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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai survey minat siswa dalam mengikuti ektrakurikuler futsal 

di SMAN 1 KIBIN, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa faktor instrinsik memiliki 

pengaruh terhadap siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler futsal paling 

besar dimana, hasil perolehan total persentase sebesar 92.89%, hal tersebut 

karena siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal memiliki minat yang 

timbul dalam individu tanpa ada pengaruh faktor lain. 

2. Pada penelitian ini faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan teman 

dan orang tua/keluarga. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 

faktor ekstrinsik memiliki pengaruh terhadap siswa dalam mengikuti 

ekstrakurikuler futsal paling rendah dimana faktor lingkungan sebesar 

59.22%, faktor teman sebesar 18.32%, dan faktor orangtua/ keluarga 

sebesar 10%. Namun dalam hal ini lingkungan merupakan faktor eksternal 

yang besar dalam mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti 

ekstrakurikuler futsal. 

3. Hasil penelitian diperoleh bahwa minat siswa untuk mengikuti 

Ekstrakurikuler futsal pengaruh terbesarnya adalah adanya keinginan yang 

timbul dari dalam individu adalah faktor intrisnsik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

penulis akan mengajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Ada pun saran-saran yang akan penulis 

kemukakan adalah, 

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

olahraga khususnya futsal dan diharapkan dapat memberikan dorongan 

yang lebih agar anak dapat lebih maju atau mungkin berprestasi. 

2. Disarankan kepada guru penjas, agar lebih memantau dalam 

ekstrakurikuler baik perkembangan dan kendala–kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan ekstrakurikuler. 

3. Pihak sekolah supaya lebih mendukung lagi kegiatan ekstrakurikuler futsal 

di sekolah khususnya dalam fasilitas atau saran prasarana agar tidak terlalu 

ketinggalan dalam berprestasi dengan sekolah lain dan bisa lebih 

membangiktkan minat dari para siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Serta Sekolah memberikan sebuah penghargaan 

khususnya kepada para peserta ekstrakurikuler futsal. 

4. Disarankan kepada peneliti yang akan datang, agar mengadakan penelitian 

lanjut yang serupa namun dengan menghubungkan dengan variabel lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat memperdalam dan 

memperluas hasil penelitian. 


