
 

 

Lampiran 

ANGKET PENELITIAN 

MOTIVASI PESERTA DIDIK DALAM MENGIKUTI EKTRAKURIKULER 

BOLA BASKET DI SMA NEGERI 1 KINTAMANI TAHUN 

AJARAN2020/2021 

1. Nama : ............................ 
2. Kelas : ............................ 
3. Jurusan : ............................ 

4. Jenis Kelamin : ............................ 

Petunjuk Pengisian : 

1. Pilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda cheklist (√) 

pada kolom jawaban yang telah tersedia. 

2. Angketinibertujuanuntukmengetahuimotivasiberprestasipesert

adidikpada salah satu cabang ekstrakurikuler olahraga di SMA N 1Kintamani 

3. Jawablah setiap pernyataan sesuai dengan pendapat dan 

keadaan anda yang sebenarnya sesuai terhadap kegiatan ekstrakurikuler bolabasket. 

Contoh: 

 

No Pertanyaan Pililah Salah Satu 

SL SR KK J TP 

1. Saya memperhatikan pelatih/guru saat 

menjelaskan teknik dalam permainan 
bola basket. 

     

 

Keterangan pilihan jawaban: SL : Selalu 

SR :Sering 

KK :Kadang-kadang 

J : Jarang 

TP : Tidakpernah 



 

 

 

Uji Coba Angket Penelitian 

 

 

No Pertanyaan Pililah Salah Satu 

SL SR KK J TP 

A. Kebutuhan      

1 Saya butuh kegiatan ekstrakurikuler bola basket 

untuk meningkatkan keterampilan. 

     

2 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola basket agar 

dapat meningkatkan capaian prestasi secara 

maksimal. 

     

3 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola basket 

sebagai sarana untuk mengembangkan potensi 

diri. 

     

4 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola basket agar 

tetap sehat. 

     

5 Saya ingin memiliki teman yang bebakat dalam 

permainan bola basket agar termotivasi untuk 

lebih baik. 

     

B. Minat SL SR KK J TP 

6 Saya berminat dalam mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket 

     

7 Saya senang mempelajari teknik-teknik baru 

dalam ekstrakurikuler bola basket 

     

8 Saya senang menghabiskan waktu saya dalam 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket 

     

9 Ekstrakurikuler bola basket merupakan 

ekstrakurikuler yang menarik bagi saya 

     

10 Saya mengikuti ekstrakurikuler bola basket 

tanpa ada paksaan 

     

C. Bakat SL SR KK J TP 

11 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

sarana untuk meningkatkan bakat dalam 

permainan bolabasket. 

     



 

 

 

No Pertanyaan Pililah Salah Satu 

SL SR KK J TP 

12 Ekstrakurikuler bola basket akan mampu 

meningkatkan bakat yang saya miliki. 

     

13 Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola basket 

hanya akan menurunkan keterampilan bermain 
saya 

     

14 Saya lebih mudah berkembang dengan 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket di 

sekolah. 

     

15 Kegiatan ekstrakurikuler bola basket akan 

mampu memunculkan bakat siswa yang belum 

muncul sehingga memiliki dampak yang positif. 

     

D. Harapan SL SR KK J TP 

16 Saya memiliki harapan untuk berprestasi 

dibidang bolabasket 

     

17 Melalui kegiatan ekstrakurikuler bola basket 

saya berharap lebih dihargai orang lain 

     

18 Saya tidak hanya sekedar mau berlatih namun 

kedepannya saya juga ingin melatih di bidang 

bola basket 

     

19 Kegiatan ekstrakurikuler bola basket akan 

mampu mendorong saya mewujudkan harapan 

saya 

     

20 Harapan yang tinggi saya dukung dengan 

latihan yang berkualitas. 

     

E. Teman SL SR KK J TP 

21 Saya diajak teman untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bola basket. 

     

22 Saya ingin memiliki keterampilan bermain bola 

basket lebih dari teman saya. 

     

23 Teman saya mampu berprestasi dengan 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuer bolabasket. 

     



 

 

 

No Pertanyaan Pililah Salah Satu 

SL SR KK J TP 

24 Sebagian besar peserta ekstrakurikuler bola 

basket memiliki prestasi bermain yang tinggi. 

     

25 Kegiatan ekstrakurikuler bola basket 

memberikan efek positif dengan adanya sparing 

partner yang baik. 

     

26 Saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga bola 

basket agar mendapatkan teman lebih banyak 

     

27 Sesama teman peserta ekstrakurikuler saling 

memberikan dukungan untuk dapat berlatih 

dengan keras. 

     

F. Sarana Prasarana SL SR KK J TP 

28 Kegiatan ekstrakurikuler bola basket didukung 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

     

29 Sarana yang baik akan memudahkan 

terlaksannya latihan denganbaik. 

     

30 Sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana 

latihan ekstrakurikuler bola basket yang baik. 

     

31 Program latihan berjalan dengan baik karena 

didukung sarana yang memadai. 

     

32 Saya senang mengikuti ekstrakurikuler bola 

basket karena sarana dan prasarana memadai. 

     

G. Guru SL SR KK J TP 

33 Guru sangat memperhatikan kemampuan siswa 

peserta ekstrakurikuler bola basket. 

     

34 Guru mampu memotivasi siswa untuk dapat 

berlatih dengan baik. 

     

35 Penerapan program latihan ekstrakurikuler bola 

basket sesuai dengan kebutuhan siswa. 

     

36 Guru mampu menjaga suasana yang kondusif 

dan menyenangkan saat latihan dilakukan. 

     



 

  

dukung ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No Pertanyaan Pililah Salah Satu 

SL SR KK J TP 

37 Guru saya merupakan atlet basket yang handal 

dan banyak prestasinya. 

     

38 Pelatih selalu menanamkan sikap disiplin ketika 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

ekstrakurikuler bola basket. 

     

H. Lingkungan SL SR KK J TP 

39 Lingkungan sekolah mendukung adanya 

kegiatan ekstrakurikuler bolabasket. 

     

40 Semua warga sekolah menjaga suasana yang 

kondusif untuk berjalannya kegiatan 

ekstrakurikuler. 

     

41 Banyak atlet basket disekitar sekolah yang 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler. 

     

42 Disekitar sekolah terdapat banyak beberapa 

klub basket. 

     

43 Disekitar sekolah sebagian besar dusun 

memiliki sarana untuk latihan basket. 

     

44 Warga sekitar sering mengajak untuk sparing 

partner untuk melatih kemampuan peserta 

ekstrakurikuler. 

     

45 Ekstrakulikuler bola basket dapat memperluas 

pergaulan di dalam masyarakat, sehingga saya 

mengikutinya 
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