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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Minat Masyarakat untuk
Menggunakan Fasilitas Olahraga di Universitas Negeri Medan Tahun 2017.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
teknik survey. Pengumpulan data menggunakan angket berupa angket jenis
tertutup atau kuesioner tertutup (close). Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan sampel berlapis acak (stratified random sampling) berdasarkan
usia yakni kategori dewasa dini pada usia 18 tahun sampai usia 40 tahun dan
usia dewasa madya dimulai dari usia 40 tahun sampai usia 60 tahun.
Angket yang dibuat diuji coba terlebih dahulu. Hasil uji coba angket memiliki
validitas dengan rhitung > 0,444 dan reliabilitas r11 = 0,886. Hasil penelitian
diperoleh bahwa dari 32 butir pernyataan dengan 60 responden untuk indikator
perhatian (attention), diperoleh persentase sebesar 74,5% dengan kategori
“Tinggi”. Untuk indikator ketertarikan (interest), diperoleh persentase sebesar
71,6% dengan kategori “Tinggi”. Untuk indikator keinginan (desire), diperoleh
persentase sebesar 77,3% dengan kategori “Tinggi”. Untuk indikator
keyakinanan (conviction), diperoleh persentase sebesar 81,0% dengan kategori
“Sangat Tinggi”. Untuk indikator keputusan (decision), diperoleh persentase
sebesar 81,5% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan untuk indikator tindakan
(action), diperoleh persentase sebesar 77,7% dengan kategori “Tinggi”.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Minat
Masyarakat Untuk Menggunakan Fasilitas Olahraga Di Universitas Negeri Medan
Tahun 2017 termasuk dalam kategori “Tinggi” dengan persentase rata-rata
77,3%.

Kata kunci : Minat, Fasilitas olahraga

A. PENDAHULUAN
Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi tubuh, banyak
manfaat yang dihasilkan dengan berolahraga secara teratur, selain untuk menjaga
kebugaran fisik, olahraga juga dapat membangun semangat untuk menjalini aktivitas
sehari-hari yang padat. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai
kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk
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meningkatkan prestasi. Peningakatan prestasi salah satunya dengan penyediaan fasilitas
olahraga. Fasilitas olahraga merupakan tempat berlatih untuk para atlet dan juga
masyarakat dalam berolahraga.
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, masyarakat yang
berolahraga di Universitas Negeri Medan juga memiliki waktu tersendiri untuk
melakukan olahraga. Peneliti melihat rendahnya jumlah orang yang melakukan aktivitas
olahraga pada hari senin, selasa, rabu, kamis dan mengalami peningkatan pada hari
sabtu dan minggu. Jumlah orang yang berolahraga sangat sedikit yakni berkisar 250
orang perharinya, sedangkan fasilitas olahraga atau ruang yang tersedia sangat luas dan
bisa digunakan 1000 orang. Pada umumnya masyarakat berolahraga dengan frekuensi
hanya satu hari dalam seminggu, dengan intensitas tidak lebih dari satu jam dalam
sehari. Jenis olahraga yang paling sering dilakukan berupa jogging, lari, dan senam.
Rendahnya pengunjung yang berolahraga bisa jadi dikarenakan kondisi atau keadaan
prasarana, kurangnya perawatan prasarana mengakibatkan keadaan prasarana tersebut
tidak menarik minat masyarakat, adapun sarana yang tidak terawat seperti lapangan
serba guna, tanahnya sudah tidak lagi rata, dan terdapat banyak lubang-lubang kecil.
Minat berolahraga di masyarakat pada era globalisasi ini tidak hanya untuk
menjadi sehat melainkan sebagai wadah untuk berprestasi mengharumkan nama
daerahnya, sebagai wadah bersosialisasi dengan teman sejawat, terlebih pada remaja
yang memanfaatkan waktu sore harinya untuk berpacaran dan melakukan joging
bersama dengan pasangannya. Minat seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap
aktivitasnya sehari-hari. Minat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat secara tetap dalam melakukan aktivitas tersebut. Minat juga merupakan
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
Kegiatan yang diminati masyarakat, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa
senang dan diperoleh rasa kepuasan. Minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada
suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Seseorang yang memiliki minat
terhadap kegiatan tertentu cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap
kegiatan tersebut.
Minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peran penting
dalam mengambil keputusan masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap suatu
objek atas dasar rasa senang atau rasa tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang
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merupakan dasar suatu minat. Jadi bisa dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu
maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati
tersebut. Minat adalah kecenderungan dan gairah yang tinggi terhadap sesuatu.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Medan tahun 2017. Peneliti
menggunakan sampel berlapis acak (stratified random sampling) yaitu berdasarkan
strata usia yakni usia dewasa dini 18 tahun sampai 40 tahun dan usia dewasa madya 40
tahun sampai 60 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan teknik survei, untuk mengetahui data dikumpulkan dengan
menggunakan angket berupa angket jenis tertutup atau kuesioner tertutup (close).
Angket terlebih dahulu diuji cobakan kepada 20 orang responden. Hasil uji coba
menunjukkan hasil validitas dengan rhitung > 0,444 dan reliabilitas r11 = 0,886.
Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase distribusi
frekuensi relatif. Adapun rumusnya sebagai berikut :
P = F / N x 100%
Keterangan
P = Presentase gambaran yang diperoleh .
F = Frekuensi dan jumlah responden yang memilih
N = Jumlah sampel penelitian
Menurut Riduwan (2004:89) kriteria interpretasi skor dapat dibedakan menjadi
kategori sebagai berikut:
Tabel 1. Interpretasi jawaban angket
No

Hasil

Kategori

1

80% - 100%

Sangat tinggi

2

60% - 79%

Tinggi

3

30% - 59%

Sedang

4

10% - 29%

Rendah

5

0% - 9%

Sangat rendah
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti membagikan angket kepada 60 reponden dengan 32 butir pernyataan.
Pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator dari minat, adapun indikator pertama
mengenai perhatian (attention) yakni pernyataan berupa pengamatan masyarakat
terhadap objek (fasilitas olahraga), pernyataan ini terdapat pada angket nomor 1, 8, 31
berbentuk pernyataan positif dan angket nomor 3 dan 9 pernyataan negatif. Indikator
kedua pada pernyataan ialah mengenai ketertarikan (interest) pada indikator ketertatikan
dibagi menjadi dua bagian yaitu upaya mendekati objek dan mencari informasi
mengenai objek. Upaya mendekati objek yaitu masyarakat yang telah memiliki
perhatian terhadap objek akan berusaha untuk mendekati objek dan mencari informasiinformasi yang berhubungan dengan objek yang telah diamatinya. Upaya mendekati
objek berbentuk pernyataan positif terdapat pada angket nomor 2, 18, 32 dan pernyataan
negatif angket nomor 21. Mencari informasi mengenai objek berbentuk pernyataan
positif terdapat pada angket nomor 7, 19 dan pernyataan negatif terdapat pada angket
nomor 6.
Indikator ketiga mengenai keinginan (desire) yakni masyarakat memiliki
keinginan atau dorongan dari dalam diri dan tanpa adanya pemaksaan. Pernyataan
positif terhadap indikator keinginan terdapat pada angket nomor 4, 20, 38 dan
pernyataan negatif pada angket nomor 5, 23 dan 36. Indikator keempat mengenai
keyakinan (conviction) yakni masyarakat yang telah melakukan pengamatan, mendekati
dan mencari informasi mengenai objek, memeliki keinginan dari dalam diri dan
masyarakat yakin akan manfaat dari penggunaan objek. Pernyataan positif terhadap
indikator keyakinan terdapat pada angket nomor 15, 24, 34 dan pernyataan negatif pada
angket nomor 12 dan 27. Indikator kelima mengenai keputusan (decision) yakni
memutuskan sikap terhadap objek baik untuk menggunakan objek maupun menjaga
objek. Pernyataan positif terhadap indikator keputusan terdapat pada angket nomor 10,
26, 35 dan pernyataan negatif pada nomor angket 13 dan 14. Indikator keenam
mengenai tindakan (action) yakni penggunaan objek secara langsung. Pernyataan positif
terhadap indikator keyakinan terdapat pada angket nomor 25 dan pernyataan negatif
pada angket nomor 17, 29,dan 39.
Dari hasil angket tentang minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas
olahraga di Universitas Negeri Medan, data dapat di deskripsikan sebagai berikut:
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1. Indikator perhatian (attention) yaitu pernyataan angket nomor 1 dengan skor 164,
pernyataan angket nomor 3 dengan skor 165, pernyataan angket nomor 8 dengan
skor 190, pernyataan nomor angket 9 dengan skor 182, pernyataan angket nomor 26
dengan skor 193 dan keseluruhan data mentah 894 seharusnya = 1200.
2. Indikator ketertarikan (interest) yaitu pernyataan angket nomor 2 dengan skor 178,
pernyataan angket nomor 16 dengan skor 162, pernyataan angket nomor 19 dengan
skor 175, pernyataan angket nomor 27 dengan skor 167, pernyataan angket nomor 6
dengan skor 146, pernyataan angket nomor 7 dengan skor 182, pernyataan angket
nomor 17 dengan skor 193 keseluruhan data mentah 1203 seharusnya =1680.
3. Indikator keinginan (desire) yaitu pernyataan angket nomor 4 dengan skor 192,
pernyataan angket nomor 5 dengan skor 168, pernyataan angket nomor 18 dengan
skor 193, pernyataan angket nomor 20 dengan skor 206, pernyataan nomor 30
dengan skor 180, pernyataan nomor 31 dengan skor 179 keseluruhan data mentah
1118 seharusnya =1440.
4. Indikator keyakinan (conviction) yaitu pernyataan nomor 11 dengan skor 188,
pernyataan nomor 14 dengan skor 202, pernyataan nomor 21 dengan skor 199,
pernyataan nomor 24 dengan skor 180, pernyataan nomor 28 dengan skor 203
keseluruhan data mentah 972 seharusnya =1200.
5. Indikator keputusan (decision) yaitu pernyataan nomor 10 dengan skor 195,
pernyataan nomor 12 dengan skor 209, pernyataan nomor 13 dengan skor 183,
pernyataan nomor 23 dengan skor 198, pernyataan nomor 29 dengan skor 193
keseluruhan data mentah 978 seharusnya =1200.
6. Indikator tindakan (action) yaitu pernyataan nomor 15 dengan skor 175, pernyataan
nomor 22 dengan skor 206, pernyataan nomor 25 dengan skor 198, pernyataan
nomor 35 dengan skor 167 keseluruhan data mentah 746 seharusnya =960.

Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat minat masyarakat
untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan tahun 2017 dengan
enam indikator termasuk ke dalam kategori tinggi sebesar 77,3%. Hasil tersebut
diperoleh dari rata-rata dari setiap sub-variabel. Minat masyarat untuk menggunakan
fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan ditinjau dari aspek perhatian (attention),
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diperoleh persentase sebesar 74,5% dengan kategori tinggi. Hasil tersebut didapat
berdasarkan jawaban masyarakat terhadap angket masyarakat untuk menggunakan
fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan ditinjau dari aspek yaitu perhatian
(attention) sebesar 68,3% masyarakat berpendapat bahwa fasilitas olahraga di
Universitas Negeri Medan cukup lengkap, pada angket nomor 3 sebesar 68,8%
masyarakat berpendapat bahwa fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan dirawat
dengan baik, pada angket nomor 8 sebesar 79,2% masyarakat berpendapat bahwa
Senam aerobik yang diadakan di Universitas Negeri Medan sangat cocok untuk
menjaga kesehatan tubuh, pada angket nomor 9 sebesar 75,8% masyarakat berpendapat
bahwa fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan masih layak pakai, dan pada
angket nomor 26 sebesar 80,4% masyarakat berpendapat bahwa lapangan Universitas
Negeri Medan merupakan tempat yang tepat untuk lari pagi. Hasil tersebut
menunjukkan minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas
Negeri Medan ditinjau dari aspek yaitu perhatian (attention) secara keseluruhan sudah
termasuk dalam kategori tinggi.
Minat masyarat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan ditinjau dari aspek ketertarikan (interest), diperoleh persentase sebesar 71,6%
dengan kategori tinggi. Hasil ini didapat berdasarkan perhitungan dari tujuh pernyataan
yaitu pada angket nomor 2 sebesar 74,2% masyarakat menyediakan waktu luang untuk
berolahraga di Universitas Negeri Medan benar-benar harus dilakukan, pada angket
nomor 16 sebesar 67,5% Masyarakat dapat meminjam fasilitias olahraga dari orang lain
adalah cara yang tepat jika tidak memiliki fasilitas pribadi, pada angket nomor 19
sebesar 72,9% masyarakat berpendapat bahwa orang yang sibuk bekerja juga akan
tertarik dengan fasilitas olahraga yang ada disekitarnya, pada nomor angket 27 sebesar
69,6% Masyarakat yang datang ke Universitas Negeri Medan tujuannya adalah untuk
berolahraga, pada angket nomor 6 sebesar 60,8% masyarakat berpendapat bahwa untuk
mencari informasi fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan tidak perlu bertanya
pada siapa pun, pada angket nomor 7 sebesar 75,8% Masyarakat dapat bertanya
langsung kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan adalah hal tepat untuk
mengetahui fasilitas olahraga yang ada di Universitas Negeri Medan, pada nomor
angket 17 sebesar 80,4% Masyarakat melihat langsung fasilitas olahraga di Universitas
Negeri Medan adalah cara yang tepat untuk mengetahui keadaan fisik fasilitas olahraga
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tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan
fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan ditinjau dari aspek ketertarikan (interest)
termasuk pada kategori tinggi.
Minat masyarat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan ditinjau dari aspek keinginan (desire), diperoleh persentase sebesar 77,3%
dengan kategori tinggi. Hasil ini didapat berdasarkan perhitungan dari enam pernyataan
yaitu pada angket nomor 4 sebesar 80% menunjukkan bahwa banyak masyarakat sekitar
yang ingin menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan, pada angket
nomor 5 sebesar 70% menunjukkan bahwa masyarakat ingin menggunakan fasilitas
olahraga di Universitas Negeri Medan walaupun terlalu ramai, pada angket nomor 18
sebesar 78,3% menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk menggunakan fasilitas
olahraga sudah ada sejak melihat fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan, pada
angket nomor 20 sebesar 85,8% masyarakat berkeinginan bahwa berolahraga
bermanfaat bagi kondisi kesehatan tubuh, pada angket nomor 30 sebesar 75%
menunjukkan bahwa alasan masyarakat mau berolahraga di Universitas Negeri Medan
karena lingkungannya tidak kotor, pada angket nomor 31 sebesar 74,6% masyarakat
yang datang berolahraga di Universitas Negeri Medan lebih banyak dengan alasan
keinginan diri sendiri daripada ajakan orang lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
keinginan masyarakat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan rata-rata termasuk pada kategori tinggi.
Minat masyarat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan ditinjau dari aspek keyakinanan (conviction), diperoleh persentase sebesar 81%
dengan kategori sangat tinggi. Hasil ini didapat berdasarkan perhitungan dari lima
pernyataan yaitu pada nomor 11 sebesar 78,3% Masyarakat yakin berolahraga di
Universitas Negeri Medan dapat menjaga tubuh agar tetap sehat, pada angket nomor 14
sebesar 84,2% masyarakat yakin olahraga dengan menggunakan fasilitas olahraga
umum dapat menambah semangat, pada angket nomor 21 sebesar 82,9% masyarakat
yakin dengan menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan dapat
membuat olahraga lebih menyenangkan, pada angket nomor 24 sebesar 75%
masyarakat yakin ada manfaat yang didapatkan dengan menggunakan fasilitas olahraga
di Universitas Negeri Medan, pada angket nomor 28 sebesar 84,6% masyarakat yakin
berolahraga di lapangan terbuka Universitas Negeri Medan membuat pernafasan
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menjadi lancar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat untuk
menggunakan fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan sudah termasuk dalam
kategori sangat tinggi.
Minat masyarat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan ditinjau dari aspek keputusan (decision), diperoleh persentase sebesar 81,5%
dengan kategori sangat tinggi. Hasil ini didapat berdasarkan perhitungan dari lima
pernyataan yaitu pada nomor 10 sebesar 81,3% masyarakat memutuskan jika ada waktu
luang, banyak masyarakat yang berolahraga di Universitas Negeri Medan, pada angket
nomor 12 sebesar 87,1% masyarakat memutuskan bahwa berolahraga tidak sekedar
membuang-buang waktu saja, pada nomor 13 sebesar 76,3% Masyarakat setempat perlu
ikut memelihara fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan, pada nomor 23 sebesar
82,5% masyarakat harus ikut menjaga fasilitas olahraga menunjukkan rasa kepedulian
terhadap fasilitas umum, pada nomor 29 sebesar 80,4% banyak masyarakat yang
memutuskan untuk berolahraga di Universitas Negeri Medan. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keputusan yang tinggi untuk menggunakan
fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan.
Minat masyarat untuk menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri
Medan ditinjau dari aspek tindakan (action), diperoleh persentase sebesar 77,7% dengan
kategori tinggi. Hasil ini didapat berdasarkan perhitungan dari empat pernyataan yaitu
pada angket nomor 15 sebesar 72,9% Masyarakat berpendapat bahwa izin
menggunakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan tidak susah, pada nomor
22 sebesar 85,8% masyarakat yang menggunakan fasilitas olahraga Universitas Negeri
Medan dengan baik merupakan sikap yang tepat untuk menjaga fasilitas umum, pada
angket nomor 25 sebesar 82,5% masyarakat berpendapat bahwa sering berolahraga di
Universitas Negeri Medan membuat siapa pun tidak akan bosan, pada angket nomor 32
sebesar 69,6% banyak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di lapangan
Universitas Negeri Medan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tindakan masyarakat
untuk untuk menggunakan fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan sudah termasuk
dalam kategori tinggi.
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D. KESIMPULAN
Berdasarkan kesimpulan dari enam indikator minat maka dapat ditarik
kesimpulan secara keseluruhan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas
olahraga di Universitas Negeri Medan secara keseluruhan sebesar 77,3%, dan
dikategorikan tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas olahraga di Universitas Negeri Medan
termasuk kategori lengkap sehingga masyarakat memilih berolahraga dengan
menggunakan fasilitas olahraga Universitas Negeri Medan.
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