbola pada responden peneliti tergolong tinggi terbukti 

dari sikap terhadap pelatih dan olahraga sepakbola yang baik. Dari data ternyata 

90.68% sering bermain sepakbola, 85% selalu berlatih di rumah untuk mendalami 

materi yang telah disampaikan, 72.03% serius dalam berlatih, 88.98% merasa 

senang bermain, 74.58 % selalu memperhatikan penyampaian materi yang 

disampaikan pelatih dan 93.64% selalu bertanya apabila tidak memahami materi. 

Dukungan keluarga memberikan kontribusi yang nyata terhadap tingginya 

minat dalam bermain sepakbola. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 

96.19% siswa mendapat dukungan dari orang tua, 79.24% orang membelikan 

sepatu dan 85.17% mendapatkan dukungan dari anggota keluarga. 

 Fasilitas yang baik dapat mendorong siswa dalam bermain sepakbola. 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata 70.76% siswa menyatakan ada klub 
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sepakbola disekitar tempat tinggal, 90.68% senang terhadap klub, 94.92% 

terdapat lapangan sepakbola, 90.68% sering bermain sepakbola. 

Tingginya minat bermain sepakbola karena tingginya siswa dalam mengikuti 

perkembangan sepakbola baik nasional maupun intermasional melalui media masa. 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 63.98% siswa mengikuti 

pertandingan melalui TV, 64.41% menonton sepakbola apabila ada pertandingan, 

meskipun hanya 59.32% siswa yang sering membaca perkembangan sepakbola 

melalui majalah. 

Tabel 9.  Deskriptif Persentase Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Bermain Sepakbola 

 
Secara umum menunjukkan bahwa motivasi dan cita-cita siswa bermain 

sepakbola mencapai 78.39%, sikap terhadap pelatih dan olahraga sepakbola 

mencapai 84.18%, dukungan keluarga sebesar 86.86%, dukungan fasilitas sebesar 

86.76% dan karena adanya mass media mencapai 62.57%. 
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Gambar 2. Diagram faktor-faktor yang mempengaruhi minat bermain sepakbola. 

 Dari data di atas menunjukkan bahwa faktor yang tertinggi karena 

dukungan keluarga, adanya fasilitas, sikap terhadap pelatih dan olahraga 

sepakbola, motivasi dan cita-cita dan yang paling terakhir adalah mass-media. 

 Tingginya minat siswa bermain sepakbola dari tiap siswa masing-masing 

sekolah  dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10.  Deskriptif Persentase Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa 

Bermain Sepakbola dari Tiap Sekolah (SD) 
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Gambar 3. Diagram faktor-faktor yang mempengaruhi minat bermain sepakbola 

pada siswa masing-masing sekolah yang diteliti 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Gambar 4. Diagram rata-rata dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

bermain sepakbola pada siswa masing-masing sekolah yang diteliti 

 Dari gambar 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa rata-rata faktor yang 

mempengaruhi minat siswa bermain sepakbola pada masing-masing sekolah yang 
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tertinggi diperoleh dari siswa sekolah 8 (MI Kapulogo) sebesar 93,2%, kemudian 

disusul oleh siswa dari sekolah 3 (SDN Kaliwuluh 3) sebesar 91,8%, lalu siswa 

pada sekolah 7 sebesar 90,8%, kemudian siswa dari sekolah 4 (SDN Tegalgot 1) 

sebesar 88,4%, kemudian siswa dari sekolah 5 (SDN Kapulogo) sebesar 86%, lalu 

disusul siswa dari sekolah 6 (SDN Warangan 1) sebesar 85,2%, kemudian siswa 

dari sekolah 2 (SDN Kaliwuluh 2) sebesar 74% dan yang terendah diperoleh 

siswa dari sekolah 1 (SDN Kaliwuluh 1) sebesar 73.6%. 

 

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

Minat merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keaktifan 

dalam melakukan aktivitas olahraga dalam hal ini sepakbola. Minat yang besar 

akan memberikan daya tarik dan rasa senang serta senantiasa konsisten dalam 

melakukan aktivitas. Jika seseorang memberikan minat terhadap sesuatu akan 

menjadikan motivasi yang kuat untuk selalu bergerak aktif dengan sesuatu yang di 

minati. Maka jika seseorang tersebut berminat untuk menekuni bidang olahraga ia 

akan mempelajari dan bersedia berlatih olahraga tersebut dengan di dasari minat 

yang besar yang mungkin dijadikan alat untuk mencapai tujuan menjadi seorang 

pemain sepakbola terbaik. Oleh karena itu tujuan sangat penting dalam 

memahami tingkah laku seseorang terhadap minat olahraga. Selain karena tujuan, 

minat olahraga dapat muncul karena bertambah luas lingkungan seseorang dan 

semakin banyak dia berhubungan dengan seseorang di luar lingkungan untuk 

menambah wawasan terhadap minatnya. 

   Berdasarkan data yang diperoleh ternyata faktor-faktor yang paling 

berpengaruh terhadap minat bermain sepakbola karena dukungan keluarga, 
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adanya fasilitas yang memadai, diikuti sikap terhadap pelatih dan olahraga 

sepakbola yang baik., motivasi dan cita-cita dan media masa. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Muhaimin yang dikutip dalam Eka 

Saputra (2005: 10) yang mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat seorang anak adalah dukungan keluarga. 

Dengan adanya motivasi dan dukungan cita-cita yang kuat dalam diri 

sesorang maka akan dapat membesarkan minat itu terhadap suatu obyek. Motif 

erat kaitanya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam menentukan tujuan itu 

dapat di sadari atau tidak, akan tetapi utntuk mencapai tujuan harus mampu 

berbuat. Sedang yang menjadi penyebab adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak. Pada umumnya motivasi dan cita-cita pada masa anak sekolah dasar 

tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan dari dalam tetapi lebih banyak dikuasai 

oleh dorongan dari luar seperti dukungan keluarga, bagaimana cara penyampaian 

materi dari seorang pelatih atau guru, bagaimana kelengkapan fasilitas terhadap 

suatu obyek.  

Dengan adanya dukungan motivasi dan cita-cita terbukti dengan hasil 

penelitian bahwa 78.39% siswa suka bermain sepakbola sehingga cenderung 

menyukai olahraga sepakbola dikarenakan adanya motivasi dan cita-cita. 

Sikap terhadap pelatih atau guru olahraga sepakbola merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi minat bermain sepakbola pada siswa, terbukti 

mencapai 84.18% siswa berminat dan cenderung bermain sepakbola karena 

adanya faktor sikap terhadap pelatih atau guru. Dikarenakan anak sekolah dasar 

yang sifatnya cenderung aktif bergerak dan anak sekolah dasar yang memerlukan 
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bimbingan dalam hal ini pelatih atau guru yang memberikan materi yang nantinya 

menjadi bahan pertimbangan bagi siswa. 

Faktor keluarga juga sangat berperan dalam memberikan pengaruh 

terhadap minat siswa terhadap olahraga sepakbola, dalam hal ini dukungan 

keluarga dan orangtua yang memberikan kelengkapan yang bersangkutan dengan 

suatu obyek yang dapat mempengahui minat siswa terhadap suatu obyek. Pada 

umumnya anak selalu ingin diberi perhatian yang lebih dari lingkungan luar 

terutama dari keluarga dan orangtua, karena mereka yang lebih sering bertemu 

dan saling interaksi satu sama lain, disamping itu keluarga (orangtua) juga 

memberikan andil paling besar terhadap keberhasilan anak-anaknya, terbukti dari 

hasil yang diperoleh sebesar 86.86% siswa selalu ingin diperhatikan dan didukung 

oleh keluarga dan orangtuanya. 

Faktor lingkungan tempat tinggal siswa juga dapat menjadi faktor yang 

sangat mempengaruhi terhadap minat bermain sepakbola pada siswa. Dengan 

tersedianya fasilitas yang lengkap dilingkungan sekolah maupun daerahnya maka 

akan menumbuhkan minat pada siswa terhadap suatu obyek. Lancar tidaknya 

suatu aktivitas olahraga tergantung pada lengkap tidaknya fasilitas yang ada. 

Karena kemauan pada masa anak sekolah dasar kurang berkembang secara 

penuh maka sebagian besar anak menerima dengan apa adanya lingkungan sekitar 

dalam hal ini penyediaan fasilitas lapangan. 

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh alat komunikasi. 

Alat-alat komunikasi yang dapat digunakan antara lain : televisi, surat kabar, 

majalah, dan lain-lain alat tersebut sering disebut media masa dari sinilah sering 
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memunculkan tentang aktivitas olahraga dalam berbagai cabang olahraga dalam 

negeri maupun luar negeri, dengan begitu minat siswa terhadap suatu obyek akan 

bertambah besar. Sesuai dengan hasil penelitian faktor terendah yang 

mempengaruhi minat bermain sepakbola pada siswa adalah faktor media masa. 

  Hal ini mungkin dikarenakan siswa sebelumnya sudah mengenal terlebih 

dahulu permainan sepakbola dari pelatih atau guru, keluarga, maupun fasilitas 

yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 Sedangkan rata-rata persentase dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat bermain sepakbola pada siswa masing-masing sekolah yang diteliti 

menunjukkan bahwa minat tertinggi bermain sepakbola diperoleh siswa dari 

sekolah 8 (MI Kapulogo) sebesar 93,2%. Tingginya minat siswa bermain 

sepakbola di Sekolah 8 disebabkan karena adanya motivasi dan cita-cita siswa 

yang tinggi (96%), kemudian adanya pelatih (guru) yang disiplin (98%), 

keberadaan dukungan keluarga yang tinggi (95%), adanya fasilitas yang memadai 

berupa prasarana lapangan bola sendiri (92%), serta tingginya minat siswa dalam 

mengikuti berita baik dari media cetak atau televisi (85%). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut : 

5.1.1 Ada minat bermain sepakbola siswa putra kelas V di 8 Sekolah Dasar di 

kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2009/2010 

5.1.2 Minat bermain sepakbola siswa putra kelas V di 8 SD/MI Gugus WR. 

Supratman  di kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo tahun ajaran 2009/2010 

dengan kategori sangat tinggi. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada berbagai pihak sebagai 

berikut 

5.2.1 Pihak sekolah maupun guru pendidikan jasmani atau olahraga lebih 

memperhatikan terhadap minat terhadap olahraga khususnya permainan 

sepakbola dengan mengadakan ektrakrikuler di sekolah guna mencari 

calon bibit pemain yang berpotensi. 

5.2.2 Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo agar lebih memperhatikan 

pengembangan olah raga sepakbola sekolah dasar kecamatan Kepil 

kabupaten Wonosobo. 
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5.2.3 Pihak KONI agar lebih mnemperhatikan kegiatan olahraga permainan 

sepakbola di wilayah kecamatan Kepil terutama dalam rangka untuk 

pengadaan sarana dan prasarana sepakbola. 

5.2.4 Kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait dalam rangka memajukan 

prestasi yang lebih baik di wilayah Kabupaten Wonosobo. 
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