
  
 

ARTIKEL 

SURVEI MINAT SISWA KELAS VIII DALAM MENGIKUTI  PELAJARAN 
PENDIDIKAN JASMANI  DI SMP NEGERI SE-KECAMATAN PARE 

TAHUN AJARAN 2017/2018 
 

 

 

 

Oleh: 

ACHMAD ICHWAN DIFINUBUN 

 

NPM: 13.1.01.09.0212 

 

Dibimbing oleh : 

1. Nur Ahmad Muharram, M.Or. 

2. Septyaning Lusianti, M.Pd. 

 

 

PROGRAM STUDI PENJASKESREK 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2018 

 

  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Achmad Ichwan Difinubun| 13.1.01.09.0212 
FKIP – Penjaskesrek 
 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : Achmad Ichwan Difinubun 

NPM  :  13.1.01.09.0212 

Telepon/HP  :  085815036595 

Alamat Surel (Email)  :  Achmad.ichwan@yahoo.com 

Judul Artikel                      :  Survei Minat Siswa Putra Kelas VIII Dalam Mengikuti 

Pelajaran Pendidikan Jasmani di SMP Negeri Se-

Kecamatan Pare Tahun Ajaran 2017/2018. 

Fakultas – Program Studi  :  FKIP – Penjaskesrek 

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri  

Alamat Perguruan Tinggi :  Jl. K.H. Achmad Dahlan No.76 Kediri 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari 

ditemukan ke tidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 

Mengetahui Kediri,  Juli 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Nur Ahmad Muharram,  M.or 

NIDN.0703098802  

Pembimbing II 

 

 

 

Septyaning Lusianti, M.Pd 

NIDN.0722098601 

Penulis, 

 

 

 

Achmad Ichwan Difinubun 

NPM .13.1.01.09.0212 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Achmad Ichwan Difinubun| 13.1.01.09.0212 
FKIP – Penjaskesrek 
 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

SURVEI MINAT SISWA KELAS VIII DALAM MENGIKUTI 

PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI  DI SMP NEGERI  

SE-KECAMATAN PARE TAHUN AJARAN 2017/2018 
 

ACHMAD ICHWAN DIFINUBUN 

13.1.01.09.212 

FKIP – Penjaskesrek 

Achmad.ichwan@yahoo.com 

Nur Ahmad Muharram, M.Or 

Septyaning Lusianti, M.Pd 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 
ABSTRAK 

 

Pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya yang sangat menentukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dimana salah satu upaya itu adalah untuk mewujudkan 

manusia yang sehat, kuat, terampil dan bermoral melaluipendidikan jasmani. Perkembangan 

pendidikan diarah gunakan untuk membentuk jasmani yang sehat dan mental yang baik, agar dapat 

menghasilkan generasi muda yang baik, disiplin dan bertanggung jawab. 

 Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan angket kuesioner atau wawancara 

dengan tujuan mengetahui siapa mereka, apa yang dipikir, apa yang mereka rasakan atau 

kecenderungan suatu tindakan. Minat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang secara 

sadar. Minat mendorong seseorang untuk memperoleh subyek khusus, aktifitas, pemahaman, dan 

ketrampilan untuk tujuan perhatian ataupun pencapaian yang diinginkan. Minat merupakan masalah 

yang  paling penting dalam pendidikan, apalagi bila berkaitan dengan aktifitas seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. minat yang ada dalam diri seseorang akan memberikan gambaran dalam 

aktifitas untuk mencapai suatu tujuan 

Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif Kuantitatif. Pada penelitian ini dalam menentukan 

sampel menggunakan Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara random atau tanpa 

pandang bulu dengan cara undian. Dari populasi di atas nanti yang akan di jadikan sampel 150 

anak/siwa yang di ambil bedasarkan populasi tertinggi dari setiap sekolah dengan cara pengambilan 

secara acak dengan jumlah sempel bedasarkan sekolah yaitu: SMPN 1 Pare (40 siswa), SMPN 2 Pare 

(50 siswa), SMPN 3 (30 siswa), dan SMPN 4 Pare (30 siswa) yang di jadikan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa minat siswa putra kelas VIII putra dalam mengikuti pelajaran pendidik jasmani di 

SMPN Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 2017/2018 adalah sedang dengan pertimbangan frekuensi 

terbanyak berapa pada kategori sedang dengan 78 siswa atau 65%. Minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani di SMPN Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 2017/2018 yang berkategori 

sangat tinggi 20 siswa atau 13,33%, tinggi 19 siswa atau 12.67%, sedang 80 siswa atau 53.33%, 

rendah 20 siswa atau 13,33%, sangat rendah 11 siswa 7,33%. 
  

 

KATA KUNCI  : survei, minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I. LATAR BELAKANG 

Pembangunan di bidang pendidikan 

adalah upaya yang sangat menentukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Di mana salah satu 

upaya itu adalah untuk mewujudkan 

manusia yang sehat, kuat, terampil dan 

bermoral melalui pendidikan jasmani. 

Perkembangan pendidikan diarah gunakan 

untuk membentuk jasmani yang sehat dan 

mental yang baik, agar dapat menghasilkan 

generasi muda yang baik, disiplin dan 

bertanggung jawab. Pendidikan jasmani 

adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani 

dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, 

siswa dapat menguasai keterampilan dan 

pengetahuan, mengembangkan apresiasi 

estetis, mengembangkan keterampilan 

generik serta nilai dan sikap yang positif, 

dan memperbaiki kondisi fisik untuk 

mencapai tujuan pendidikan jasmani 

(Samsudin, 2008: 21).  

Di sekolah olahraga dapat digunakan 

untuk mengajarkan siswa dalam 

mengembangkan kepribadian prilaku yang 

baik dan memelihara serta meningkatkan 

kesegaran jasmani dalam rangka untuk 

perbaikan kesehatan dan keterampilan 

gerak dasar serta berbagai aktivitas jasmani. 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri (Slameto, 2010: 180). Anak yang 

tidak mengetahui pentingnya belajar akan 

menciptakan kesulitan dalam meraih 

prestasi yang maksimal disekolah. Agus 

Sujanto (2009; 92) mengatakan minat 

adalah suatu pemusatan perhatian yang 

tidak sengaja yang terlahir dengan melalui 

partipasi dalam suatu aktivitas karena minat 

bersikap khusus tanpa adanya paksaan dari 

orang lain. Syaiful Bahri Djamarah (2008: 

191), mengatakan bahwa timbulnya minat 

penuh kemauannya dan yang tergantung 

dari bakat dan lingkungannya.  

Dengan begitu diharapkan para guru 

untuk lebih meningkatkan lagi strategi dan 

metode dalam mengajar baik secara teori 

maupun praktik. Tidak sedidkit juga, 

sekolah yang telah menerapkan dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan minat belajar 

siswa dalam kelas maupun di luar kelas. 

Dari awal pengamatan peneliti di SMP 

Negeri Se-Kecamatan Pare, saya melihat 

siswa masih terlihat kurang meminati 

pelajaran pendidikan jasmani, terbukti dari 

sikap siswa yang acuh tak acuh terhadap 

pengajaran guru pendidikan jasmani saat di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Masih 

ada beberapa siswa yang tidak 

mendengarkan guru saat pemberian teori 

dan tidak mengikuti latihan olahraga yang 

diadakan di luar kelas. Hal ini 

dimungkinkan karena kurangnya minat 

siswa untuk mengikuti pembelajran 

pendidikan jasmani. Minat siswa yang 

kurang tersebut dipengaruhi oleh beberapa 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Achmad Ichwan Difinubun| 13.1.01.09.0212 
FKIP – Penjaskesrek 
 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

faktor antara lain yaitu faktor guru, strategi 

dalam pembelajran pendididikan jasmani 

belum diterapkan oleh guru pendidikan 

jasamni, faktor sarana dan prasarana, dan 

faktor siswa itu sendiri. 

Untuk itu, peneliti tertarik mengadakan 

penelitian di SMP Se-Kecamatan Pare 

untuk mengetahui apakah fenomena yang 

sama juga terjadi di sekolah tersebut. Jadi, 

berdasarkan permasalahan inilah, peneliti 

tertarik melakukan penelitian yang lebih 

intensif lagi dengan penelitian yang 

berjudul: ”Suvei Minat Siswa Dalam 

Mengikuti Pelajaran Pendidikan Jasmani di 

SMP Se-Kecamatan Kecamatan Pare. 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa tinggi minat siswa putra kelas VIII 

SMP Negeri Se-Kecematan Pare dalam 

pelajaran pendidikan jasmani. Menurut 

Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh 

Wuryanto (2007: 20) bahwa penelitian 

deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis, hanya menggambarkan seperti 

apa adanya tentang suatu keadaan. Metode 

yang digunakan adalah survei, tekhnik 

pengambilan data menggunakan angket, 

skor yang diperoleh dari angket kemudian 

dianalisis menggunakan analisis diskriptif 

kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk 

presentase. 

A. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 

99) variabel penelitian adalah gejala yang 

bervariasi, yang menjadi objek penelitian. 

Dalam penelitian ini variabel penelitiannya 

adalah variabel tunggal yaitu tentang minat 

siswa mengikuti pelajaran pendidikan 

jasmani siswa putra kelas  di SMP Negeri 

Se-Kecamatan Pare. Minat itu ditandai 

dengan adanya rasa tertarik atau rasa 

senang terhadap objek yang mengakibatkan 

seseorang mempunyai keinginan untuk 

terlinat dalam suatu objek tertentu karena 

dirasakan bermakna pada dirinya sendiri 

sehingga ada harapan objek yang dituju. 

Faktor-faktor minat siswa mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani pada 

siswa putra kelas VIII SMP Negeri  Se-

Kecamatan Pare, dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor dari dalam meliputi 

perhatian, tertarik, aktivitas, dan faktor dari 

luar meliputi keluarga, sekolah serta 

lingkungan. 

B. Teknik Penelitian Dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Teknik Penelitian  

Teknik penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif yaitu merinci menjelaskan dan 

menggambarkan secara bentuk kalimat dari 

data numerik yang diperoleh dari 

penelitian” Sugiono (2010:109). 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

karena data variabel penelitianya yang 

cenderung berwujud angka (data numerik) 

dan analisisnya menggunakan analisis 

statistik.  

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Penelitian ini dilakukan pada Senin, 8 

Mei 2018 dan diperoleh responden 

sebanyak 150 orang. Dari hasil di atas akan 

dideskripsikan sebagai berikut: 

 

Grafik di atas dapat diketahui bahwa 

minat siswa putra kelas VIII dalam 

mengikuti pendidikan jasmani di SMPN 

Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 

2017/2018 adalah sedang. Dengan 

pertimbangan frekuensi terbanyak berapa 

pada kategori sedang dengan 80 siswa atau 

53.33%. minat siswa putra kelas VIII dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di 

SMPN Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 

2017/2018 yang berkategori sangat tinggi 

20 siswa atau 13.33%, tinggi 19 siswa atau 

12.67%, sedang 80 siswa atau 53.33%, 

rendah 20 siswa atau 13,33%, sangat 

rendah 11 siswa 7.33%. 

Deskripsi hasil faktor intrinsik minat 

siswa putra kelas VIII dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani di SMPN Se-

Kecamatan Pare Tahun ajaran 2017/2018 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel di atas dapat diketahui bahwa 

minat siswa putra kelas VIII dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di 

SMPN Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 

2017/2018 adalah sedang, dengan 

pertimbangan frekuensi terbanyak berapa 

pada kategori sedang dengan 82 siswa atau 

54.67%. minat siswa putra kelas VIII dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di 

SMPN Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 

2017/2018 yang berkategori sangat tinggi 
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18 siswa atau 12%, tinggi 20 siswa atau 

13,33%, sedang 82 siswa atau 54.67%, 

rendah 24 siswa atau 16%, sangat rendah 6 

siswa atau 4%. 

Deskripsi hasil faktor ekstrinsik minat 

siswa putra kelas VIII dalam mengikuti 

pelajaran  pendidikan jasmani di SMPN Se-

Kecamatan Pare Tahun ajaran 2017/2018 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel di atas dapat diketahui bahwa 

faktor Ekstrinsik minat siswa putra kelas 

VIII dalam mengikuti pelajaran pendidikan 

jasmani di SMPN Se-Kecamatan Pare 

Tahun ajaran 2017/2018 adalah sedang 

dengan pertimbangan frekuensi terbanyak 

berapa pada kategori sedang dengan 96 

siswa atau 64%. minat siswa putra kelas 

VIII dalam mengikuti pelajaran pendidikan 

jasmani di SMPN Se-Kecamatan Pare 

Tahun ajaran 2017/2018 yang berkategori 

sangat tinggi 2 siswa atau 1,33%, tinggi 22 

siswa atau 14.67%, sedang 96 siswa atau 

64%, rendah 20 siswa atau 13.33%, sangat 

rendah 10 siswa atau 6.67%. 

B. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dipaparkan maka 

dapat dimbil kesimpulan bahwa minat 

siswa putra kelas VIII putra dalam 

mengikuti pelajaran pendidik jasmani di 

SMPN Se-Kecamatan Pare Tahun ajaran 

2018 adalah sedang dengan pertimbangan 

frekuensi terbanyak berapa pada kategori 

sedang dengan 78 siswa atau 65%. Minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pendidikan jasmani di di SMPN Se-

Kecamatan Pare Tahun ajaran 2017/2018 

yang berkategori sangat tinggi 20 siswa 

atau 13,33, tinggi 19 siswa atau 12.67%, 

sedang 80 siswa atau 53.33%, rendah 20 

siswa atau 13,33%, sangat rendah 11 siswa 

7.33%.  
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