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Syahroni (2020 ) Penelitian ini berjudul Survey Pembinaan Prestasi 

Ekstrakurikuler Olahraga Futsal di SMA 6 Pontianak. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, Bagaimana faktor endogen  

pembinaan prestasi ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 6 Pontianak dengan sub 

masalah Bagaimana faktor eksogen pembinaan prestasi ekstrakurikuler futsal di 

SMA Negeri 6 Pontianak 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor endogen ekstrakurikuler 

futsal di SMA Negeri 6 Pontianak dan untuk mengetahui faktor eksogen 

ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 6 Pontianak  

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu pertama manfaat teoritis kedua 

manfaat praktis. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variable terikat, 

variabel bebas meliputi pembinaan prestas dan variable terikat ekstrakurikuler 

futsal Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Survey. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XII, SMA Negeri 

6 Pontianak tahun ajaran 2019/2020, sedangkan pemilihan sampel ini 

menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpul data yang digunakan 

adalah Teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung, 

dengan alat pengumpul data menggunakan angket sebelum digunakannya alat 

pengumpul data tersebut telah divalidasi dan diuji reliabilitasnya. Teknik Analis 

data dari hasil penelitian ini adalah menggunakan rumus statistik dengan 

menggunakan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian Hasil dari angket 

pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 5 siswa atau (11%) siswa dalam 

pembinaan prestasi sangat baik, 9 siswa atau (20%) siswa dalam pembinaan 

prestasi kategori baik. 14 Siswa atau (31%) siswa dalam pembinaan prestasi 

sedang, dan sebanyak 17 Siswa atau (38%) siswa dalam pembinaan prestasi 

kategori kurang. 

Kesimpulan Berdasarkan dari pengolahan data hasil penelitian ini, secara 

umum dapat disimpulkan bahwa siswa dalam pembinaan prestasi ekstrakurikuler 

olahraga futsal di SMA Negeri 6 Pontianak Timur cenderung berkategori kurang.  

Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu peneliti 

sampaikan, antara lain adalah sebagai berikut: Kepada peneliti selanjutnya harus 

lebih menekankan penjelasan kepada siswa sebelum membagikan angket, karena 

sebagian besar siswa masih belum mengerti tentang tata cara   mengisi pernyataan 

angket sehingga hasil penelitian mungkin tidak sesuai dengan dugaan, dan 

diharapkan kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk 

melakukan penelitian dengan bentuk survey untuk menggunakan sekolah lebih 

dari satu dikarenakan penelitian survey merupakan penelitian yang bersifat global.  

Diharapkan kepada sekolah untuk dapat menunjang segala kebutuhan yang 

diperlukan baik pendidik maupun peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar 

terutama dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Diharapkan kepada 
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peserta didik memahami pentingnya pembinaan prestasi ekstrakurikuler futsal, 

agar ada kemauan tinggi dalam belajar. 

 


