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Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui minat 

siswa terhadap ekstrakuikuler seni beladiri tapak suci di SD Muhammadiyah 9 

Banjarmasin. Minat merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang proses 

kegiatan belajar. SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin merupakan salah satu 

sekolah yang mendukung penuh program kegiatan ekstrakurikuler salah satunya 

seni beladiri tapak suci. ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan penunjang 

di luar kemampuan akademik siswa sehingga siswa boleh memilih kegiatan sesuai 

dengan kemampuan atau  bakat yang dimiliknya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang bertujuan dengan terjun kelapangan dengan pendekatan kualitatif 

dan analisis deskriptif kualitatif untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah  

data yang diperlukan. Objek penelitian adalah minat siswa terhadap 

ekstrakurikuler seni beladiri tapak suci  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket/kuisioner. Adapun teknik pengolahan data 

yang digunakan adalah editing, klasifikasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat siswa tehadap 

ekstrakurikuler seni beladiri tapak suci minat siswa tehadap ekstrakurikuler seni 

beladiri tapak suci sangat berminat ada 6 orang, siswa yang menyatakan berminat 

ada 13 orang, siswa yang menyatakan cukup berminat tidak ditemukan, siswa 

yang menyatakan kurang berminat ada  4 orang, dan siswa yang menyatakan tidak 

berminat ada 3 orang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa 

terhadap ekstrakurikuler seni beladiri tapak suci di SD Muhammadiyah 9 

Banjarmasin yaitu: faktor siswa termasuk dalam kategori tinggi sekali dengan 

rata-rata (63,3%), faktor orangtua (90%) sangat mensupport dan sangat 

mendukung terhadap anaknya, faktor guru/ pelatih (100%) sangat memotivasi dan 

sangat mendukung,  faktor sarana dan prasarana (100%) sangat mendukung dan 

sangat memfasiltasi. 
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