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ABSTRAK 

JANWAR FRIHASAN SINURAYA. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Siswa Dalam Mengikuti Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Pada 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Ajaran 

2012/2013. 

(Pembimbing : M.ISHAK) 
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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani pada siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Ajaran 2012/2013. 

    Metode penelitian ini adalah survey menggunakan angket. Jumlah orang dalam 

penelitian ini sebanyak 296 orang yang diperoleh dengan teknik sampel total, 

selanjutnya diberikan angket yang berisikan 25 butir pernyataan kepada 

responden dan responden diberikan waktu untuk menjawab 25 butir penyataan 

tersebut. Penelitian dilaksanakan 1 hari. 

     Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus proporsi yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi minat siswa 

dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Ajaran 2012/2012 adalah sebagai 

berikut : 

     Untuk faktor guru dengan deskriptor metode mengajar guru dengan jumlah 

proporsi sebesar (71,62%), deskriptor motivasi dari guru dengan jumlah proporsi 

sebesar (64,19%), deskriptor penyajian mata pelajaran oleh guru dengan jumlah 

proporsi sebesar (62,16%), deskriptor media yang digunakan guru dengan jumlah 

proporsi sebesar (64,53%), deskriptor  guru yang kreatif dengan jumlah proporsi 

sebesar (59,46%), deskriptor guru memberikan masukan dan saran dengan jumlah 

proporsi sebesar (63,85%), deskriptor guru yang menciptakan suasana yang 

menyenangkan dengan jumlah proporsi sebesar (69,93%), deskriptor membuka 

dan menutup pelajaran dengan jumlah proporsi sebesar (61,15%), deskripsi guru 

menguasai materi dengan jumlah proporsi sebesar (68,58%), deskripsi 

penyampaian guru dengan jumlah proporsi sebesar (60,47%), deskripsi tujuan 

pembelajaran dengan jumlah proporsi sebesar (89,19%). 
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     Untuk faktor motivasi dengan deskriptor adanya kemauan belajar dengan 

jumlah proporsi sebesar (51,69%), deskriptor adanya rasa puas dengan jumlah 

proporsi sebesar (69,93%). Untuk faktor sarana prasarana dan minat ternyata 

diantara beberapa deskriptor yang ada tidak ada satupun yang mendapat persen 

proporsi diatas 50%. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Ajaran 

2012/2012 adalah faktor guru dan faktor motivasi.    

 


