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ABSTRAK

SURVEY AKTIVITAS EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA DENGAN
TINGKAT KENAKALAN REMAJA DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

Rofiqul Umam

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya siswa yang tidak
memanfaatkan waktu dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh
pihak sekolah sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kenakalan remaja di MAN 1
Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas
ekstrakurikuler Sepakbola dengan tingkat kenakalan remaja di MAN 1  Bandar
Lampung.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif korelasional untuk
mendeskripsikan peristiwa yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Populasi
dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa MAN 1 Bandar Lampung yang terdaftar
dalam kegiatan ekstrakurikuler Sepakbola sebanyak 30 siswa. Pengumpulan data
menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan angket. Data dianalisis dengan
menggunakan rumus statistik yaitu korelasi product moment. Hasil penelitian
diperoleh nilai t hitung sebesar 3,255 > t table 2,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara aktivitas
ekstrakurikuler sepakbola dengan tingkat kenakalan remaja di MAN 1 Bandar
Lampung.

Kata Kunci: ekstrakurikuler, kenakalan remaja, sepakbola.



ABSTRACK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES SURVEY OF FOOTBALL WITH
JUVENILE DELINQUENCY IN MAN 1 BANDAR LAMPUNG

ACADEMIC YEAR 2015/2016

Oleh

Rofiqul Umam

The problem in this research was still many students who doesn’t take the time to
follow the extracurricular activities which organized by the school, juvenile
delinquency in MAN 1 Bandar Lampung resulting in high levels. This study aims to
determine the relationship of football extracurricular activity with juvenile
delinquency rate in MAN 1 Bandar Lampung.

This method in this research was descriptive correlational research method to describe
the ongoing events during the research. Population and sample in this research was the
students of MAN 1 Bandar Lampung who enrolled in football extracurricular
activities as many as 30 students. Collecting data was using the method of
observation, documentation, and questionnaire. Data were analyzed using a statistical
formula product moment correlation. The results were obtained t value of 3.255> t table

2,05 so that H0 rejected and Ha accepted. It can be concluded that there is a positive
relationship between football extracurricular activity with juvenile delinquency rate in
MAN 1 Bandar Lampung.

Keywords: extracurricular, juvenile delinquency, football
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami kelabilan dalam

berfikir yang tercermin dalam perilakunya, baik melakukan kenakalan-

kenakalan maupun penyimpangan. Hal ini disebabkan masa remaja simbol

status untuk mendapatkan seperti apakah dirinya sebenarnya. Kurangnya

binaan dan pengawasan akan membuat remaja berprilaku menyimpang

seperti melanggar norma-norma agama, etika, peraturan sekolah, keluarga,

dan lain-lain.

Remaja yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma hukum

disebut dengan kenakalan, seperti perkelahian, perusakan, pemakaian narkoba

dan lain-lain. Dengan demikian pengertian secara etimologis adalah kejahatan

anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi juvenile delequency

yang berarti penjahat anak atau anak jahat.  (Sudarsono.  2012 : 10)

Maka penting halnya untuk para remaja mendapat bimbingan dan binaan baik

dari orangtua guru, dan masyarakat agar mereka memiliki konsep diri yang

positif dan jauh dari kenakalan remaja dan menyimpang. Peran orangtua

sangat besar terhadap pembentukan konsep diri remaja, karena dalam

keluargalah anak pertama kali belajar. Dengan memberikan dorongan
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(support) terhadap minat pada anak,maka akan memberikan kontribusi yang

sangat besar bagi pembentukan konsep diri remaja. Selain oleh orangtua

,sekolahpun mempunyai peranan yang sangat penting karena sekolah

merupakan tempat yang signifikan bagi pengembangan konsep diri siswa,

karena sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan tempat

mengembangkan ilmu yang bersifat intelektual maupun emosional. Disini

guru berperan penting dalam membimbing dan mendukung siswa untuk

memiliki jiwa, tujuan dan semangat yang positif. Baik melalui bidang

akademik (intrakurikuler) maupun non-akademik (ekstrakurikuler).

Kenakalan remaja yang banyak terjadi di kalangan remaja usia sekolah masa

ini banyak disebabkan oleh faktor lingkungan sekitarnya. Rasa ingin diakui

serta rasa ingin tahu dikalangan remaja cenderung mengarah kepada hal-hal

yang bersifat negatif dan sebagian besar didapatkan dari teman sekolahnya.

Para siswa yang ada di MAN 1 Bandar Lampung kebanyakan pendatang dari

luar wilayah Kota Bandar Lampung, mereka tinggal di kost-kostan atau

kontrakanyang tidak jauh dari lingkungan madrasah. Sehingga para siswa ini

kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Walaupun demikian

pihak madrasah berupaya memberikan kesibukan kepada para siswa untuk

mengisi waktu luang agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak

bermanfaat seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karenanya, pihak

madrasah selalu berupaya menciptakan suasana yang aman, nyaman dan

tertib di lingkungan madrasah termasuk didalamnya menyediakan fasilitas-

fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya seperti kegiatan

ekstrakrikuler sepakbola.
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Dalam bidang non-akademik, sekolah memfasilitasi pengembangan bakat

siswa melalui pengadaan kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat olahraga

maupun non-olahraga. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 1

Bandar Lampung sebagai berikut, yaitu : Pramuka, Paskibra, Taekwondo,

KIR, Drumb Band, Basket, Bola Voli, ROHIS, Seni Tari dan Sepakbola. Hal

ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah para siswa terutama

bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam akademis. Dengan adanya

penjaringan minat dan bakat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diharapkan

dapat membantu para remaja dalam proses pembentukan konsep dirinya.

Berdasarkan hasil pra penelitian tgl 16 Februari 2016, didapatkan bahwa

kenalakan remaja yang umum terjadi dikalangan siswa di MAN 1 Bandar

Lampung adalah : membolos, datang terlambat, menyontek, merokok dan

berkelahi. Walaupun demikian, janganlah sampai keadaan sedemikian ini

dibiarkan saja, tetapi harus dilakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa

yang sudah terlanjur bermasalah dalam hal kenakalan remaja tersebut.

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diminati oleh para siswa MAN 1

Bandar Lampung adalah kegiatan ekstrakurikuler Sepakbola. Ekstrakurikuler

Sepakbola merupakan kegiatan beregu, yang mampu mengembangkan bentuk

kerja sama dan komunikasi, sehingga kental dengan nuansa sosial. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler olahraga dalam hal ini

adalah Sepakbola tidak hanya baik untuk mengembangkan aspek fisik semata

akan tetapi baik juga untuk perkembangan aspek sosial dan emosional siswa.

Tarmidi (2009 : 89) mengungkapkan bahwa : berolahraga dapat mengurangi

kecemasan dan depresi, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan harga
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diri. Anak-anak yang berolahraga bisa menjadi lebih percaya diri, mengurangi

ketidakhadiran di sekolah, dan biasanya mendapatkan nilai yang lebih baik.

Permainan bernuansa sosial ini sudah menjadi barang tentu memberikan

sumbangsih langsung pada pembentukan karakter siswa yang mengikutinya.

Hasil penelitian Blomfield (2010) dalam Tarmidi (2012: 85) yang dilakukan

pada siswa-siswa di Australia menunjukkan bahwa “Keterlibatan dalam

kegiatan ekstrakurikuler olahraga mengurangi tingkat penggunaan alkohol,

mengurangi ketidakhadiran di sekolah, serta meningkatkan rasa kepemilikan

terhadap sekolahnya.”

Menurut bapak Achmad Syaifuddin selaku guru olahraga MAN 1 Bandar

lampung, beliau menyatakan : “akan terdapat perbedaan perubahan sikap

yang nyata antara siswa yang aktif ikut kegiatan ekstrakurikuler dengan siswa

yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler”. (Pra penelitian tanggal 16

Februari 2016). Adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti halnya ektrakurikuler

sepakbola diharapkan mampu mengurangi dan menghilangkan kenakalan

remaja, khususnya remaja pada usia sekolah. Nilai-nilai positif yang ada di

dalam permainan Sepakbola seperti kerja sama, tanggung jawab, disiplin,

saling menghargai dan lain sebagainya semoga dapat menjadi bagian dari

remaja saat ini agar terciptalah remaja yang berkarakter dan berkepribadian

mantap sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional.

Dengan disediakannya wadah dan disertai dukungan minat dari para siswa

terhadap kegiatan ekstrakurikuler khususnya Sepakbola, diharapkan dapat

membantu para siswa terutama para siswa yang bermasalah dalam

membentuk konsep dirinya sehingga dapat mengurangi kenakalan dan
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penyimpangan remaja yang semakin meningkat. Sepakbola adalah suatu

permainan yang menantang secara fisik dan mental, oleh karenanya dituntut

melakukan gerakan yang terampil dibawah kondisi permainan yang waktunya

terbatas. Sepakbola merupakan permainan beregu yang menggunakan bola.

Sepakbola dimainkan dilapangan rumput maupun sentetis dengan ukuran

panjang: 110-120 meter dan lebar 60-90 meter, oleh dua regu yang saling

berhadapan dengan jumlah pemain tiap regu 11 orang dan lama permainan

adalah 2 x 45 menit. Tujuan permainan ini adalah memasukkan bola

kegawang lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha mempertahankan

gawang sendiri dari serangan lawan.

Pada tahun ajaran sebelumnya kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara

serentak pada tiap hari sabtu pkl.09.00 – 12.00 WIB. Pada ajaran tahun ini

2015/2016 seluruh kegiatan ekstrakurikuler mengalami perubahan jadwal

menjadi setiap hari sabtu pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

Untuk kegiatan ekstrakurikuler khusus sepak bola di MAN 1 Bandar

Lampung dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pkl. 15.30 s/d selesai

bertempat di lapangan bola kelurahan Way Dadi kecamatan Sukarame Bandar

Lampung.

Sebelum siswa melaksanakan permainan sepakbola, terlebih dahulu seluruh

siswa melaksanakan pemanasan statis dan dinamis yang di pimpin oleh

pelatih. Setelah siswa melaksanakan pemanasan kemudian dibagi menjadi

dua kelompok untuk melaksanakan permainan sepakbola. Setelah itu dua

kelompok yang sudah dibagi melakukan pertandingan. Setelah semua sudah

bermain seluruh pemain melakukan pendinginan. Siswa yang aktif dalam
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kegiatan ekstrakurikuler sepakbola ini berjumlah 30 orang siswa yang terdiri

dari siswa kelas X, XI, XII. Setelah selesainya praktek permainan sepak bola,

guru selalu memberikan evaluasi terhadap praktek permainan sepak bola dan

memberi motivasi terhadap para siswanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu peneliti akan

melakukan penelitian agar diperoleh gambaran yang jelas dan objektif

terhadap pembahasan tersebut sebagai salah satu syarat kesarjanaan penulis.

Adapun judul skripsi yang dimaksud, yaitu Survey Aktivitas Ekstrakurikuler

Sepakbola Dengan Tingkat Kenakalan Remaja di MAN 1  Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya siswa tidak memanfaatkan waktu dengan mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak sekolah.

2. Kurangnya sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja

sama diantara siswa di MAN 1 Bandar Lampung.

3. Sedikit sekali siswa yang memanfaatkan kegiatan olahraga sepakbola

sebagai kegiatan ekstrakurikuler.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian

ini dibatasi pada siswa yang mengikuti aktivitas ekstrakurikuler Sepakbola

saja dengan tingkat kenakalan remaja di MAN 1  Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka munculah permasalahan yang

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Apakah aktivitas
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ekstrakurikuler Sepakbola memiliki hubungan dengan tingkat kenakalan

remaja di MAN 1 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan

penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aktivitas

ekstrakurikuler Sepakbola dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja di

MAN 1  Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara langsung maupun

tidak langsung untuk dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Siswa

Membantu para siswa terutama para siswa yang bermasalah dalam

membentuk konsep dirinya sehingga dapat mengurangi kenakalan

2. Bagi Guru

Bahan masukan bagi guru, khususnya guru pendidikan jasmani, olahraga,

dan kesehatan dalam mengembangkan dan memaksimalkan kegiatan

ekstrakulikuler olahraga khususnya Sepakbola.

3. Bagi sekolah

Sumbangan pemikiran untuk pihak sekolah, mengenai manfaat kegiatan

ekstrakurikuler Sepakbola dalam hal meminimalisir kenakalan remaja.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Ruang lingkup ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah aktivitas ekstrakurikuler

Sepakbola

2. Ruang lingkup subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa-siswi MAN I  Bandar

Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler Sepakbola.

3. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah aktivitas ekstrakurikuler

Sepakbola yang berhubungan tingkat kenakalan remaja.

4. Ruang lingkup tempat penelitian.

Ruang lingkup tempat penelitian adalah MAN I Bandar Lampung
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekstrakurikuler Sepakbola

1. Pengertian Ekstrakurikuler

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008:

360), yaitu “Suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di

dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa.”

Kegiatan ekstrakurikuler termasuk juga ke dalam aktivitas pembelajaran,

namun kegiatan ini dilaksanakan di luar jam belajar sekolah, agar siswa

dapat lebih memiliki keleluasaan waktu dan memiliki kebebasan untuk

menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi

siswa.

Sudjana dalam Tarmidi (2012: 83) menjelaskan definisi kegiatan

ekstrakurikuler, bahwa: Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang

diadakan di luar jam sekolah yang dimaksudkan untuk lebih

memantapkan pembentukan kepribadian, dan untuk lebih mengaitkan

antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dan

keadaan serta kebutuhan lingkungan.

Sedangkan menurut Sunendar (2013:31) “Pembelajaran ekstrakurikuler

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang
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sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin

setiap minggu.” Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan

pembelajaran di luar jam sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan

minat, bakat, dan potensi siswa

Dari uraian pengertian ekstrakurikuler diatas maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler

merupakan kegiatan pembelajaran di luar jam sekolah yang bertujuan

untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi siswa.

2. Tujuan Ekstrakurikuler

Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan atau

visi dan misi yang hendak dicapai, salah satunya adalah kegiatan

ekstrakurikuler. Menurut Badan Pengembangan dan Penelitian

Depdiknas (2009: 17) mengenai visi kegiatan ekstrakurikuler

menyebutkan bahwa “Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk

berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta

tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna

untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.” Sedangkan misi dari

kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk :

a. Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta

didik sebagai kegiatan pengembangan diri di luar mata pelajaran.

b. Menyelenggarakan kegiatan di luar mata pelajaran dengan mengacu

kepada kebutuhan, potensi, bakat dan minat peserta didik. (Balitbang

Depdiknas, 2009: 17)
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Visi dan Misi kegiatan ekstrakurikuler tersebut fokus kepada

perkembangan peserta didik/siswa. Oleh karena itu, sekolah sebagai

lembaga pendidikan yang bertugas untuk mendidik siswa hendaknya

dapat memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

3. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler

Prinsip muncul setelah adanya tujuan dan fungsi dari aktivitas atau

kegiatan yang dilakukan. Berpedoman pada tujuan dan fungsi kegiatan

ekstrakurikuler Balitbang Depdiknas (2009: 17) membagi prinsip

kegiatan ekstrakurikuler menjadi lima, yaitu:

a. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai

dengan potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing.

b. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan

keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik.

c. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.

d. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana

yang disukai dan menggembirakan peserta didik.

e. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.

4. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Setiap sekolah memiliki jenis kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda

disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan pihak sekolah. Siswa

dibebaskan untuk memilih jenis kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan
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minat, bakat, potensi dan kebutuhan masing-masing. Balitbang

Depdiknas (2009: 18) membagi jenis kegiatan ekstrakurikuler menjadi

beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

a. Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa,

Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

b. Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja, kegiatan

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian.

c. Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat

olah raga, seni dan budaya, cinta alam, keagamaan.

d. Seminar, lokakarya, dan pameran, dengan substansi antara lain

karier, pendidikan, kesehatan, perlindungan hak asasi manusia,

keagamaan, seni budaya.

e. Kegiatan lapangan, meliputi kegiatan yang dilakukan di luar sekolah

berupa kunjungan ke obyek-obyek tertentu.

Sebagian dari jenis kegiatan ekstrakurikuler tersebut sudah banyak

dilaksanakan di sekolah dan telah disesuaikan dengan kebijakan serta

kebutuhan siswa dan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat

menengah.

5. Sepakbola

Menurut Rohim (2008:1-2) Sepakbola adalah suatu permainan yang

menantang fisik dan mental, kita harus melakukan gerakan yang terampil

dibawah kondisi permainan yang waktunya terbatas. Menurut Muhajir

(2004:22) sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan

jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke
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gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak

kemasukkan bola. Menurut Komarudin (2011:14) sepakbola merupakan

kegiatan fisik yang cukup kaya struktur pergerakan. Mendifinisikan

bahwa sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu

terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang (Sucipto,

2000:7).

Menurut (Sucipto, 2000:7). Sepakbola merupakan permainan beregu

yang menggunakan bola sepak yang dimainkan dilapangan rumput

maupun sentetis berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang: 100-

110 meter dan lebar 64-75 meter, oleh dua regu yang saling berhadapan

dengan jumlah pemain tiap regu 11 orang dan lama permainan adalah 2 x

45 menit. Tujuan permainan ini adalah memasukkan bola kegawang

lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha mempertahankan gawang

sendiri dari serangan lawan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

permainan sepakbola adalah suatu permainan beregu yang melibatkan

aktivitas fisik, mental, dan emosional. Permainan ini dimainkan oleh dua

regu terdiri dari sebelas pemain, termasuk penjaga gawang. Setiap regu

berusaha memasukkan bola ke gawang lawan dalam permainan yang

berlangsung 2 x 45 menit.

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami kelabilan

dalam berfikir yang tercermin dalam perilakunya, baik melakukan
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kenakalan-kenakalan maupun penyimpangan. Pengertian kenakalan

remaja menurut Sudarsono (2012:10) istilah baku perdana dalam konsep

psikologi adalah juvenile delinquency yang secara etimologis dapat

dijabarkan bahwa juvenile berarti anak sedangkan delinquency adalah

kejahatan. Dengan demikian pengertian secara etimologis adalah

kejahatan anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi

juvenile delinquency yang berarti penjahat anak atau anak jahat.

Sedangkan menurut Simanjuntak ( 2012 :10 ) dalam Sudarsono memberi

tinjauan secara sosiokultural tentang arti juvenile delinquency adalah

suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan

tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat

dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana

didalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif.

Menurut Walgito ( 2012 : 11 ) dalam Sudarsono merumuskan arti

selengkapnya dari juvenile delinquency adalah tiap perbuatan, jika

perbuatan tersebut dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu

merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum,

yang dilakukan oleh anak, khususnya remaja.

Dari uraian pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah perbuatan/ kejahatan/

pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan

hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma yang

berlaku.
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2. Jenis – jenis Kenakalan Remaja

Menurut Sudarsono (2012 : 32), norma-norma hukum yang sering

dilanggar oleh anak remaja pada umumnya pasal-pasal tentang :

a. Kejahatan-kejahatan kekerasan

- Pembunuhan

- Penganiayaan

b. Pencurian

- Pencurian biasa

- Pencurian dengan pemberatan

c. Penggelapan

d. Penipuan

e. Pemerasan

f. Gelandangan

g. Anak sipil

h. Remaja dan narkotika

3. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah

suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul

karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi

dengan cara-cara tertentu. Keluarga sebagai penyebab kenakalan remaja

dan peranan kontrol didalamnya. Keluarga merupakan lingkungan yang

terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak

mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga memiliki peranan

yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan
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berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang

buruk akan berpengaruh negatif. Adapun keadaan keluarga yang dapat

menjadi sebab timbulnyan delinquency dapat berupa keluarga yang tidak

normal (broken home).

Broken home dan quasi broken home, menurut pendapat umum pada

broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja,

dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi

perkembangan si anak. Dalam broken home pada prinsipnya struktur

keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan ada nya hal-

hal sebagai berikut :

1) Salah satu orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.

2) Perceraian orang tua.

3) Salah satu orang tua atau keduanya “tidak hadir” secara terus

menerus dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken

home, akan tetapi dalam masayarakat modern sering pula terjadi suatu

gejala adanya “broken homosemu”, (quasi broken home) ialah, kedua

orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga

(ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua

tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-

anaknya.

Dalam kaitan ini Bimo Walgito (2012 : 126) menjabarkan lebih jelas

lagi, tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya.
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Coba bayangkan orang tua kembali dari kerja, anak-anak sudah bermain

di luar, anak-anak pulang orang tua sudah pergi lagi,orang tua datang

anak-anak sudah tidur dan seterusnya, keadaan yang semacam ini jelas

membuat anak mengalami konflik-konflik psikologis sehingga dapat

mudah mendorong anak menjadi delinkuen.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang

melakukan kejahatan disebabkan karena didalam keluarga terjadi

disintegrasi. Mereka terdiri dari :

1) Anak yatim piatu

2) Anak yang tidak jelas asal-usul keturunannya (anak lahir bukan

karena perkawinan yang sah)

3) Karena perceraian kedua orang tuanya, anak yang ditinggalkan

ayahnya tanpa perceraian yang sah

4) Anak yang sering ditinggal kedua orang tuanya karena mencari

nafkah (berdagang, tugas diluar daerah)

4. Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja

Menurut Bimo Walgito (2012:133) upaya yang dapat dilakukan dengan

mengadakan penyensoran film-film yang lebih menitik beratkan pada

segi pendidikan, mengadakan ceramah melalui radio, televisi maupun

melalui media yang lain mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya.

mengadakan pengawasan terhadap peredaran buku-buku komik, majalah-

majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan sebagainya.
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Masyarakat juga berperan dalam menanggulangi kenakalan remaja.

Keresahan yang ditimbulkan anak-anak remaja sebenarnya menjadi

tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Ditinjau dari segi

penyebabnya, masyarakat terlibat didalamnya dan jika dilihat dari sisi lain

masyarakatlah yang memikul beban kerugian.

Suatau hal yang layak jika didalam menanggulangi kenakalan remaja

masyarakat juga bertanggung jawab secara moral. Juvenile delinquency

tidak dipandang sebagai masalah yang timbul dan menimpa kelompok

umur tertentu, akan tetapi dinilai sebagai problema sosial yang muncul

dari kelompok kecil sebagai implikasi dari ekselerasi perubahan

masyarakat secara global.

Keterlibatan masyarakat didalam menanggulangi anak delikuen dapat

berupa :

a. Memberi nasihat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar

anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan

seperengakat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila

dan agama.

b. Membicarakan dengan orangtua/wali anak yang bersangkutan dan

dicarikan jalan keluarnya untuk menyadarkan anak tersebut.

c. Langkah yang terakhir, masyarakat harus berani melaporkan kepada

pejabat yang berwenang tentang adanya perbuatan delinkuen sehingga

segera dilakukan langkah-langkah prevensi secara menyeluruh.
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C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting (Sugiyono, 2011: 91). Sedangkan menurut para ahli

yang lain kerangka pikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang

alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur

pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang

hipotesis yang diajukan (Arikunto, 2001: 99). Pada bagian ini akan dijelaskan

hubungan aktivitas ekstrakurikuler Sepakbola dengan tingkat kenakalan

remaja di MAN I Bandar Lampung.

Setiap siswa yang ada di MAN I  Bandar Lampung selalu diarahkan oleh

pihak sekolah untuk mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler.

Adanya kegiatan ekstrakurikuler ini dimaksudkan dalam upaya

mengembangkan bakat dan minat siswa yang ada. Sebagai wadah

pengembangan minat dan bakat siswa, keberadaan ekstrakurikuler dipandang

penting. Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tidak akan

lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya,

dan setiap siswa dituntut untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan tata

tertib yang telah berlaku tersebut. Kepatuhan dan ketaatan siswa tersebut

terhadap berbagai aturan dan tata tertib merupakan suatu kewajiban. Adanya

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, salah satunya ekstrakurikuler Sepakbola.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Arah kerangka pikir survey aktivitas ekstrakurikuler Sepakbola dengan
tingkat kenakalan remaja

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul

(Arikunto, 2006: 71). Sedangkan menurut para ahli yang lain hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan (Sugiyono, 2011: 96).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan di

atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ha : Ada hubungan antara aktivitas ekstrakurikuler Sepakbola dengan

tingkat kenakalan remaja di MAN I  Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.

2. Ho : Tidak ada hubungan antara aktivitas ekstrakurikuler Sepakbola

dengan tingkat kenakalan remaja di MAN I  Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/2016.

Ekstrakurikuler
Sepakbola

Tingkat
Kenakalan Remaja
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data penelitian (Arikunto, 2006: 160). Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional.

Metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan

atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada

saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya (Riduwan, 2005:

207). Sesuai dengan topik penelitian ini, subyek yang akan diteliti siswa

MAN I Bandar Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler Sepakbola.

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud

populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun

prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu

yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian (Arikunto, 2006: 30).

Sedangkan menurut para ahli yang lain populasi adalah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 117).

Tabel.1
Jumlah siswa ekstrakurikuler Sepakbola MAN I Kota

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016

NO KELAS JUMLAH

1. X (Sepuluh) 11 Siswa

2. XI (Sebelas) 10 Siswa

3. XII (Dua Belas) 9 Siswa

Jumlah 30 Siswa

Sumber : Dokumentasi MAN  Bandar lampung

Dari keseluruhan jumlah siswa yang ada di MAN I  Bandar Lampung

yang khusus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Sepakbola hanya

berjumlah : 30 orang saja. Dengan demikikian, populasi dari

penelitian ini adalah semua siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler Sepakbola saja yang berjumlah 30 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2011 : 118). Sedangkan menurut para ahli

yang lain berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti dan apabila subyeknya kurang dari 100, maka

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian
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populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar maka diambil sampel

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2006 : 131).

Dengan demikian, maka sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini

adalah sebanyak 30 orang dengan pertimbangan dikarenakan jumlah

populasi sisiwa yang mengikuti ekstrakurikuler kurang dari 100 orang.

3. Teknik Sampling

Merujuk pendapat Arikunto, dikarenakan  jumlah populasi yang diteliti

hanya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Sepakbola dalam

penelitian ini kurang dari 100  orang, yaitu sebanyak 30 orang saja,

maka semua siswa dijadikan sampel dalam penelitian ini.  Maka

penelitian ini disebut penelitian populasi.

C. Variabel penelitian

Variabel  penelitian menurut adalah segala sesuatu suatu atribut atau sifat atau

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2011: 61). Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel

terikat. Variabel bebas adalah  objek  atau gejala-gejala dalam penelitian yang

bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain dilambangkan dengan (X) dan

variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya

tergantung atau terikat dengan hal-hal lain yang mempengaruhi dilambangkan

dengan (Y).
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Berdasarkan judul penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel

yaitu :

1. Variabel bebas (X) yaitu : Aktivitas ektrakurikuler Sepakbola

2. Variabel terikat (Y) yaitu : Tingkat kenakalan remaja.

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Ekstrakurikuler adalah : kegiatan pembelajaran di luar jam sekolah

yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi siswa.

b. Kenakalan remaja adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang

dilakukan oleh kalangan anak remaja yang bersifat melawan hukum,

anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma yang berlaku.

2. Definisi Operasional Variabel.

a. Ekstrakurikuler terdiri dari dari indikator gerakan dasar sepakbola,

frekuensi latihan, manfaat sepakbola, serta pendidikan karakter.

Tabel . 2
Indikator Variabel Ekstrakurikuler Sepakbola

NO VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR

1
Aktivitas

Ekstrakurikuler
Sepakbola (X)

 Gerakan
Dasar
Sepakbola

 Teknik dasar
Menendang bola

 Teknik dasar Mengoper
bola

 Frekuensi
latihan

 Jumlah latihan dalam
satu minggu

 Waktu latihan dalam
satu kali pertemuan

 Manfaat
Sepakbola

 Tujuan mengikuti
Sepakbola

 Pendidikan
Karakter

 Membina hubungan
 Bertanggung jawab
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 Disiplin
 Menghargai orang lain
 Kontrol emosi
 Motivasi

b. Kenakalan remaja yang umum terjadi pada siswa terdiri dari indaktor

kenakalalan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Tabel. 3
Indikator Variabel Kenakalan Remaja

NO VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR

1.
Kenakalan
Remaja (Y)

Kenakalan yang
terjadi di
kalangan siswa

 Berkelahi
 Membolos
 Minuman keras
 Merokok
 Tidak mengerjakan PR
 Datang terlambat
 Tidak berpakaian rapih

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Metode Observasi

Teknik Observasi adalah : suatu teknik untuk mengumpulkan data

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung

terhadap objek penelitian yang meliputi kegiatan atau aktivitas

ekstrakurikuler Sepakbola di MAN 1 Bandar Lampung.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya
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(Arikunto,2006:231). Dokumentasi tidak begitu sulit, dalam arti

apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap dan belum

berubah.

3. Metode Angket / Kuisioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:199). Dalam

penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dengan harapan

responden akan dapat lagsung menuangkan jawaban sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Untuk memudahkan responden dalam

menjawab item-item kuesioner maka dalam penelitian ini digunakan

kuesioner tipe pilihan dengan tiga alternatif jawaban. Sehingga

responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat atau

keyakinannya sendiri. Kuesioner dibuat oleh peneliti dan diuji coba

kepada siswa lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan hubungan

aktivitas ekstrakurikuler Sepakbola dengan tingkat kenakalan remaja.

Sedangkan bentuk kuesioner dalam penelitian ini adalah bentuk

multiple choice (pilihan ganda), yaitu bentuk pilihan yang telah

disajikan alternatif jawaban baik itu pada variabel X ataupun Y.

Setelah kuiesioner disebarkan kepada anggota sampel dan kemudian

diteliti dan ternyata menjawab seluruhnya, maka selanjutnya diberi

skor masing-masing jawaban itu dengan patokan skor sebagai berikut :

1) A diberi skor 4

2) B diberi skor 3
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3) C diberi skor 2

4) D diberi skor 1

F. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau

kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002 : 144). Validitas

adalah ketepatan alat ukur yang digunakan ditinjau dari standar yang berlaku

pada saat digunakan. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini

maka alat ukur yang digunakan harus valid, alat ukur tersebut harus dapat

mengukur secara tepat. Dalam hal ini alat ukur yang dimaksud adalah angket,

yang disajikan berdasarkan konstruksi teoritis. Untuk validitas angket, peneliti

mengadakan uji coba dengan melihat indikator variabel X yang kemudian

dikontruksikan menjadi item-item pertanyaan.

2. Uji Reliabilitas

Penelitian yang menggunakan uji coba angket, dalam pelaksanaannya

memerlukan suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya.

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:160), “ reliabilitas menunjukan pengertian

bahwa suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Reliabilitas adalah

ketelitian dalam melakukan pengukuran. Suatu alat ukur dikatakan reliabel

apabila alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu baik.
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Untuk menguji alat ukur tersebut dilakukan dengan teknik belah dua dan

dengan cara sebagai berikut :

a. Angket diserahkan kepada para siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler sepakbola (responden)

b. Mengkorelasikan nomor pertanyaan X dan Y dalam rumus Korelasi

Product Moment.

Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus Sperman Brown,yaitu :

= 21 +
Keterangan :

: Reliabilitas internal seluruh instrumen.

: Korelasi Product moment antara belahan pertama dan kedua
(Riduan, 2012 :105)

G. Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam

suatu penelitian. Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat menggunakan

dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Pada

dasarnya statistik mempunyai dua pengertian yang luas dan yang sempit.

Dalam pengertian yang luas statistik merupakan cara-cara ilmiah yang

dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan, dan menganalisis data

yang berwujud angka. Sedangkan dalam pengertian yang sempit statistik

merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan yang

berwujud angka. Data yang dinilai adalah data variabel bebas: aktivitas
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ekstrakurikuler Sepakbola, serta variabel terikat yaitu tingkat kenakalan

remaja.

Setelah data diperoleh dari  penyebaran angket maka, langkah selanjutnya

ialah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang  digunakan  dalam

penelitian ini adalah  kualitatif deskriptif, yaitu suatu  penelitian yang

menggambarkan fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut diteliti

secara deskriptif dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi

yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Informasi-informasi

yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk uraian, yang memberikan

gambaran atas suatu keadaan yang sejelas mungkin.

1. Analisis Tabel

Langkah berikutnya menganalisis data dengan menggunakan

rumus interval yaitu :

Rentang = skor terbesar – skor terkecil

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n

Panjang kelas interval =

interval = ,
(Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997 : 36-37).

Hasil penelitian tersebut dimasukkan keadalam tabel sebagai berikut :
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Tabel Kategori Ekstrakurikuler Sepakbola

No Kategori Skor F Ket
1. Sangat aktif 31-40
2. Aktif 21-30
3. Kurang aktif 11-20
4. Tidak aktif 0-10

Jumlah 30 Orang

Tabel Kategori Kenakalan Remaja

No Kategori Skor F Ket
1. Sangat nakal 0-10
2. Nakal 11-20
3. Kurang nakal 21-30
4. Tidak nakal 31-40

Jumlah 30 Orang

2. Analisis Uji Hipotesis

Untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang diajukan dalam

penelitian, penulis menggunakan rumus statistik yaitu korelasi product

moment dikarenakan data-data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif,

yang didapat dari angket, dengan rumus :

汜 = ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ ( ∑ ) } { ∑ (∑ ) }
Keterangan :

r xy = Koefesien korelasi

N      = Jumlah sampel

X      = Skor variabel X

Y      = Skor variabel Y

∑X   = Jumlah skor variabel X

∑Y   = Jumlah skor variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y (Suharsimi Arikunto, 2010 : 317)
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Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X

terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

KD = r2 x 100%

Keterangan:
KD = Koefisien Determination (kontribusi variabel X terhadap variabel Y)
r = Nilai koefesien korelasi (Riduan, 2012 : 139)

Sementara itu pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk

mencari makna hubungan antara variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi

tersebut diuji dengan rumus :

√√ ²

Keterangan:

ℎ = Nilai t

r = Nilai Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel (Riduan, 2012 : 139)

Dengan kriteria pengujian Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan

yang positif antara aktivitas ekstrakurikuler sepakbola dengan tingkat

kenakalan remaja di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

hubungannya dengan perilaku kenakalan remaja, aktivitas ekstrakurikuler

sepakbola ini merupakan salah satu bagian dari aktivitas olahraga yang salah

satu tujuannya adalah untuk memanfaatkan waktu luang sehingga tidak

dipergunakan untuk hal yang tak berguna bagi masa depan siswa yang

mengikutinya, dalam hal ini adalah aktivitas olahraga.

B. Saran

1. Bagi Siswa

Membantu para siswa memaksimalkan potensinya dalam bidang olahraga

dengan mengikuti ekstrakurikuler. Siswa mendapatkan dorongan

(support) terhadap minatnya maka akan memberikan kontribusi yang

sangat besar bagi pembentukan konsep diri dan mendorong siswa

berprestasi
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2. Bagi Guru

Bahan masukan bagi guru, khususnya guru pendidikan jasmani, olahraga,

dan kesehatan dalam mengembangkan dan memaksimalkan kegiatan

ekstrakulikuler olahraga khususnya Sepakbola.

3. Bagi Sekolah

Sumbangan pemikiran untuk pihak sekolah, mengenai manfaat kegiatan

ekstrakulikuler Sepakbola dalam hal meminimalisir kenakalan remaja

4. Bagi Peneliti Lain.

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian

dibidang ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran,

informasi dan masukan tentang survey aktivitas ekstrakurikuler sepakbola

dengan tingkat kenakalan remaja.
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