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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar faktor yang 
mempengaruhi minat siswa utuk mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di sekolah 
yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetehui seberapa besar faktor yang mempengaruhi minat siswa utuk 
mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di sekolah baik faktor intrinsik dan faktor 
ekstrinsik.  
 Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mengikuti 
ektrakurikuler sepak bola di SMP N se Kecamatan Kedu Temanggung yang 
berjumlah 77 siswa. Objek dari penelitian ini yaitu minat siswa dalam mengikuti 
ekstrakurikuer sepak bola. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah observasi dengan menggunakan angket sedangkan metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriprif 
prosentatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mendukung 
tingginya minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler sepak bola adalah faktor 
intrinsik (91%), kemudian diikuti oleh faktor-faktor ekstrinsik diantaranya 
guru/pelatih (69%), teman (57%), lingkungan (52%) dengan kriteria minat sangat 
tinggi. Sedangkan untuk faktor keluarga/orang tua (49%) dengan kriteri minat 
tinggi dan faktor sarana prasarana/fasilitas (39%) yang hanya memiliki kriteri 
minat cukup.  

Beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 1) Pihak 
sekolah supaya lebih mendukung lagi kegiatan ekstrakurikuler sepak bola 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 kegiatan ekstrakurikuler. 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 sepak bola dan diharapkan dapat 
memberikan dorongan yang lebih agar anak dapat lebih maju atau mungkin 
berprestasi. 4) Bagi pembaca khususnya seorang guru kiranya sudi bahwa 
kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP N se 
Kecamatan Kedu ini untuk menjadi koreksi. 
 


