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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat siswa ekstrakurikuler futsal di 

SMPN 2 Burneh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan pengumpulan data pengisian angket atau 

kuesioner. Populasi  dalam penelitian ini sebanyak 50 siswa anggota ekstrakurikuler futsal, dengan 

jumlah sampel 35 siswa yang dipilih menggunakan teknik Purposisve Sampling. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga futsal di SMPN 2 Burneh 

pada Tahun Pelajaran 2020/2021 termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut ditunjukan dengan 

rincian sebagai berikut; pada kategori sangat tinggi sebesar 11%, dengan diikuti kategori tinggi 

sebesar 66%, kemudian kategori rendah 20%, dan pada kategori sangat rendah sebesar 3%. Yang 

dipengaruhi oleh dua faktor; faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, dengan indikator-indikator minat 

seperti rasa ingin tahu, rasa senang, aktivitas, peran pelatih, fasilitas, dan lingkungan. Sesuai dengan 

hasil penelitian, diharapkan bagi siswa agar lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam 

mengikuti ekstrakurikuler olahraga khususnya futsal guna mendapat hasil yang memuaskan. Bagi 

pelatih agar lebih kreatif didalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga agar dapat 

meningkatkan minat, motivasi dan prestasi siswa. 
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Abstract 
This study aims to determine how much interest in Futsal extracurricular students at SMPN 2 

Burneh in the 2020/2021 academic year. The method used in this study is a quantitative approach with 

descriptive quantitative research that uses data collection by filling out questionnaires or 

questionnaires. The population in this study were 50 Futsal extracurricular members, with a sample of 

35 students selected using the purposive sampling technique. The results of this study indicate that 

students' interest in participating in Futsal extracurricular activities at SMPN 2 Burneh in the 

2020/2021 academic year is included in the high category. The results are shown in the following 

details; in the very high category by 11%, followed by the high category by 66%, then in the low 

category by 20%, and in the very low category by 3%. Which is influenced by two factors; intrinsic 

factors and extrinsic factors, with indicators of interest such as curiosity, pleasure, activity, the role of 

the coach, facilities, and the environment. In accordance with the results of the study, it is hoped that 

students will be more enthusiastic and serious in participating in extracurricular sports especially 

Futsal, in order to get satisfactory results. For coaches, to be more creative in developing sports 

extracurricular activities to increase student interest, motivation and achievement 
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Pendahuluan 

Pendidikan karakter sangatlah penting karena sekalipun sudah mendapatkan pendidikan formal, 

pendidikan non formal pun juga diperlukan agar hidup menjadi seimbang tanpa ada ketimpangan.Hal 

ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Samani & Hariyanto didalam jurnal (Widayat, Akbar, & 

Nawawi, 2021) bahwa individu yang berkarakter baik ialah individu yang bisa mengambil keputusan 

dan siap menerima resiko serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan 

karakter di sekolah sangat diperlukan karena proses untuk menemukan nilai semangat, kesadaran dan 

sikap baru seorang individu. Sehingga olahraga berpotensi membentuk karakter individu itu sendiri. 

Sebagian orang memahami olahraga adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang melibatkan fisik 

dan pikiran serta dilakukan secara berulang-ulang atau secara teratur. Olahraga tidak hanya 

melibatkan secara jasmani tetapi juga secara rohani.Sejalan dengan yang dikatakan oleh (Dollah, 

Mentara, & Iskandar, 2018) bahwa olahraga merupakan kegiatan melatih tubuh secara jasmani dan 

rohani.“Mens Sana In Corpore Sano” diartikan didalam tubuh kuat seseorang terdapat jiwa yang 

sehat, ungkapan ini merupakan karya sastra seorang pejuang romawi serta dijadikan sebagai jargon 

olahraga dan kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan kata lain, fisik dan mental 

berhubungan erat, jika tubuh mempunyai kebugaran yang tinggi (kuat) dan sehat, maka mental pun 

(jiwa) akan sehat, begitupula dengan pikiran dan logika sehingga akan menghasilkan inidividu-

individu yang tangguh.  

Di sisi lain, (Musthofa, Wiyanto, & Setyawan, 2019)menjelaskan bahwa olahraga tidak 

dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang atau menggunakan fasilitas yang ada, tetapi lebih dari itu, 

ada empat hal yang mendasari manusia ingin berolahraga, yaitu: 1) melakukan olahraga untuk tujuan 

rekreasi, 2) untuk tujuan pendidikan, 3) untuk mencapai tingkat kebugaran jasmani tertentu, 4) untuk 

mencapai sasaran tertentu. Berolahraga bisa dari kalangan manapun, tidak ada batasan usia, ras, 

gender ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, banyak nilai-nilai yang terkandung didalam 

berolahraga yang bisa dipelajari dan seringkali dijadikan sebagai school of life. Untuk mencapai 

tujuan olahraga dan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa pihak sekolah menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran yang bertujuan untuk membantu 

perkembangan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui 

kegiatan yang secara khusus diadakan oleh peserta didik, tenaga pendidik atau lembaga pendidikan 

yang mampu dan berwenang(Shilviana & Hamami, 2020). Berkaitan dengan yang dikatakan oleh 

(Mulkati, 2018) bahwa kegiatan ekstrakurikuler sangat penting bagi sekolah karena sudah diatur 

dalam undang-undang walaupun tidak tertuang di dalam kurikulum.Maka dari itu guru-guru 

seharusnya sangat berperan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam sekolah yang bertujuan 

untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada didalam diri peserta didik. Keterlibatan seseorang 

dengan kegiatan tersebut sesuai pada minat yang mereka inginkan. 

Secara umum, pengertian minat cenderung kepada unsur perasaan.Minat merupakan keinginan 

yang ada dalam diri seseorang terhadap objek tertentu.Menurut Slameto didalam penelitian (Friantini 

& Winata, 2019) mengungkapkan bahwa minat ialah kecenderungan untuk tetap memperhatikan dan 

mengenang suatu kegiatan. Sedangkan menurut Bernard di dalam jurnal (Wahyuni, Atmaja, & Kertih, 

2018) menekankan bahwa minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan tetapi muncul dari 

partisipasi, pengalaman, dan kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. Jadi, bisa dipastikan minat 

akan selalu berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan, oleh karena itu, penting bagaimana 

menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar.Salah satu jenis 

olahraga yang banyak digemari adalah futsal karena merupakan versi mini dari sepakbola serta 

kegiatan ini tidak membutuhkan banyak pemain, mempunyai lapangan yang lebih kecil, kebayakan di 

dalam ruangan (indoor) yang menjadikannya lebih digemari daripada sepakbola. 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 

lima orang yang bertujuan untuk memasukkan bola kegawang lawan dengan memanipulasi bola 

dengan kaki. Menurut Susanto didalam jurnal (Musthofa, Wiyanto, & Setyawan, 2019) menjelaskan 

bahwa olahraga futsal tidak berbeda jauh dengan sepakbola.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

futsal merupakan versi mini dari olahraga sepak bola dan yang membedakannya adalah sepakbola 

dilakukan di luar ruangan sedangkan futsal dilakukan didalam ruangan.Selain lima pemain utama, 

diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepakbola dalam lainnya, lapangan 



futsal dibatasi oleh garis, bukan net atau papan.Dengan ukuran lapangan yang lebih kecil dan jumlah 

pemain yang lebih sedikit, permainan futsal cenderung lebih dinamis karena gerakan yang cepat.Di 

samping itu, menurut Mieke di dalam jurnal (Satria, 2018) menerangkan bahwa dalam permainan 

futsal pemain juga mempelajari untuk bermain lebih akurat dalam hal teknik dasar bermain, seperti 

teknik passing, control, dribbling, dan shooting. Dari teknik-teknik dasar inilah permainan futsal dan 

sepak bola dibentuk. 

Dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler olahraga futsal, peserta didik juga belajar aspek afektif 

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan sikap.Dari segi afektif ini terdapat banyak tujuan dan 

manfaat yang diharapkan dapat tercapai oleh siswa dalam mengikuti kegiatan olahraga futsal, 

diantaranya sikap sportif, memiliki rasa tanggung jawab, kerjasama, cepat mengambil keputusan, 

menghargai lawan, bermain, dan sebagainya. Permasalahan yang sering dijumpai dalam futsal yaitu 

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 benar, dan 

menang sendiri. 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 ekstrakurikuler futsal. Hal-hal 

tersebutlah yang sering menjadi masalah dalam kegiatan pembelajaran khusunya olahraga bola kaki. 

Jika permasalahantersebut sering muncul maka akan berakibat buruk pada prestasi yang dicapai oleh 

sekolah-sekolah yang kurang dalam berprestasi dan diharapkan 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. Kendala akan selalu muncul karena mengingat penelitian ini adalah penelitian 

tertutup sehingga hasilnya tidak bisa ditebak tanpa adanya realita atau kenyataan di 

lapangan.Berdasarkan uraian tersebut, makapenulis akan mengadakanpenelitian dengan judul “Survei 

Minat Siswa dalam mengikuti Ektrakurikuler Olahraga futsal di SMPN 2 Burneh Tahun Pelajaran 

2020/2021” yang berfokus pada minat siswa terhadap ekstrakurikuler olahraga futsal untuk 

mengetahui besarnya faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap ekstrakurikuler futsal. 

Kajian Pustaka 

Survei 

Berdasarkan Nazir (Pratama, 2018) menjelaskan bahwa survei adalah sebuah metode 

penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada. Metode ini 

membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap 

keadaan yang sedang berlangsung. Sejalan dengan yang diungkapkan Fraenkel & Wallen di dalam 

buku (Hardani, et al., 2020) menjelaskan bahwa survei adalah penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh data dari suatu sampel dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang 

sama, kemudian mencatat, mengolah dan menganalisis semua jawaban yang diperoleh peneliti. 

Pertanyaan struktural sering juga disebut dengan kuesioner, yang mengharuskan orang yang 

diwawancarai untuk mengukur variabel yang ada, mungkin juga pengalaman dan pendapat orang 

yang diwawancarai.. 

Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan, kegemaran, dan kesukaan 

serta selalu diikuti dengan rasa senang dan puas. Dengan kata lain, minat adalah kegemaran seseorang 

terhadap sesuatu. Berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Djamarah & Bahri didalam jurnal (Kusuma 

& Setyawati, 2016) bahwa minat adalah kebiasaan untuk memperhatikan dan mengingat beberapa 

kegiatan.Biasanya seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas secara konsisten diikuti dengan 

rasa senang.Menurut Slameto (Friantini & Winata, 2019) mengungkapkan bahwa minat ialah 



kecenderungan untuk tetap memperhatikan dan mengenang suatu kegiatan. Sedangkan menurut 

Bernard di dalam jurnal (Wahyuni, Atmaja, & Kertih, 2018)menekankan bahwa minat timbul tidak 

secara tiba-tiba atau spontan melainkan timbul dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu 

belajar atau bekerja. 

Pentingnya Minat 

Seperti yang dikatakan oleh (Riza, Adi, & Andiana, 2018) bahwa minat memiliki pengaruh yang 

besar terhadap proses dan pencapaian hasil seseorang. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Hurlock 

yang dikutip dalam jurnal (Riza, Adi, & Andiana, 2018) bahwa pada semua golongan usia, minat 

berperan penting dalam kehidupan seseorang dan berdampak besar atas perilaku dan sikap, terutama 

pada saat masa belajar. ketidaksenangan terhadap belajar mengakibatkan tidak adanya kepuasan dari 

pelajaran tersebut. Oleh karena itu, minat sangat penting dalam mempengaruhi seseorang terhadap 

sesuatu.Namun, minat tiap individu berbeda-beda karena dipengaruhi beberapa faktor seperti 

keinginan sendiri, rasa ingin tahu yang tinggi, lingkungan, teman, orangtua dan sebagainya. Sehingga, 

perlu diketahui faktor apa yang mempengaruhi seorang individu berminat pada sesuatu. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Hamalik & Sugihartono didalam penelitian(Marleni, 2016)ada dua faktor yang 

mempengaruhi minat sebagai berikut:Faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi minat belajar siswa, faktor internal tersebut antara lain: rasa ingin tahu yang 

mendorong siswa untuk memperhatikan. Oleh karena itu perasaan ini perlu dirangsang agar siswa 

selalu memperhatikan topik yang diberikan. Salah satu contoh faktor eksternal adalah faktor sekolah 

dan faktor keluarga: dalam proses pendidikan tugas guru adalah mendidik dan mendidik siswa agar 

menjadi manusia yang dapat bergaul dengan harmonis sebagai kodrat manusia. Namun, tugas utama 

guru adalah membuat siswa memahami atau melakukan sesuatu secara formal. 

Berikut ini dijelaskan, pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap minat siswa menurut (Supriyadi, 

2017): yang pertama, faktor guru tidak semua siswa memulai pendidikan baru karena minat mereka 

sendiri, tetapi karena pengaruh guru beberapa orang menjadi tertarik pada bidang pelajaran.Yang 

kedua,orang tua mendeklarasikan bahwa minat remaja atau pelajar terhadap pendidikan (belajar) 

dipengaruhi oleh sikap orang tua siswa, seringkali  orang tua merasa bingung apabila membedakan di 

antara minat, bakat, kemampuan dan prestasi apabila mereka menganalisis kesempatan karir. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat ada dua yaitu faktor 

internal dan eksternal. Salah satu contoh faktor internal adalah keinginan dari diri sendiri, rasa senang 

dan percaya diri sedangkan faktor eksternalnya ialah dari faktor keluarga, lingkungan, teman, guru 

atau pelatih. 

Ekstrakurikuler 

Wiyani didalam artikel (Nurmawati, Resita, & Afrinaldi, 2020) mengemukakan bahwa 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran (tatap muka) baik 

dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik dari 

berbagai bidang studi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan 

dengan program kurikuler dan intrakurikuler serta dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang 

memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut.Melalui bimbingan dan pelatih guru, kegiatan 

ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa.Bahkan 

menurut Arikunto didalam artikel penelitian (Makki, 2015), kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

tambahan, di luar struktur program sekolah, umumnya disebut kegiatan pilihan. 

Tujuan Ekstrakurikuler 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler 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 ekstrakurikuler. Sejalan yang dikatakan oleh (Salahuddin, 

2017) bahwa inti dari pengembangan kegiatan ekstrakurikuler adalah mengembangkan kepribadian 

anak didik. Karena itu, kepribadian yang matang atau secara sadar siap merupakan tujuan utama 

kegiatan ini. Dengan demikian, demi tercapai tujuan yang diharapkan, semua itu merupakan suatu 

proses dan apabila proses tersebut tidak berfungsi maka akan berpengaruh pula terhadap pencapaian 

tujuan. 

 



Aktivitas Olahraga 

Pengertian Olahraga 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional(SKN) pasal 1 ayat (4) berbunyi 

olahraga adalah kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi 

jasmani, rohani dan sosial.Berkaitan dengan yang di ungkapkan oleh (Dollah, Mentara, & Iskandar, 

2018) bahwa olahraga merupakan aktivitas fisik untuk melatih jasmani dan rohani. Hal ini Santoso 

yang dikutip dalam jurnal (Suhesti, 2020) menyebutkan bahwa olahraga dalam ilmu faal ialah 

serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan seseorang dengan sadar guna 

meningkatkan kemampuan fungsionalnya. 

Berbanding terbalik dengan yang di katakan oleh (Santoso & Pambudi, 2016) bahwa olahraga di 

beberapa negara digunakan sebagai sarana untuk mencapai kejayaan nasional. Olahraga dianggap 

sebagai sarana yang efektif untuk memposisikan suatu negara di forum internasional.Hal ini berkaitan 

dengan yang diungkapkan oleh (Komaruddin, 2015)menjelaskan bahwa olahraga adalah budaya 

manusia dan bahasa universal.Melalui olahraga, banyak negara kecil menjadi sangat besar. Melalui 

olahraga diharapkan kesehatan manusia akan tercapai. Olahraga bisa menjadi alat yang menyatu 

karena tidak ada perbedaan ras dan kelas.Olahraga juga dapat mendukung perkembangan ideologi dan 

karakter bangsa melalui falsafah yang dihasilkan (olahraga kompetisi sehat).Belum lagi nilai-nilai lain 

seperti disiplin, semangat gigih, bangkit dari kegagalan, semangat luhur, kerjasama, kompetisi 

olahraga dan pemahaman aturan yang berlaku. 

Klasifikasi Olahraga 

Dilihat dari tujuannya, pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomer 3 tahun 2005 

Bab II pasal 4, menetapkan bahwa tujuan olahraga yaitu: meningkatkan kesehatan, kebugaran, 

prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, disiplin, membina persatuan dan 

kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan 

kehormatan bangsa. 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menyebutkan ada 

3 hal yang meliputi ruang lingkup olahraga, yaitu: pertama, olahraga pendidikan yang 

diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Kedua, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian 

proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaranyang bertujuan untuk (a) memperoleh kesehatan, 

kebugaran jasmani, dan kegembiraan, (b) membangun hubungan sosial, (c) melestarikan dan 

meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Ketiga, olahraga prestasimerupakan upaya 

untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan 

martabat bangsa. 

Futsal 
Pada dasarnya, futsal tidak berbeda jauh dengan sepakbola bahkan bisa dibilang, futsal merupakan 

versi mini dari sepakbola itu sendiri. Berkaitan dengan yang dijelaskan oleh(Musthofa, Wiyanto, & 

Setyawan, 2019)bahwa futsal dan sepakbola merupakan kegiatan yang sama, yang membedakannya 

adalah sepakbola dilakukan di luar ruangan sedangkan futsal dilakukan didalam ruangan.Selain lima 

pemain utama, diizinkan memiliki pemain cadangan. Berbagai hal dalam permainan futsal sama 

persis dengan sepak bola hanya saja, ada beberapa aspek permainan yang disesuaikan. Peraturan 

permainan futsal telah disepakati dalam asosiasi sepak bola internasional. Dengan kata lain, peraturan 

futsal mengikuti peraturan yang telah disepakati dalam FIFA. 

Metode 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Purposive Sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria tertentu berdasarkan penilaian subyektif peneliti. Adapun sampel 

yang diambil yaitu sebanyak 35 siswa peserta ektrakurikuler. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan untuk pengambilan data adalah metode non tes yang berupa kuisioner/angket. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan cara mendeskripsikan data 

yang telah terkumpul apa adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga futsal di 

SMP Negeri 2 Burneh secara keseluruhan diukur dengan angket yang berjumlah 21 butir pernyataan 

dengan skor 1-4 yang dilaksanakan pada tanggal 15Juni 2021 melalui grup WhatsApp. 



Sehinggadiperoleh rentang skor ideal 21-84. Dari hasil penelitian diperoleh hasil skor minimum= 21; 

skor maksimum= 84; rata-rata= 57; median= 60; modus= 63; dan standar deviasi= 14,487. Deskripsi 

hasil penelitian minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler olahraga futsal dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel I  

Deskripsi Minat Siswa dalam mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram terlihat pada diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I 

 Diagram Minat Siswa dalam mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler 

olahraga futsal di SMP Negeri 2 Burneh sebagian besar dalam kategori sangat tinggi yakni sebesar 

11%, diikuti pada kategori tinggi sebesar 66%, kemudian kategoiri rendah sebesar 20%, dan kategori 

sangat rendah sebesar 3%. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 2 Burneh didasarkan pada faktor internal dan 

eksternal.deskripsihasil penelitian masing-masing faktor tersebut diuraikan sebagai berikut: 
Faktor Intrinsik 

Faktor intrinsik dalam penelitian ini meliputi rasa ingin tahu, rasa senang, dan aktifitas.Faktor 

intrinsik ini diukur menggunakan angket yang berjumlah 10 butir pernyataan dengan skor 1-

4.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil skor minimum= 10; skor maksimum= 40; rata-rata= 

26; median= 26; modus= 30; dan standar deviasi= 7,719. Deskripsi hasil penelitian faktor intrinsik 

dalam minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler olahraga futsal dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

Interval Kategori Jumlah Presentase 

>72 
Sangat 

Tinggi 
4 11% 

55-71 Tinggi 23 66% 

38-54 Rendah 7 20% 

>21-37 
Sangat 

Rendah 
1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Tabel II  

Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Intrinsik 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram terlihat pada diagram di bawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II 

Diagram Hasil Penelitian Faktor Intrinsik 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui faktor intrinsik yang mempengaruhi minat siswa 

dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga futsal di SMP Negeri 2 Burneh sebagian besar dalam 

kategori sangat tinggi yakni sebesar 14%, diikuti pada kategori tinggi sebesar 40%, kemudian 

kategoiri rendah sebesar 34%, dan kategori sangat rendah sebesar 11%. 

Faktor Ekstrinsik 

Faktor Ekstrinsik dalam penelitian ini meliputi peran pelatih, fasilitas, dan lingkungan.Faktor ini 

diukur menggunakan angket yang berjumlah 11 butir pernyataan dengan skor 1-4. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh hasil skor minimum= 11; skor maksimum= 44; rata-rata= 31; median= 33; 

modus= 33; dan standar deviasi= 7,811. Deskripsi hasil penelitian fktor ekstrinsik dalam minat siswa 

terhadap kegiatan ekstrakurikuler olahraga futsal dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

. 

Tabel III  

Deskripsi Hasil Penelitian Faktor Ekstrinsik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval Kategori Jumlah Presentase 

≥34 
Sangat 

Tinggi 
5 14% 

26-33 Tinggi 14 40% 

18-25 Rendah 12 34% 

≤10-17 
Sangat 

Rendah 
4 11% 

TOTAL 35 100% 

Interval Kategori Jumlah Presentase 

≥38 Sangat Tinggi 3 9% 

29-37 Tinggi 25 71% 

20-28 Rendah 3 9% 

≤11-19 
Sangat 

Rendah 
4 11% 

TOTAL 35 100% 
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Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram terlihat pada diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III 

Diagram Hasil Penelitian Faktor Intrinsik 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat 

siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga futsal di SMP Negeri 2 Burneh sebagian besar dalam 

kategori sangat tinggi yakni sebesar 9%, diikuti pada kategori tinggi sebesar 71%, kemudian kategoiri 

rendah sebesar 9%, dan kategori sangat rendah sebesar 11%. 

Pembahasan 

Minat merupakansuatu ketertarikan atau kecenderungan seseorang terhadap suatu objek dengan 

cara mengamatinya secara menyeluruh tanpa ada paksaan atau menyuruh. Berkaitan dengan yang 

dijelaskan oleh Djamarah & Bahri didalam jurnal (Kusuma & Setyawati, 2016) bahwa minat adalah 

kecenderungan untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas.Biasanya seseorang yang 

berminat terhadap suatu aktivitas secara konsisten diikuti dengan rasa senang.Dalam penelitian ini, 

minat siswa dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler futsal di SMP Negeri 2 Burneh dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor instrinsik dan ekstrinsik.Faktor instrinsik adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa seperti rasa ingin tahu, rasa senang, dll, sedangkan faktor ekstrinsik yang berasal dari 

luar atau dorongan dari luar seperti lingkungan, teman, dan lain-lain. 

Sejalan dengan yang dikatakan oleh (Hamalik, 2010) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi minat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi minat belajar siswa ialah rasa ingin tahu yang mendorong siswa untuk 

memperhatikan.Sedangkan pada faktor eksternal adalah faktor sekolah dan faktor keluarga. Minat 

sangat penting bagi setiap orang untuk meningkatkan rasa ketertarikan, gairah hingga motivasi dalam 

melakukan aktivitas apapun. Dengan demikian, minat sangat mempengaruhi besarnya tingkat 

ketertarikan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 2 Burneh. Dalam 

pengambilan data penelitian ini, ditentukan dari dua faktor; faktor inrinsik dan faktor ekstrinsik yang 

mana pada faktor intrinsik meliputi rasa ingin tahu, rasa senang, dan aktivitas. Sedangkan pada faktor 

ekstrinsik meliputi peran pelatih, fasilitas, dan lingkungan. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal 

berkategori sangat tinggi 11%, diikuti kategori tinggi 66%, kemudian kategori rendah 20%, dan 

kategori sangat rendah 3%. Dapat diartikan bahwa, minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler 

futsal di SMP Negeri 2 burneh adalah tinggi karena presentase paling tinggi didominasi pada kategori 

tinggi sebanyak 66%. Dengan hasil penelitian yang cenderung tinggi, membuktikan bahwa siswa 

SMP Negeri 2 Burneh berminat terhadap ekstrakurikuler futsal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan melalui penyebaran angket. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa minat siswa dalam 

mengikuti ekstrakurikuler olahraga futsal di SMP Negeri Dua Burneh pada tahu pelajaran 2020/2021 

termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut ditunjukan dengan rincian sebagai berikut; pada 

kategori tinggi hamper semuanya termasuk dalam kategori ini, diikuti kategori sangat rendah yang 

hanya ada sebagian, kemudian kategori sangat tinggi yang tidak lebih besar dari kategori sebelumnya, 

dan terakhir kategori rendah yang hamper dikatakan tidak ada. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, dengan indikator-indikator minat seperti rasa 

ingin tahu, rasa senang, aktivitas, peran pelatih, fasilitas, dan lingkungan. Oleh karena itu, siswa 
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tertarik mengikuti ekstrakurikuler futsal karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya serta 

keinginan untuk menjadi pemain professional, dengan segudang manfaat seperti meningkatkan 

kedisiplinan, kesegaran jasmani dikala pandemi covid-19 serta mengisi waktu luang. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sebaik-baiknya, akan tetapi masih memiliki keterbatasan dan 

kekurangan, yaitu; yang pertama, siswa di dalam mengisi angket terkesan terburu-teburu terlihat dari 

respon siswa saat peneliti memberikan linkgoogle platform. Kedua, sulitnya mengetahui kesungguhan 

responden meskipun peneliti telah menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini. Ketiga, faktor yang 

digunakan untuk mengetahui minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga futsal sangat 

terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian lain menggunakan faktor yang berbeda. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan yaitu, bagi siswa agar 

lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga, guna 

mendapat hasil yang memuaskan. Bagi pelatih agar lebih kreatif didalam mengembangkan kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga agar dapat meningkatkan minat, motivasi dan prestasi siswa, dan bagi para 

peneliti selanjutnya hendaknya digunakan indikator yang lebih terperinci, sehingga diharapkan faktor 

yang mendukung minat siswa terhadap ekstrakurikuler olahraga dapat teridentifikasi secara luas. 
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