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ABSTRAK 

MUHAMMAD FAZRIN, Motivasi Orang Tua Dalam Mengikutsertakan 

Anak Berlatih Di Sekolah Sepakbola Se- Kota Medan Tahun 2012 .  

(Pembimbing: IBRAHIM WIYAKA)  

Skripsi Medan : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2012. 

Motivasi dalam dunia pendidikan dan olahraga beregu khusnya sepakbola 

sering diperbincangkan karena motivasi merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan prestasi anak dalam berolahraga, sekolah sepakbola sebagai sarana 

perkembangan bakat usia pemula dan remaja yang bertujuan membekali anak 

dengan keterampilan, teknik, taktik, mental yang kuat dalam menekuni sepakbola 

menambah motivasi bagi anak untuk berprestasi yang mungkin selama ini tidak 

tersalurkan. Motivasi bisa datang dari dalam ataupun dari luar, selain motivasi 

dari pelatih, orang tua juga berperan aktif dalam memotivasi anak dalam 

berprestasi 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi Orang Tua Dalam 

Mengikutsertakan Anak Berlatih Di Sekolah Sepakbola Se- Kota Medan Tahun 

2012.          

 Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan tehnik survey memakai 

angket tertutup, digunakan untuk menjawab permasalahan yang dicapai pada 

masa sekarang. Adapun jumlah sampel sebanyak 134 orang yang diperoleh 

dengan tehnik cluster sampling. Sehingga populasi berhak menjadi sampel. 

Instrumen yang digunakan untuk menjaring data motivasi Orang Tua Dalam 

Mengikutsertakan Anak Berlatih Di Sekolah Sepakbola Se- Kota Medan Tahun 

2012 adalah angket yang sebelum dilakukan penelitian angket terlebih dahulu di 

uji cobakan, setelah di uji cobakan kemudian dicari validitas dan reliabilitas 

angket. Setelah dapat validitas dan reliabilitas angket dari 60 ternyata yang valid 

hanya 27 butir. Dengan menggunakan angket dapat diketahui motivasi Orang Tua 

Dalam mengikutsertakan Anak Berlatih Di Sekolah Sepakbola Se- Kota Medan 

Tahun 2012.         

 Dapat disimpulkan bahwa motivasi Orang Tua Dalam Mengikutsertakan 

Anak Berlatih Di Sekolah Sepakbola Se- Kota Medan Tahun 2012 nilai 
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persentase jumlah keseluruhan adalah 83,67% termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. Hasil analis data deskriptif persentase menunjukkan bahwa Motivasi Orang 

Tua Dalam Mengikutsertakan Anak Berlatih Di Sekolah Sepakbola Se- Kota 

Medan Tahun 2012 berdasarkan indikator dan sub indikator diperoleh hasil 

sebagai berikut: 1). Motivasi Intrinsik melalui: - Meningkatkan kebugaran jasmani 

89,17% dengan kategori sangat tinggi, - Mengembangkan sikap patuh, disiplin, 

sportif dan berjiwa besar 84,76% dengan kategori sangat tinggi, - Memperoleh 

teman bermain sebaya 86,38% dengan kategori sangat tinggi, - Menyalurkan hobi 

anak 83,60% dengan kategori sangat tinggi, - Mengembangkan bakat anak 

86,63% dengan kategori sangat tinggi. 2). Motivasi Ekstrinsik melalui : - Ingin 

mendapat pujian 82,84% dengan kategori sangat tinggi, - Memperoleh 

penghargaan 79,19% dengan kategori tinggi, - Ingin mendapat hadiah 78,42% 

dengan kategori tinggi, - Mendapat prestasi yang tinggi dan terkenal 79,35% 

dengan kategori tinggi, - Kondisi suasana berlatih yang menyenangkan 85,58% 

dengan kategori sangat tinggi. 

 

 

 

 

  


