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ABSTRAK 

Prabowo, Bagoos Henry. 2013. Peran PBSI Kudus Terhadap Pembinaan 
Klub Bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013 Skripsi Program Studi 
Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan 
Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang. Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M.Pd. Agung Wahyudi, 
S.Pd.,M.Pd. 

Kata kunci : Peran, PBSI Kudus, Pembinaan, Klub Bulutangkis 

Berdasarkan observasi awal didapatkan informasi bahwa PBSI berperan 
besar terhadap pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus, dan sebagian 
pelatih membenarkan hal tersebut. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub bulutangkis di 
Kabupaten Kudus tahun 2013. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub bulutangkis di 
Kabupaten Kudus tahun 2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klub bulutangkis anggota PBSI 
Kudus yang berjumlah 50 klub. Jumlah keseluruhan populasi (50 klub) akan 
diambil 10% yaitu sebanyak 5 klub. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya 
dilakukan dengan cara stratified sampling (sampel berstrata). Untuk 
mendapatkan data yang lebih valid dan akurat maka peneliti mengambil jumlah 
sampel yang lebih banyak yaitu 12 klub. Populasi dalam penelitian ini yaitu klub 
bulutangkis anggota PBSI Kudus sebanyak 50 klub yang terbagi atas 3 strata 
yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan strata tersebut didapatkan dari 
PBSI, berdasarkan pertimbangan banyaknya atlet yang dimiliki, prestasi, dan 
manajemen klub. Dari masing-masing strata akan diambil 4 klub sebagai 
perwakilan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, lembar 
pertanyaan (kuesioner), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik 
analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa PBSI Kudus sangat 
berperan dalam perkembangan bulutangkis dan pembinaan klub di Kabupaten 
Kudus yang meliputi dalam hal pemasalan olahraga bulutangkis, pembibitan 
atlet, pembentukan klub, upaya peningkatan prestasi dengan pembinaan, 
mengadakan pendidikan kepelatihan, mengadakan kejuaraan-kejuaraan daerah, 
dukungan motivasi, dukungan sarana dan prasarana klub, dan dukungan 
pendanaan klub. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu PBSI Kudus sangat berperan dalam 
pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus. Saran untuk PBSI Kudus agar 
dapat memberikan pendidikan kepelatihan kepada pelatih secara rutin setiap 3 
bulan sekali, agar menjaga perkembangan dan kemajuan klub serta lebih 
memperhatikan pembinaan atlet di klub, selalu memberikan dukungan kontribusi 
sarana prasarana dan dana kepada setiap klub bulutangkis anggota PBSI 
Kudus, menambah bantuan sarana dan prasarana seperti membuat fitness 
centre yang dapat digunakan oleh setiap klub, dan setiap mengadakan kejuaraan 
bulutangkis agar dapat membebaskan biaya pendaftaran bagi atlet 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Olahraga bulutangkis di Indonesia sudah sangat populer di kalangan 

masyarakat karena prestasi yang dicapai mampu bersaing dengan negara lain. 

Konsekuensi dari prestasi yang telah dicapai tersebut adalah setiap pemain 

dituntut untuk selalu meraih prestasi optimal. Sehubungan dengan itu baik 

pemain dan pelatih dituntut untuk melaksanakan pola program latihan yang 

ilmiah sesuai dengan perkembangan olahraga saat ini. Proses pembinaan dalam 

olahraga tidak bisa dilakukan secara instan, namun harus melalui proses yang 

panjang. Untuk mencapai prestasi yang optimal diperlukan latihan dengan 

disiplin, ketekunan, pengorbanan, tekad serta dilandasi oleh motivasi yang tinggi. 

Di Indonesia banyak klub-klub bulutangkis yang membuat olahraga ini 

tumbuh semakin pesat dan memasyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Kudus, 

banyak klub-klub bulutangkis besar maupun kecil yang mempengaruhi 

perkembangan bulutangkis. Keterlibatan pihak pemerintah  dalam rangka ikut 

mengembangkan bulutangkis di tengah-tengah masyarakat ditunjukan dengan 

berdirinya induk organisasi olahraga yang menambah kuatnya motivasi dan 

dukungan dari masyarakat, seperti pemerintah Kabupaten Kudus yang 

mendirikan PBSI Kudus. 

PBSI banyak memberikontribusi terhadap perkembangan olahraga 

bulutangkis di Kabupaten Kudus. Dari hasil observasi awal didapatkan informasi 

bahwa PBSI berperan besar terhadap pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten 

Kudus, terutama diberikannya kontribusi sarana prasarana dan pendanaan 
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kepada klub-klub anggota PBSI Kudus yang berjumlah 50 klub, dan sebagian 

pelatih membenarkan hal tersebut. Maka peneliti ingin mengetahui seberapa 

besar peran PBSI terhadap pembinaan klub bulutangkis anggota PBSI di 

Kabupaten Kudus. Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul: Peran PBSI Kudus Terhadap Pembinaan 

Klub Bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013. 

 

1.2. FOKUS MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil fokus 

masalah sebagai berikut: Bagaimana peran PBSI Kudus terhadap pembinaan 

klub bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013? 

 

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN 

a. Apa saja strategi PBSI dalam memajukan olahraga bulutangkis di Kudus? 

b. Tindakan apa yang dilakukan PBSI dalam upaya pembinaan klub 

bulutangkis di Kudus? 

c. Seberapa besar kontribusi PBSI terhadap perkembangan olahraga 

bulutangkis di Kudus?  

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada fokus masalah diatas, maka dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran PBSI Kudus 

terhadap pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013. 
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1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan olahraga bulutangkis, serta dapat memacu aktivitas dan 

semangat atlet-atlet muda khususnya di Kabupaten Kudus agar lebih berprestasi 

dan berkembang lebih maju lagi. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti mengenai peran PBSI Kudus terhadap 

pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013. 

1.5.2.2. Bagi atlet 

a. Meningkatkan pengetahuan mengenai peran PBSI Kudus terhadap 

pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013. 

b. Memotivasi semangat bertanding dan berlatih para atlet bulutangkis 

khususnya di kawasan Kabupaten Kudus. 

1.5.2.3. Bagi pelatih 

a. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai peran PBSI Kudus terhadap 

pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013. 

b. Menambah semangat pelatih untuk terus melatih dan berkreasi dengan 

bekerja keras untuk meningkatkan kualitas permainan anak didiknya. 
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1.5.2.4. Bagi masyarakat 

a. Mengetahui peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub bulutangkis di 

Kabupaten Kudus Tahun 2013. 

b. Menambah peran aktif untuk mendukung perkembangan bulutangkis di 

Kabupaten Kudus. 

c. Menambah peran aktif untuk mengawasi kualitas para atlet dan pelatih 

agar selalu tercipta suasana harmonis untuk terus meningkatkan 

prestasi dalam bertanding. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1. Pengertian Olahraga 

Olahraga berasal dari dua suku kata, yaitu olah dan raga, yang berarti 

memasak atau memanipulasi raga dengan tujuan membuat raga menjadi matang 

(Ateng, 1993; dalam Husdarta, 2010:145).Olahraga digunakan untuk segala jenis 

kegiatan fisik yang dapat dilakukan di darat, air, maupun udara. Olahraga adalah 

proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat 

mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan 

rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk 

permainan, perlombaan / pertandingan, dan kegiatan jasmani yang interaktif 

untuk memperoleh rekreasi, kesenangan, dan prestasi puncak dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas  berdasarkan 

pancasila. (Cholik Mutohir, 1992; dalam Samsudin,2008:02) 

Olahraga menurut Matveyev (1981; dalam Rusli dan Sumardianto, 2000), 

bahwa olahraga merupakan kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan itu 

atlet memperagakan kemampuan geraknya (performa) dan kemauannya 

semaksimal mungkin. 

 

2.1.2. Olahraga Bulutangkis 

Herman (2004:03) menjelaskan, permainan bulutangkis merupakan 

permainan yang bersifat individu, dan dapat dilakukan dengan cara satu orang 
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melawan satu orang, atau dua orang melawan dua orang. Permainan ini 

menggunakan raket sebagai pemukul dan kok sebagai objek yang dipukul. 

Berbagai prestasi dunia diraih dengan penuh kebanggaan. Dari sekian 

banyak cabang olahraga di Indonesia bulutangkis tidak hanya menjadi 

kebanggaan bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggan 

seluruh rakyat Indonesia di tingkat dunia. Itu berarti sebagai salah satu bukti 

bahwa permainan dan olahraga ini tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat 

atau bisa dikatakan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat (Muhammad, 

2008:02). 

 

2.1.3. Karakteristik Olahraga Bulutangkis 

2.1.3.1. Perkembangan Bulutangkis Dunia 

Agus (2008:10) menjelaskan, beberapa tahun setelah diperkenalkan 

Inggris, olahraga bulutangkis Semakin berkembang dan menyebar keseluruh 

daratan Eropa, Asia, bahkan sampai ke Benua Amerika dan Kanada.Federasi 

bulutangkis Internasional yang mengelola seluruh kegiatan bulutangkis, pertama 

kali dibentuk tahun 1934 dengan nama IBF (International Badminton Federation), 

tepatnya pada tanggal 5 Juli 1934. Sebagai ketua IBF yang pertama adalah Sir. 

George Thomas. Organisasi olahraga bulutangkis dunia ini didirikan oleh 

beberapa negara antara lain Denmark, Wales, Swedia, Perancis, Irlandia, 

Belanda, Skotlandia, dan Kanada. 

Berdasarkan rencana IBF, pada tahun 1941-1942 akan diselenggarakan 

kejuaraan bulutangkis Internasional beregu putra yang pertama. Karena terjadi 

perang dunia ke-2 kejuaraan ini ditangguhkan, dan baru dilaksanakan pada 

tahun 1948-1949. Piala bergilir yang diperebutkan untuk beregu putra ini 

sebenarnya bernama International Badminton Championship Challange Cup, 
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tetapi piala ini lebih dikenal dengan nama Thomas Cup. Piala Thomas, sebagai 

kejuaraan dunia batminton beregu putra pertama kali diselenggarakan pada 

tahun 1948 dibeberapa zona, yaitu zona Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. 

Dalam babak final antara zona yang diselenggarakan di Preston, Malaya muncul 

sebagai juara dan merebut piala Thomas pertama. 

PBSI mencoba mendaftarkan diri untuk mengikuti perebutan piala 

Thomas pada tahun 1957-1958 setelah Indonesia menjadi anggota IBF. Dalam 

babak antar zona, Indonesia telah mengalahkan Malaysia dalam final. Sejak 

perebutan piala Thomas pertama kali, pada tahun 1948, sampai sekarang piala 

tersebut selalu berada di benua Asia. Pemain-pemain Indonesia, RRC, Malaysia, 

berhasil merebut piala Thomas beberapa kali. 

Perkembangan bulutangkis di dunia semakin meningkat sehingga 

pemain bulutangkis putripun tidak mau ketinggalan. Mereka merencanakan untuk 

membuat kejuaraan beregu khusus untuk putri. Kejuaraan beregu putri yang 

pertama diselenggarakan pada tahun 1956 dengan  nama Uber Cup. Piala Uber 

ini merupakan penghargaan bagi pemain bulutangkis putri Inggris bernama Mrs. 

H.S. Uber yang banyak berperan dalam mengembangkan olahraga bulutangkis 

putri. Piala Uber pertama kali diperebutkan pada tahun 1956 di Lancashire dan 

keluar sebagai juara adalah regu putri Amerika Serikat. Selanjutnya piala 

Thomas dan Uber diperebutkan setiap 3 tahun sekali. 

Kejuaraan dunia bulutangkis perorangan All England yang 

diselenggarakan setiap tahun, Indonesia untuk pertama kalinya berhasil merebut 

juara tunggal All England melalui Tan Hoe Hok pada tahun 1959. Prestasi 

gemilang lainnya dipersembahkan oleh sang maestro bulutangkis Rudy Hartono 



 
 

   

8 

yang merebut gelar juara All england delapan kali, tujuh kalinya diperoleh 

berturut- turut. 

IBF selain menyelenggarakan kejuaraan piala Thomas dan Uber, juga 

mencetuskan ide untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia bulutangkis beregu 

campuran. Kejuaraan ini diberi nama Soedirman Cup, pertama kali 

diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1989. Piala itu diberi nama Soedirman 

sebagai penghargaan dan penghormatan kepada mantan ketua umum PBSI 

Soedirman. Dalam kejuaraan tersebut Indonesia berhasil meraih juara beregu 

campuran pertama. Kejuaraan ini sekarang sudah menjadi kejuaraan resmi IBF 

yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. 

2.1.3.2. Perkembangan Bulutangkis Indonesia 

Di Indonesia, badminton dikenal sebagai bulutangkis. Perkembangan 

bulutangkis di Indonesia terkait dengan adanya kesadaran bahwa olahraga dapat 

membawa nama harum bangsa Indonesia di dunia. Oleh karena itu 

mulaididirikan berbagai perkumpulan. Di Jakarta, berdiri perkumpulan bulu 

tangkis yakni Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) pada tanggal 20 

Januari 1947. PORI Pusat pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Ketua 

PORI adalah Tri Tjondokusumo (Herman, 2004:17). 

Pada zaman Belanda, persatuan bulutangkis tersebut dinamakan BBL 

(Bataviasche Badminton Leaque) yang kemudian di lebur menjadi BBU 

(Bataviasche Badminton Unie). BBU secara umum diikuti oleh orang-orang 

keturunan Tionghoa yang mempunyai kesadaran nasional tinggi. Lalu, mereka 

mengubah BBU menjadi PERBAD (Persatuan Badminton Djakarta) yang diketuai 

oleh Tjoang Seng Tiang. 
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Pada tahun 1949 PERBAT bertukar pikiran dengan para tokoh bulu 

tangkis Indonesia, antara lain Sudirman Liem Soei Liong, E. Sumantri, Ramli 

Rakin, Ang Bok Sun, dan Khow Dji Hoe. Selanjutnya agar organisasi ini 

menjangkau seluruh Indonesia, Sudirman dan rekan-rekannya menghubungi 

teman-temannya di seluruh Indonesia untuk mendirikan perkumpulan bulu 

tangkis. Pada 5 Mei 1951 barulah dapat dibentuk Persatuan Bulutangkis Seluruh 

Indonesia (PBSI).Untuk selanjutnya Indonesia mulai masuk secara resmi di IBF 

pada tahun 1953. Empat tahun kemudian Indonesia baru mengikuti piala 

Thomas tahun 1957-1958. 

Pada tahun 1950-an, bulutangkis sudah menjadi olahraga tingkat 

nasional dan dimainkan diseluruh kota di Indonesia, khususnya di Sumatera, 

Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Setelah sempat berhenti pada masa 

penjajahan Jepang, olahraga ini kembali dimainkan tidak lama setelah Indonesia 

merdeka. Pertandingan antar kota sudah mulai diadakan, walau hanya antar 

perkumpulan. Penyebaran bulutangkis di Tanah Air, antara lain dapat dilihat 

dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) I di Surakarta tahun 1948 yang diikuti 

banyak wilayah (Karesidenan). 

2.1.3.3. Teknik Keterampilan Dasar Bulutangkis 

Poole (2008:104) menjelaskan bahwa untuk menjadi pemain bulutangkis 

yang baik, maka seorang atlet harus menguasai teknik dasar atau keterampilan 

dasar bermain bulutangkis dengan benar. Teknik dasar yang dimaksud bukan 

hanya pada penguasaan teknik memukul, tetapi juga melibatkan teknik-teknik 

yang berkaitan dengan permainan bulutangkis. Teknik dasar keterampilan 

bulutangkis yang harus dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis antara lain : 
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sikap berdiri (stance), teknik memegang raket, teknik memukul bola, dan teknik 

langkah kaki (foot work). 

a. Sikap berdiri (stance) 

Sikap berdiri dalam permainan dibagi dalam 3 bentuk, yaitu : 

1) Sikap berdiri saat servis 

2) Sikap berdiri saat menerima servis 

3) Sikap saat in play 

b. Teknik memegang raket 

Ada tiga cara untuk memegang raket dalam permainan bulutangkisyaitu 

forehand, backhand, dan frying pan (panci penggorengan). (Poole, 2008:18) 

1) Pegangan forehand 

Teknik pegangan forehand dapat digunakan untuk setiap gerakan pukulan. 

Beberapa pemain bahkan mengatakan bahwa mereka dapat melakukan semua 

jenis pukulan hanya dengan menggunakan cara pegangan forehand, tanpa 

mengganti cara pegangan lain. 

Teknik pegangan forehand dilakukan ibu jari dan jari telunjuk menempel 

pada bagian permukaan pegangan yang sempit (sejajar dinding kepala raket). 

Keuntungan teknik pegangan forehand di antaranya: 

a) Raket tidak mudah lepas dan pukulan yang dihasilkan dapat keras. 

b) Memudahkan melakukan pukulan terhadap bola yang datangnya disebelah 

kanan badan (forehand) 

c) Dapat memutar pergelangan tangan untuk menempatkan posisi kepala 

raket tegak lurus dengan kepala shuttle cock. 

Kelemahan teknik pegangan forehand: 

a) Lemah terhadap bola yang datangnya di sebelah kiri badan 
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b) Lemah dalam menerima bola serangan yang mengarah ke badan 

2) Pegangan Backhand 

Dari posisi teknik pegangan forehand dapat dialihkan ke teknik pegangan 

backhand, yakni dengan memutar raket seperempat putaran kearah 

kiri.Keuntungan pegangan backhand adalah pemain dengan leluasa dapat 

mengembalikan bola yang datangnya di sebelah kiri badan. Sebaliknya 

kelemahan dari teknik pegangan ini, atlet akan kesulitan dalam mengembalikan 

bola, terutama smash yang mengarah ke sebelah kanan badan. 

3) Frying Pan 

Cara pegangan ini dipakai untuk melakukan dan mengembalikan pukulan 

servis, serta dalam permainan net pada permainan yang membutuhkan pukulan-

pukulan pendek. 

c. Teknik memukul bola (strokes) 

Macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulutangkis adalah 

servis, lob, smash, drop shot, chop, drive dan netting. Untuk dapat menguasai 

teknik dasar tersebut perlu kaidah-kaidah yang harus dilaksanakkan dalam 

latihan, sehingga menguasai tingkat keterampilan yang baik. 

1) Servis 

Pukulan servis merupakan pukulan yang sangat menentukan dalam awal 

perolehan nilai, karena pemain yang melakukan servis dengan baik dapat 

mengendalikan jalannya permainan, misalnya sebagai strategi awal serangan. 

Pukulan ini dapat dilakukan dengan cara forehand maupun backhand. Pukulan 

servis dengan forehand banyak digunakan dalam permainan tunggal, sedangkan 

pukulan servis dengan backhand umumnya digunakan dalam permainan ganda 

(Poole, 2008:21).  
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2) Servis pendek 

Pelaksanan servis pendek dapat dilaksanakkan dengan cara forehand 

maupun backhand : 

a) Berdiri sedekat mungkin dari garis depan. 

b) Letak kedua kaki dapat sejajar atau depan-belakang menyesuaikan 

kebiasaan. 

c) Bola dipegang salah satu tangan dengan ketinggian di bawah pinggang. 

d) Kepala raket ditempatkan di belakang kepala bola. 

e) Menentukan  arah sasaran servis, lihat bola, lakukan pukulan dengan halus 

untuk mendapatkan arah bola yang sesuai sasaran dan tipis di atas net. 

3) Servis panjang / servis tinggi 

Pelaksanaan servis panjang biasanya dilaksanakan dengan cara forehand, 

servis tinggi sering dilakukan dalam permainan tunggal, latihan servis tinggi 

sering diabaikan oleh pemain maupun pelatih, padahal servis tinggi yang baik 

juga menentukan akhir dari permainan.Prinsip pada servis tinggi yang baik 

adalah melambung tinggi dan jatuhnya dibidang belakang lapangan lawan, 

sedekat mungkin dengan garis belakang. 

4) Forehand Service 

a) Servis Forehand Pendek 

Tujuan servis pendek ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan 

serangan. Selain itu lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan.Variasi arah 

dan sasaran servis pendek ini dapat dilatih secara serius dan sistematis. Kok 

harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat perkenaan 

dengan kepala (daun) raket dan kok, siku dalam keadaan bengkok, untuk 
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menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan, dan perhatikan peralihan 

titik berat badan. 

b) Servis Forehand Tinggi 

Jenis servis ini terutama digunakan dalam permainan tunggal. Kok harus 

dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh 

tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. 

5) Backhand Service 

Jenis servis ini pada umumnya, arah dan jatuhnya kok sedekat mungkin 

dengan garis serang pemain lawan dan kok sedapat mungkin melayang retatif 

dekat di atas jaring (net). Oleh karena itu, jenis servis ini sering digunakan oleh 

pemain ganda. 

6) Lob (clear) 

Pukulan lob merupakan pukulan yang paling sering dilakukan oleh setiap 

pemain bulutangkis. Pukulan lob sangat penting dalam mengendalikan 

permainan bulutangkis, sangat baik untuk mempersiapkan serangan atau untuk 

membenahi posisi sulit saat mendapat tekanan dari lawan.  

Pemain harus berada di posisi sedemikian rupa sehingga bola dapat 

berada diatas depan kepalanya, posisi demikian memungkinkan pemain 

memukul bola dengan leluasa, sehingga arah bola sukar ditebak. 

Pukulan ini digunakan sebagai senjata untuk menyerang atau menekan 

posisi lawan. Pukulan lob yang bersifat menyerang biasanya digunakan dalam 

permainan tunggal, dan ketinggian arah layangnya tergantung pada tinggi badan 

dan kecepatan gerak lawan. Pukulan hanya harus cukup tinggi untuk melampaui 

lawan lalu langsung mulai jatuh kebawah. Hal ini akan memaksa lawan untuk 

mundur jauh  ke belakang lapangan. 



 
 

   

14 

7) Smash 

Pukulan smash merupakan pukulan over head yang mengandalkan 

kekuatan dan kecepatan lengan serta lecutan pergelangan tangan agar bola 

meluncur tajam menukik. Baik smash lurus maupun smash silang, kedunyan 

dapat dipukul dengan ayunan yang sama.Latihan untuk meningkatkan kerasnya 

smash dilakukan dengan latihan berbeban atau dengan raket squash. 

8) Drop shot 

Drop shot adalah pukulan menyerang dengan menempatkan bola tipis 

dekat jaring pada lapanga lawan. Drop shot mengandalkan kemampuan feeling 

dalam memukul bola sehingga arah dan ketajaman bola tipis di atas net serta 

jatuh di dekat net. 

9) Drive 

Pukulan drive adalah jenis pukulan keras dan cepat yang arahnya 

mendatar. Pukulan drive biasanya digunakan untuk menyerang atau 

mengembalikan bola dengan cepat secara lurus maupun menyilang ke daerah 

lawan, baik dengan forehand maupun backhand yang biasanya lebih sering 

dipakai dalam permainan ganda daripada permainan tunggal. 

10) Netting 

Netting adalah pukulan pendek yang dilakukan didepan net dengan tujuan 

untuk mengarahkan bola setipis mungkin jaraknya dengan net didaerah lawan.  

11) Hitting Position 

Posisi memukul bola atau sering disebut preparation. Waktu sekian detik 

yang ada pada masa persiapan ini juga dipakai untuk menentukan pukulan apa 

yang akan dilakukan. Karena itu posisi persiapan ini sangat penting dilakukan 

dengan baik dalam upaya menghasilkan pukulan berkualitas. 
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2.1.4. Peran PBSI Kudus 

Kata “peran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu (1) 

pemain sandiwara (film), (2) tukang lawak pada permainan makyong, dan (3) 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat. Sedangkan kata “peran” jika mendapat imbuhan “ber-” berarti ikut 

ambil bagian dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan secara aktif, atau 

partisipasi (Depdiknas, 2008). Dalam penelitian ini kata “peran” dimaksudkan 

sebagai keikutsertaan berpartisipasi memberi kontribusi secara maksimal 

terhadap suatu kegiatan. Peran PBSI Kudus dapat diartikan sebagai 

keikutsertaan atau partisipasi PBSI dalam memberi kontribusi secara maksimal 

terhadap suatu kegiatan, yaitu pembinaan klub bulutangkis. 

 

2.1.5. Pembinaan Olahraga 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dijelaskan bahwa 

pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.  Dalam suatu 

organisasi atau suatu perkumpulan olahraga harus ada pembinaan yang 

nantinya dapat menghasilkan suatu prestasi yang bagus, dan diharapkan dalam 

pembinaan harus melihat pada setiap individu pemain atau atlet baik dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya 

maka usaha pembinaan atlet harus dilaksanakan dengan menyusun strategi dan 

perencanaan yang rasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas atlet 

serta mempunyai program yang jelas. Hal ini penting agar pemain atau atlet 

dapat berlatih dengan motivasi untuk mencapai prestasi. Upaya untuk meraih 

prestasi perlu perencanaan yang sistematis, dilaksanakan secara bertahap dan 
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berkesinambungan, mulai dari pemasalan, pembibitan, dan dan pembinaan 

hingga mencapai puncak prestasi (Djoko, 2002).  

Pada pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus oleh PBSI, 

sebuah klub harus mempunyai kualitas yang baik dalam membina atletnya. Maka 

dalam pencapaian tujuan pembinaan prestasi suatu cabang olahraga tidak lepas 

dari sistem pembinaan, program pembinaan, sarana prasarana yang menunjang, 

serta adanya dana yang menunjang proses pembinaan. Dari gambar 2.1 

dibawah ini dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian prestasi olahraga yang 

maksimal dibutuhkan tahap-tahap yang berkelanjutan seperti berikut: 

 

Gambar 2.1  Sistem piramida pembinaan prestasi. 

(Sumber: Djoko, Dasar kepelatihan,2002) 

 

Menurut Djoko (2002) upaya meraih prestasi perlu perencanaan yang 

sistematis, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari 

pemasalan, pembibitan, dan pembinaan hingga mencapai puncak prestasi. 

Untuk mencapai suatu sasaran prestasi olahraga yang berkualitas maka 
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diperlukan adanya suatu kerja keras, keterkaitan, dan keterpaduan dari semua 

pihak untuk membantu dan bekerjasama. Diharapkan supaya suatu pembinaan 

dapat berjalan sesuai yang diinginkan secara maksimal dan mencapai puncak 

prestasi yang tinggi. 

2.1.5.1. Pemasalan 

Pemasalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani 

atlet secara multirateral dan spesialisasi. Pemasalan merupakan dasar pokok 

gerakan olahraga, sehingga dengan adanya peningkatan upaya panji olahraga, 

yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat merupakan 

salah satu wujud pemasalan olahraga. 

Tujuan dari pemasalan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya atlet 

dalam olahraga prestasi, sehingga timbul kesadaran akan pentingnya olahraga 

prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara 

nasional. 

2.1.5.2. Pembibitan 

Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlet berbakat 

dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orangtua, 

guru, dan pelatih pada suatu cabang olahraga. Tujuan pembibitan adalah untuk 

menyediakan calon atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga prestasi, 

sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang lebih intensif, dengan sistim 

yang inovatif dan mampu memanfaatkan hasil riset ilmiah serta perangkat 

teknologi modern. 

2.1.5.3. Prestasi 

Prestasi adalah hasil yang dicapai setelah adanya pemasalan dan 

pembibitan, untuk mencapai suatu prestasi yang baik maka dilanjutkan dengan 
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pembinaan. Pembinaan diarahkan melalui latihan yang disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dalam hal ini pelatih sangatlah berperan 

penting. 

Untuk mendapatkan atlet-atlet yang berbakat untuk ditingkatkan 

prestasinya ketiga komponen tersebut tidakdapat dipisahkan. Bila tidak 

dilaksanakan salah satu komponen, akan mendapat hasil yang tidak diharapkan 

atau tidak maksimal. 

2.1.5.4. Faktor Pendukung Prestasi 

Usaha pencapaian prestasi merupakan usaha yang multikomplek yang 

melibatkan banyak faktorbaik internal maupun eksternal, kualitas latihan 

merupakan penopang utama tercapainya prestasi olahraga, sedangkan kualitas 

latihan itu sendiri ditopang oleh faktor internal yaitu kemampuan atlet (bakat dan 

motivasi) serta faktor eksternal (Djoko, 2002). 

2.1.2.4.1. Faktor Internal (Atlet) 

Faktor internal merupakan pendukung utama tercapainya prestasi atlet, 

sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan kuat yang muncul 

dari dalam diri atlet itu sendiri, yang meliputi 

a. Bakat  yaitu potensi seseorang yang dibawa sejak lahir. 

b. Motivasi yaitu dorongan meraih prestasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. 

2.1.2.4.2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan penguat yang berpengaruh terhadap kualitas 

latihan yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi, faktor tersebut meliputi: 

a. Pelatih 

Suatu cabang olahraga untuk mendapatkan olahraga yang maksimal tidak 

lepas dari peranan seorang pelatih, dimana tugas dari seorang pelatih tidak 
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hanya membina atau melatih pemain dalam berlatih akan tetapi lebih dari itu 

seorang pelatih harus mengetahui karakteristik  atau kejiwaan seorang pemain 

atau atlet yang dibinanya. Seorang pelatih harus dapat bertindak tegas dan 

tepat. 

Kemampuan baik yang berupa pengetahuan, ketrampilan cabang olahraga 

maupun cara melatih yang efektif mutlak untuk dikuasai setiap pelatih. Pelatihan 

merupakan model yang menjadi contoh dan panutan bagi anak didiknya 

terutama atlet-atlet yunior atau pemula, sehingga segala sesuatu yang dilakukan 

selalu menjadi sorotan atlet dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu 

seseorang pelatih dituntut untuk dapat bersikap dan perilaku yang baik sesuai 

dengan norma-norma yang ada di masyarakat (Djoko, 2002).  

b. Fasilitas 

Untuk menunjang prestasi diperlukan dukungan fasilitas baik fisik maupun 

non fisik. Fasilitas fisik antara lain: peralatan, dana, teknologi, organisasi, 

manajemen. Fasilitas non fisik meliputi: perhatian, motivasi, suasana yang 

kondusif.  

c. Hasil Riset 

Temuan ilmu-ilmu terbaru biasanya melalui kegiatan riset, demikian halnya 

ilmu-ilmu yang berhubungan dengan metodologi latihan. Untuk itu pelatih 

maupun olahragawan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membaca dan 

menerapkan hasil-hasil riset dalam proses latihan. Hasil-hasil riset tersebut dapat 

diketemukan pada buku-buku referensi, jurnal maupun internet. 
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d. Pertandingan 

Pertandingan atau kompetisi merupakan muara dari pembinaan prestasi, 

dengan kompetisi dapat dipergunakan sarana mengevaluasi hasil latihan serta 

meningkatkan kematangan bertanding atletnya. 

2.1.5.5. Program Pembinaan Prestasi 

Dalam program pembinaan prestasi olahraga, ada beberapa kegiatan 

dasar yang dilaksanakan dalam proses pembinaan atlet dalam pencapaian 

puncak prestasi. 

2.1.2.5.1. Sistem Pelatihan 

Bentuk perkembangan dari sistem latihan harus dapat dibuat model 

latihan jangka panjang yang diterapkan oleh semua pelatih. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur 

saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Pelatihan berarti proses, cara, 

perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih. Jadi sistem pelatihan 

merupakan proses yang secara teratur yang saling berkaitan dengan kegiatan 

melatih. 

Kepelatihan merupakan usaha atau kegiatan memberi perlakuan untuk 

atlet agar pada akhirnya atlet dapat mengembangkan diri sendiri dan 

meningkatkan bakat, kemampuan, keterampilan, kondisi fisik, pengetahuan, 

sikap-sikap, penguasaan emmosi serta kepribadian pada umumnya. 

2.1.2.5.2. Program Latihan 

Program latihan adalah suatu petunjuk atau pedoman yang mengikat 

secara tertulis dan berisi cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan 

masa mendatang yang telah ditetapkan. 
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2.1.2.5.3. Dukungan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dukungan berarti 

sokongan atau bantuan, jadi dukungan merupakan bentuk bantuan pemerintah 

atau swasta dalam pengembangan keolahragaan. Dukungan pemerintah 

merupakan salah satu unsur penunjang dalam suatu pembinaan, dukungan 

pemerintah terutama pemerintah daerah untuk mengembangkan olahraga bisa 

dulakukan dengan berbagai cara : 

a. Membentuk dan mempertahankan kantor dinas olahraga di daerah. 

b. Proses pembinaan prestasi dalam proyek garuda emas terus didukung 

untuk pembinaan SDM daerah. 

c. Dukungan penyelenggaraan daerah, nasional, internasional. 

d. Koordinasi intensif dan strategis antara KONI daerah, Pemda dan DPRD 

dalam program pembinaan olahraga. 

1) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang harus dipenuhi 

oleh suatu  organisasi olahraga. Kemajuan atau perbaikan dan penambahan 

jumlah fasilitas yang ada akan menunjang suatu kemajuan prestasi dan dengan 

fasilitas yang memadai akan meningkatkan prestasi. 

Fasilitas dapat pula diartikan kemudahan dalam melaksanakan proses 

melatih yang meliputi peralatan dan perlengkapan tempat latihan. Dengan 

demikian fasilitas sangat dibutuhkan karena merupakan suatu yang dipakai untuk 

memperoleh atau memperlancar jalannya kegiatan dalam pencapaian 

peningkatan prestasi. 
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2) Instansi dan Lembaga Terkait 

Unruk meningkatkan mekanisme dan kinerja komponen pembinaan yang 

terlibat dalam upaya meningkatkan prestasi. 

3) Dana 

Untuk mencapai prestasi yang setinggi tingginya maka usaha pembinaan 

atlet harus dilaksanakan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang 

rasional, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas atlet serta mempunyai 

program yang jelas. Dukungan juga sangat diperlukan dalam olahraga 

khususnya bulutangkis. Selain dukungan moril, juga diperlukan dana untuk 

menghidupi jalannya organisasi dalam hal ini yaitu PBSI Kudus dan klub anggota 

PBSI 

 

2.2. KERANGKA KONSEPTUAL 

Olahraga bulutangkis merupakan salah satu olahraga populer di Indonesia. 

Di berbagai pelosok tanah air banyak bermunculan klub-klub olahraga dan 

permainan bulutangkis di berbagai daerah yang membuat permainan dan 

olahraga ini tumbuh semakin pesat dan sekaligus memasyarakat. Seperti halnya 

di Kota Kudus, banyaknya klub-klub bulutangkis baik yang besar maupun kecil 

memberi banyak pengaruh bagi perkembangan bulutangkis di Kudus. 

Keterlibatan pihak pemerintah dalam rangka ikut mengembangkan 

permainan dan olahraga ini di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk klub-klub 

menambah semakin kuat tertanam di dalam hati setiap masyarakat. Seperti PBSI 

Kudus yang banyak memberi kontribusi terhadap perkembangan olahraga 

bulutangkis di Kabupaten Kudus. Hal itu semakin terlihat jelas dengan berbagai 

pertandingan yang diadakan rutin mulai tingkat kabupaten hingga karesidenan, 
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dan pemberian kontribusi oleh PBSI terhadap pelatih-pelatih lokal Kudus untuk 

membina atlet-atlet muda semakin banyak menumbuhkan minat belajar 

bulutangkis diberbagai kalangan.Dari kerangka konseptual yang telah 

dijelaskan,maka dapat disusun kerangka berfikir penelitian yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 
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Peran PBSI Kudus Terhadap Pembinaan 

Klub Bulutangkis di Kabupaten Kudus 

Tahun 2013 

Observasi Awal 

Pembibitan Prestasi 

Fasilitas pertandingan 

Dana 

Gambar 2.2  Kerangka konseptual penelitian peran PBSI Kudus 

terhadap pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus. 

Pemasalan 
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Hasil Penelitian 

Penelitian 

Peran dalam: 
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Pembagian kuesioner kepada PBSI, pelatih/pengurus klub 



 
 

25 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN 

Pendekatan tentang peranan PBSI Kudus terhadap pembinaan klub 

bulutangkis di Kabupaten Kudus menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristiwanya (Moleong dalam Margono,2005). Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara menggambarkan peristiwa 

atau tindakan-tindakan dan hasilnya berupa kata-kata. 

Peneltian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses dari pada hanya 

sekedar hasil, dan penelitian ini memiliki medan yang dialami sebagai sumber 

data langsung sehingga bersifat deskriptif yang alami sehingga bersifat deskriptif 

naturalistik. Sejalan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peranan PBSI Kudus terhadap pembinaan klub bulutangkis di 

Kabupaten Kudus Tahun 2013, untuk mengetahui sejauh mana peran PBSI 

dalam pembinaan bulutangkis di Kudus Tahun 2013. 

Pemilihan  pendekatan penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

data yang hendak dicari dalam peranan PBSI Kudus terhadap pembinaan klub 

bulutangkis di Kabupaten Kudus adalah data yang menggambarkan pelaksanaan 

proses. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan 

penafsiran secara mendalam dan natural tentang makna yang ada dilapangan. 
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Data yang pada umumnya merupakan informasi mengenai keadaan 

sebagaimana adanya sumberdata, dalam hubungannya dengan masalah yang 

ditelit. Oleh karena itu biasanya pada waktu permulaan mengumpulkan data, 

masalah yang dirumuskan masih bersifat umum, dan dalam proses penelitian 

berlangsung masalah itu dipertajam. 

 

3.2. LOKASI DAN SASARAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus dan sebagai latar penelitian 

yang diteliti adalah PBSI Kudus dan beberapa klub bulutangkis anggota PBSI 

Kudus.Objek dari penelitian ini adalah segala sesuatu mengenai peran PBSI 

dalam pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus Tahun 2013. 

Suharsimi (2006) menyebutkan terdapat tiga macam sumber data yaitu: (1) 

sumber data dari orang (person), (2) sumber data tempat(place), dan (3) sumber 

data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka atau simbol-simbol 

lainya (paper). Dalam penelitian ini data yang diambil bersumber dari orang 

(person) yaitu ketua PBSI Kudus dan pelatih atau pengurus, dan data yang 

berupa paperbersumber dari dokumentasi atau foto kegiatan. 

Subjek penelitian merupakan sumber data yang akan digali oleh peneliti 

berupa manusia atau informan. Subjek dalam penelitian ini meliputi Ketua PBSI 

Kudus,dan 12 orang pelatih atau pengurus klub dari klub bulutangkis yang 

terdaftar sebagai anggota PBSI Kudus.Sumber data dokumen yaitu berupa foto 

kegiatan latihan dan penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klub bulutangkis anggota PBSI 

Kudus yang berjumlah 50 klub. Dari seluruh populasi tersebut akan diambil 
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sampel sebanyak 10%. Cara mengambil sampel tersebut dengan 

mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga, dan kemampuan menganalisis. 

Sedangkan teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara stratified 

sampling (sampel berstrata). Stratified sampling adalah cara pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan strata, yaitu ketika populasi 

terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata tertentu (Suharsimi, 2006: 138). 

Jumlah keseluruhan populasi (50 klub) akan diambil 10% yaitu sebanyak 5 

klub. Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat maka peneliti 

mengambil jumlah sampel yang lebih banyak yaitu 12 klub. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu klub bulutangkis anggota PBSI Kudus sebanyak 50 klub yang 

terbagi atas 3 strata yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan strata 

tersebut didapatkan dari PBSI berdasarkan pertimbangan banyaknya atlet yang 

dimiliki, prestasi, dan manajemen klub. Dari masing-masing strata akan diambil 4 

klub sebagai perwakilan. Populasi dan sampel disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Klub Anggota PBSI Kudus 2013/populasi dan sampel. 

NO. Nama Klub Bulutangkis 

Anggota PBSI Kudus 

Strata Keterangan 

sampel Nama 

1 PB. Champion Tinggi   

2 PB. Efrance Tinggi Sampel Indah Sulaiman 

3 PB. Menara Tinggi   

4 PB. Dua Belas Tinggi Sampel Suparnianto, S.Pd. 

5 PB. Sultan Agung Tinggi Sampel H.Muh.Sudjud, S.Pd. 

6 PB. Cahaya Nur Tinggi   

7 PB. Baporja Tinggi Sampel Joko Mulyono 

8 PB. Muria  Tinggi   

9 PB. Perkasa  Tinggi   

10 PB. Tunas Muria Tinggi   

11 PB. Rumpun Bambu Tinggi   

12 PB. Sudirman Sedang   

13 PB. Elang Sedang Sampel Suwandi 

14 PB. Teratai Sedang   

15 PB. Tunas Muda Sedang Sampel Kustono, S.Pd. 
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16 PB. Imam Bonjol Sedang   

17 PB. Diponegoro Sedang Sampel Maspuri 

18 PB. Ki Ageng Mangir Sedang   

19 PB. Sportif Sedang   

20 PB. Tunas Balon Sedang   

21 PB. Rukun AgaweSantoso Sedang   

22 PB. Abadi  Sedang Sampel Purnomo 

23 PB. Kembang Tanjung Sedang   

24 PB. Randu Alas Rendah   

25 PB. Merpati Rendah   

26 PB. Wono Sejati Rendah   

27 PB. Panah Sakti Rendah   

28 PB. Adipati Unus Rendah   

29 PB. Sumantri Bojonegoro  Rendah Sampel Toni 

30 PB. Gama Rendah   

31 PB. Antasari Rendah   

32 PB. Jaya Wates Rendah   

33 PB. Budi Utomo Rendah   

34 PB. Meteor Rendah   

35 PB. Sentana Rendah   

36 PB. SD 1 Gondosari Rendah   

37 PB. Sultan Rendah   

38 PB. Abiyoso Rendah Sampel Warjianto, S.Pd. 

39 PB. Rajawali Rendah   

40 PB. Kencana Rendah   

41 PB. Cakra Rendah   

42 PB. Sandi Pratama Rendah   

43 PB. Utama Rendah   

44 PB. Achmad Yani Rendah   

45 PB. MKS Rendah   

46 PB. Garuda Rendah Sampel Bambang 

47 PB. Libas Rendah   

48 PB. SDK Rendah   

49 PB. Kartini Rendah Sampel Sundardi Untung 

50 PB. Victor Rendah   

Sumber: Ketua PBSI Kudus 
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3.3. INSTRUMEN DAN METODE PENGUMPULAN DATA 

Penelitian tentang peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub bulutangkis 

di Kabupaten Kudus Tahun 2013 merupakan penelitian kualitatif. Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan kuesioner. 

Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sehingga wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data yang utama, dokumentasi dan lembar 

pertanyaan sebagai pendukung yang digunakan sebagai data penunjang proses 

wawancara. 

3.3.1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukanpertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2011:186). 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan 

Guba (1985,dalam Moleong,2011:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-

lain, kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 

dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. 

Jika dibandingkan dengan kuesioner maka wawancara dalam penelitian 

mempunyai kelebihan, yaitu penelitian yang dapat lebih banyak menggali 

berbagai informasi yang relevan dengan isi penelitian. Sedangkan 
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kekurangannya adalah seringkali peneliti atau pewawancara lalai terhadap waktu 

dan membutuhkan biaya yang lebih besar (Agung dan Syaifullah, 2011:75). 

Wawancara dapat menembus informasi yang tidak mungkin dicapai 

dengan teknik lain. Dengan demikian, maka keterampilan atau kemahiran dalam 

melakukan pendekatan secara langsung dengan responden sangat menentukan 

keberhasilan wawancara, terutama kemampuan menciptakan suasana yang 

saling terbuka. Pedoman wawancara digunakan sebagai arahan dalam 

melakukan wawancara untuk mengambil data mengenai peran PBSI Kudus 

terhadap pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus. 

3.3.2. Lembar pertanyaan (kuesioner) 

Kuesioner berfungsi sebagai alat dan teknik pengumpualan data yang 

lazim dipakai dalam penelitian-penelitian sosial termasuk penelitian dibidang 

pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. Ciri khas kuesioner adalah terletak pada 

pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan 

disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang 

berupa orang atau responden (Faisal:1981, dalam Agung dan Syaifullah, 

2011:72). 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan penunjang 

wawancara, diharapkan dengan adanya kuesioner pewawancara dapat lebih 

mudah mencari informasi yang dibutuhkan. 

3.3.3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, foto, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). 
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Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh melalui observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa foto yang dapat menunjang dan dibutuhkan dalam penelitian.  

 

3.4. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Moleong (2011) menjelaskan,yang dimaksud dengan keabsahan data 

adalah bahwa setiap data harus memenuhi: (a) Mendemonstrasikan nilai yang 

benar, (b) Menyediakan dasar agar hal itu bisa deterapkan, dan (c) 

Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 

Menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan 

data merupakan suatu yang penting dalam penelitian kualitatif, karena akan 

menjamin kepercayaan data tersebut dalam pemecahan masalah yang diteliti. 

Penerapan  kriteria derajat kepercayaan (kreadibilitas) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: (a) 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai. (b) mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda 

yang sedang diteliti. 

3.4.1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 

2002:178). 
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Menurut Denzim (1978, dalam Moleong,2011:330) membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987, dalam Moleong, 

2011:331) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan 

pemenuhan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. Triangulasi dengan penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan 

data. Triangulasi dengan teori yaitu jika analisis telah menguraikan pola, 

hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka 

diharapkan untuk mencari penjelasan pembanding. 

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data dari berbagai pandangan. Untuk itu peneliti dapat 

melakukan triangulasi dengan cara: (a) mengajukan berbagai macam variasi 

pertanyaan, (b) mengecek dengan berbagai sumber data, (c) memanfaatkan 

berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan (Moleong, 

2011). 

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang bervariasi yaitu wawancara dan dokumentasi, dari ketua 

PBSI dan Pelatih di tiap klub yang menjadi sampel penelitian. 
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Hasil dari triangulasi yang di peroleh berdasarkan hasil wawancara dan 

pembagian kuesioner kepada Ketua PBSI yang di buktikan dengan penelitian 

kepada pelatih-pelatih daerah dengan wawancara dan pembagian kuesioner 

serta didasarkan teori pembinaan, bahwa PBSI melakukan pembinaan terhadap 

klub-klub bulutangkis di Kudus anggota PBSI dengan mengacu pada pemasalan, 

pembibitan, dan pengelolaan klub.  

 

3.5. ANALISIS DATA 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menganalisis data berarti melakukan 

kategorisasi, penataan manipulasi data, peringkasan data untuk memperoleh 

jawaban bagi pertanyaan peneliti, serta menggunakan rumus-rumus tertentu 

untuk tiba kepada pengujian hipotesis (Agung dan Syaifullah, 2011:100). 

Kegunaan analisis data ialah untuk mereduksi data yang terkumpul 

menjadi perwujudan yang dapat dipakai dan ditafsirkan dengan cara tertentu 

hingga relasi masalah peneliti dapat ditelaah serta diuji. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif dimana tahapan pengumpulan dan analisis data biasanya 

dilaksanakan sebagai tahapan berurutan, kegiatan analisis data pada penelitian 

kualitatif merupakan bagian integral dari pengumpulan data di lapangan. Pada 

penelitian kualitatif, kegiatan analisis dilakukan secara simultan sepanjang 

periode penelitian. 

Pada penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, artinya penarikan 

simpulan yang bersifat umum dibangun dari data-data yang diperoleh di 

lapangan. 
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Margono (2005:41) menjelaskan metode kualitatif digunakan karena: 

a. Lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan pernyataan yang 

berdimensi ganda. 

b. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan subjek penelitian. 

c. Mememiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh 

yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam peristiwanya (Moleong dalam Margono, 2005:36). 

Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara dalam 

melihat proses suatu objek penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada 

proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada 

perhitungan matematis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen 

penelitian, termasuk dalam analisis data penelitian (Musfiqon, 2012:153). 

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang 

dianalisis disini adalah data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara yang 

sudah diberikan kepada ketua PBSI Kudus dan Pelatih bulutangkis di Kabupaten 

Kudus anggota PBSI. Sedangkan jawaban dalam kuesioner dijelaskan dengan 

kata-kata sebagai penunjang wawancara dan dihitung dengan presentase yang 

digunakan untuk menyimpulkan hasilnya, diharapkan informasi yang tidak jelas 

atau kurang dalam dikupas dalam wawancara dapat diketahui melalui kuesioner 

tersebut, sehingga peneliti dapat lebih memahami dan mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan lebih akurat. 
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Jawaban dalam kuesioner kemudian diolah untuk mendapatkan hasil 

menggunakan penentuan penilaian (skorring), yaitu kegiatan pemberian nilai 

atau skor pada jawaban-jawaban dalam daftar pertanyaan  untuk memperoleh 

data yang kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui keadaan atau 

kategori dari tiap-tiap aspek atau variable. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

DP : Deskriptif presentase (%) 

n  : Skor total / nilai yang diperoleh 

N : Skor maksimal / jumlah seluruh nilai 

 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh data, yang disajikan dalam Tabel 3.2 

No. Presentase Klasifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0 - 20 % 

20.1 - 40 % 

40.1 - 70 % 

70.1 - 90 % 

90.1 - 100 % 

Tidak Baik 

Kurang Baik 

Cukup Baik 

Baik  

Sangat Baik 

Sumber : Muhammad Ali (1997:184) 

  

DP =  x 100 = ... % 
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Tabel 3.3 Hasil perhitungan kuesioner pelatih klub bulutangkis 

anggota PBSI Kudus 

No. Nama Klub 
 

Hasil 

1. PB. Efrance 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 89.189 % 

2. PB. Dua Belas 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 91.891 % 

3. PB.Sultan Agung 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 89.189 % 

4. PB. Baporja 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 94.594 % 

5. PB. Elang 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 81.081 % 

6. PB. Tunas Muda 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 91.891 % 

7. PB. Diponegoro 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 91.891 % 

8. PB. Abadi 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 89.189 % 

9. PB.Sumantri Bojonegoro 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 86.486 % 

10. PB. Abiyoso 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 81.081 % 

11. PB. Garuda 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 83.783 % 

12. PB. Kartini 
 

DP =  x 100 =   x 100 = 81.081 % 

Deskriptif presentase total               = 1051.348 % 
 

Deskriptif presentase rata-rata          = 1051.348 : 12 = 87.61 % 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di PBSI dan beberapa klub 

bulutangkis anggota PBSI Kudus, didapatkan hasil bahwa peran PBSI dalam 

perkembangan klub bulutangkis di Kudus  Tahun 2013 dapat dijelaskan dari 

berbagai data sebagai berikut: 

4.1.1. Pemasalan 

PBSI mempunyai peran penting dalam upaya pembinaan prestasi 

olahraga bulutangkis di Kudus, salah satu upaya pembinaannya yaitu pemasalan 

olahraga bulutangkis di masyarakat. Memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat merupakan salah satu wujud pemasalan 

olahraga. Tujuan dari pemasalan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya atlet 

dalam olahraga prestasi, sehingga timbul kesadaran akan pentingnya olahraga 

prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara 

nasional. Dari hasil penelitian dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI 

melakukan program pemasalan melalui cara (1) pembentukan klub-klub 

bulutangkis daerah, (2) mengadakan kejuaraan/turnamen rutin setiap tahunnya, 

(3) mendidik guru-guru olahraga untuk diberi pendidikan kepelatihan bulutangkis 

yang selanjutnya mereka diharapkan dapat membentuk klub bulutangkis di 

daerahnya masing-masing di Kabupaten Kudus. 
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4.1.2. Pembibitan 

Upaya PBSI dalam pembinaan olahraga bulutangkis yaitu melalui 

pembibitan. Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlet 

berbakat dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah dan intensif melalui 

orangtua, guru, dan pelatih pada suatu cabang olahraga. Tujuan pembibitan 

adalah untuk menyediakan calon atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga 

prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang lebih intensif, 

dengan sistim yang inofatif dan mampu memanfaatkan hasil riset ilmiah serta 

perangkat teknologi modern. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

diketahui bahwa PBSI Kudus melakukan pembibitan dengan cara (1) 

pembentukan klub-klub bulutangkis daerah, (2) mengadakan kejuaraan/ 

turnamen rutin setiap tahunnya bagi atlet-atlet muda khususnya anak usia dini 

hingga remaja, (3) melalui klub-klub anggota PBSI, PBSI Kudus memprogramkan 

setiap klub wajib menerima peserta didik anak usia dini dengan biaya latihan 

gratis, dimana biaya latihan anak usia dini di klub ditanggung oleh PBSI. 

4.1.3. Prestasi 

Untuk mendapatkan prestasi yang diinginkan, setelah adanya pemasalan 

dan pembibitan maka dilanjutkan dengan pembinaan. Pembinaan diarahkan 

melalui latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI 

melakukan pembinaan dimulai dari usia dini, hal itu dilakukan di klub-klub 

anggota PBSI, dengan cara PBSI memberikan kontribusi/bantuan kepada klub 

dan selalu memantau perkembangan klub serta atlet-atletnya. Dengan adanya 

kontribusi tersebut diharapkan dapat memberi peningkatan kualitas klub dalam 

mendidik dan mengembangkan atlet–atletnya. 
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4.1.4. Faktor Pendukung prestasi 

4.1.4.1. Faktor Internal (Atlet) 

4.1.4.1.1. Bakat 

Bakat  yaitu potensi seseorang yang dibawa sejak lahir. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam penerimaan atlet 

yang ingin berlatih di klub, klub tidak serta merta menyeleksi terlebih dahulu 

calon atletnya, namun setiap anak yang ingin berlatih diperbolehkan masuk dan 

berlatih diklub. Hal ini dilakukan untuk menambah minat anak untuk berlatih, dan 

menambah persaingan untuk menjadi yang terbaik. Selain itu dengan menerima 

calon atlet sebanyak-banyaknya di klub dapat mempermudah dalam pencarian 

bibit-bibit unggul dan juga mendukung program pemasalan olahraga bulutangkis. 

4.1.4.1.2. Motivasi 

Motivasi yaitu dorongan meraih prestasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. 

Psikologi atlet sangat berperan dalam perkembangan atlet, baik saat bertanding 

maupun latihan. Atlet dituntut memiliki mental yang baik saat latihan agar selalu 

semangat dan disiplin. Selain itu psikologi atlet juga harus dijaga saat bertanding, 

atlet diharapkan memiliki mental juara yang tidak mudah menyerah dan selalu 

berusaha menjadi yang terbaik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

diketahui bahwa PBSI memberikan motivasi terhadap setiap atlet dilakukan 

dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara memberi kontribusi kepada klub 

dan mengadakan kejuaraan tahunan sebanyak lima kali dalam setahun. Selain 

itu motivasi muncul dari para pelatih dan pengurus klub, dimana dengan 

kontribusi dari PBSI sedikit banyak membantu operasional klub dalam mendidik 

atlet-atletnya. 

  



 
 

   

40 

4.1.4.2. Faktor Eksternal 

4.1.4.2.1. Pelatih 

Kemampuan baik yang berupa pengetahuan, ketrampilan cabang olahraga 

maupun cara melatih yang efektif mutlak untuk dikuasai setiap pelatih. Maka dari 

itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PBSI memberikan pendidikan 

kepelatihan kepada pelatih dari klub bulutangkis anggota PBSI Kudus. Tujuan 

diadakannya pendidikan kepelatihan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pelatih khususnya teknik dasar bulutangkis, sehingga diharapkan dengan hal 

tersebut para pelatih bulutangkis dari klub anggota PBSI Kudus dapat 

mengembangkan atlet dan klubnya. 

4.1.4.2.2. Fasilitas 

Untuk menunjang prestasi diperlukan dukungan fasilitas baik fisik maupun 

non fisik. Fasilitas fisik antara lain: peralatan, dana, teknologi, organisasi, 

manajemen. Fasilitas non fisik meliputi: perhatian, motivasi, suasana yang 

kondusif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI 

memberikan dukungan fasilitas kepada setiap klub bulutangkis anggota PBSI 

Kudus, yaitu berupa dana untuk operasional klub serta fasilitas alat seperti 

penyediaan shuttlecock untuk latihan dan PBSI juga menyediakan puluhan 

lapangan bulutangkis beserta perlengkapannya seperti net dan lampu, yang 

dapat dimanfaatkan oleh klub untuk berlatih di GOR Djarum (lama) Kaliputu. 

Selain itu dukungan motivasi dan perhatian juga diberikan melalui tinjauan 

langsung ke klub oleh pengurus PBSI Kudus. 
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4.1.4.2.3. Hasil Riset 

Peran PBSI dalam upaya mengembangkan bulutangkis di Kudus tak lepas 

dari kegiatan riset. PBSI memasukkan ilmu-ilmu dan strategi baru dalam melatih 

atlet melalui pelatih-pelatih, dimana pelatih dari setiap klub anggota PBSI Kudus 

diberikan arahan dan pendidikan di setiap pertemuan yang diadakan oleh PBSI. 

PBSI juga menyampaikan jika ada perkembangan terbaru tentang bulutangkis 

dalam pertemuan. 

4.1.4.2.4. Pertandingan 

Pertandingan atau kompetisi merupakan muara dari pembinaan prestasi, 

dengan kompetisi dapat dipergunakan sarana mengevaluasi hasil latihan serta 

meningkatkan kematangan bertanding atletnya. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI mengadakan pertandingan 

bulutangkis sebanyak lima kali dalam setahun. Kegiatan itu wajib diikuti setiap 

klub anggota PBSI Kudus sebagai timbal balik klub yang telah diberikan bantuan 

baik materi maupun fasilitas. Kelima kejuaraan yang diadakan oleh PBSI yaitu: 

a) Kejuaraan cabang bulutangkis Simpang 7 Master antar SD/MI perorangan 

se-Kabupaten Kudus. 

b) Kejuaraan cabang bulutangkis Muria Cup antar  klub/sekolah se-

Kabupaten Kudus. 

c) Kejuaraan cabang bulutangkis Kretek Cup antar klub se-Karisidenan Pati. 

d) Kejuaraan cabang bulutangkis Bitingan Master antar SD beregu putra dan 

putri (2 tunggal dan 1 ganda). 

e) Kejuaraan cabang bulutangkis Bupati Cup antar klub se-Karisidenan Pati. 
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4.1.5. Program Pembinaan Prestasi 

4.1.5.1. Sistem Pelatihan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI 

tidak menerapkan sistem latihan baku, tetapi sistem latihan diserahkan langsung 

kepada klub, dimana klub dirasa lebih tahu dan memahami latihan yang 

diperlukan dan baik diterapkan kepada setiap atletnya masing-masing. 

4.1.5.2. Program Latihan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI 

mewajibkan setiap klub mempunyai program latihan, karena dengan adanya 

program latihan diharapkan proses latihan dapat dijalankan sesuai rencana 

dalam program latihan tersebut. 

4.1.5.3. Dukungan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI 

Kudus memperoleh dukungan dari pihak pemerintah dan swasta, hal itu 

merupakan salah satu unsur penunjang dalam suatu pembinaan olahraga. 

Selanjutnya dukungan dana dan fasilitas dari sponsor disalurkan kepada klub-

klub daerah untuk menunjang perkembangan klub itu sendiri. 

4.1.5.3.1. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang harus dipenuhi 

oleh suatu  organisasi olahraga. Kemajuan atau perbaikan dan penambahan 

jumlah fasilitas yang ada akan menunjang suatu kemajuan prestasi dan dengan 

fasilitas yang memadai akan meningkatkan prestasi. Sarana dan prasarana bagi 

sebuah klub merupakan modal penting dalam melatih. Dalam hal ini setiap klub 

bulutangkis membutuhkan sarana prasarana yang tidak sedikit. Agar dapat 

mencetak atlet yang berprestasi dibutuhkan sarana prasarana yang memadai, 
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seperti lapangan bulutangkis, net, raket, gedung hingga shuttlecock yang 

membutuhkan banyak untuk latihan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, diketahui bahwa PBSI Kudus memberikan fasilitas sarana dan prasarana 

terhadap klub-klub bulutangkis anggota PBSI berupa Shuttlecock bekas namun 

masih layak pakai, dan puluhan lapangan bulutangkis beserta perlengkapannya 

seperti net dan lampu, yang dapat dimanfaatkan oleh klub untuk berlatih. 

Lapangan tempat latihan tersebut berada di GOR Djarum (lama) Kaliputu, yang 

dapat digunakan setiap klub untuk berlatih dengan jadwal yang telah ditentukan. 

4.1.5.3.2. Instansi dan Lembaga Terkait 

Instansi dan lembaga terkait yaitu untuk meningkatkan mekanisme dan 

kinerja komponen pembinaan yang terlibat dalam upaya meningkatkan prestasi, 

dalam hal ini yaitu PBSI sebagai instansi yang berperan sebagai induk 

pengorganisasian dan sebagai pengembang olahraga bulutangkis di Kudus. 

4.1.5.3.3. Dana 

Sebuah klub bulutangkis memerlukan dana yang besar guna 

mengembangkan atletnya agar dapat berprestasi, dana tersebut digunakan mulai 

dari pemenuhan kebutuhan sarana prasarana (shuttlecock, uang gedung, 

penerangan, dan alat-alat lainnya), biaya pendaftaran kompetisi, biaya 

perawatan alat, hingga biaya pelatih. Dari sekian banyak kebutuhan tidak jarang 

klub yang membutuhkan sumber dana dari berbagai kalangan, mulai dari atlet, 

sponsor hingga pemerintah yaitu melalui PBSI. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa PBSI Kudus menyalurkan dana kepada 

klub-klub daerah untuk menunjang pembinaan atlet. Dana tersebut diperoleh dari 

pemerintah dan pihak swasta yang mensponsori program-program PBSI. PBSI 

Kudus memberikan bantuan dana kepada setiap klub anggotanya untuk 
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membantu operasional klub. Hal itu dirasa sangat membantu khususnya bagi 

klub-klub kecil yang banyak membutuhkan pendanaan. PBSI memberikan uang 

insentif bagi para pelatih klub bulutangkis anggota PBSI Kudus tiap bulannya, 

dan ada bonus bagi klub yang dapat membawa atletnya meraih juara di 

turnamen yang diadakan PBSI. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

Berdasarkan penjabaran Hasil Penelitian diatas, dapat dijelaskan melalui 

pembahasan sebagai berikut: 

4.2.1. Pemasalan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang pemasalan 

olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa (1) PBSI membentuk klub-klub daerah yang dilakukan sebagai upaya 

pemasalan olahraga bulutangkis di masyarakat, hal itu dapat menumbuhkan 

minat masyarakat untuk selalu mengembangkan bulutangkis didaerahnya, (2) 

PBSI mengadakan kejuaraan/turnamen rutin setiap tahunnya selain sebagai 

ajang pencarian bibit unggul calon atlet berprestasi juga dimaksudkan sebagai 

upaya pemasalan olahraga bulutangkis di masyarakat, (3) PBSI pada awalnya 

mendidik dan membina guru-guru olahraga untuk diberi pendidikan kepelatihan 

bulutangkis yang selanjutnya mereka difasilitasi untuk membentuk klub di 

daerahnya masing-masing. 
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4.2.2. Pembibitan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang pembibitan 

olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI Kudus melakukan pembibitan dengan cara (1) PBSI Kudus 

membentuk klub-klub bulutangkis daerah, sebagian besar klub anggota PBSI 

yang berjumlah 50 klub merupakan rintisan dari PBSI Kudus yang mendapat 

kontribusi dari PBSI, (2) PBSI Kudus mengadakan kejuaraan/turnamen rutin 

setiap tahunnya bagi atlet-atlet muda khususnya anak usia dini hingga remaja, 

PBSI setiap tahunnya mengadakan 5 kejuaraan bulutangkis tingkat kabupaten 

dan karesidenan, kelima kejuaraan yang diadakan yaitu: 

a. Kejuaraan cabang bulutangkis Simpang 7 Master antar SD/MI perorangan 

se-Kabupaten Kudus. 

b. Kejuaraan cabang bulutangkis Muria Cup antar  klub/sekolah se-

Kabupaten Kudus. 

c. Kejuaraan cabang bulutangkis Kretek Cup antar klub se-Karesidenan 

Pati. 

d. Kejuaraan cabang bulutangkis Bitingan Master antar SD beregu putra dan 

putri (2 tunggal dan 1 ganda). 

e. Kejuaraan cabang bulutangkis Bupati Cup antar klub se-Karesidenan 

Pati. 

(3) melalui klub-klub anggota PBSI, PBSI Kudus memprogramkan setiap 

klub wajib menerima peserta didik anak usia dini dengan biaya latihan gratis, 

dimana biaya latihan anak usia dini di klub ditanggung oleh PBSI seutuhnya. 
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4.2.3. Prestasi 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang pembinaan 

prestasi olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI melakukan pembinaan dimulai dari usia dini, hal itu dilakukan di 

klub-klub anggota PBSI, dengan cara PBSI memberikan kontribusi/bantuan 

kepada klub dan selalu memantau perkembangan klub serta atlet-atletnya. 

Dengan adanya kontribusi tersebut diharapkan dapat memberi peningkatan 

kualitas klub dalam mendidik dan mengembangkan atlet–atletnya. 

4.2.4. Faktor Pendukung Prestasi 

4.2.4.1. Faktor Internal (Atlet) 

4.2.4.1.1. Bakat 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang bakat dalam 

olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa dalam penerimaan atlet yang ingin berlatih di klub, PBSI tidak 

menganjurkan klub menyeleksi terlebih dahulu calon atletnya, namun setiap anak 

yang ingin berlatih diperbolehkan masuk dan berlatih di klub. Hal ini dilakukan 

oleh PBSI agar dapat menambah minat anak untuk berlatih, dan menambah 

persaingan untuk menjadi yang terbaik. Selain itu dengan menerima calon atlet 

sebanyak-banyaknya di klub, PBSI dapat mempermudah dalam pencarian bibit-

bibit unggul dan juga mendukung program pemasalan olahraga bulutangkis. 

4.2.4.1.2. Motivasi 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang motivasi dalam 

olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 
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pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI memberikan motivasi terhadap setiap atlet dilakukan dengan cara 

tidak langsung, diantaranya yaitu memberi kontribusi kepada setiap klub 

bulutangkis anggota PBSI dan mengadakan kejuaraan tahunan sebanyak lima 

kali dalam setahun, hal itu merupakan upaya PBSI dalam merangsang motivasi 

atlet untuk saling bersaing meraih prestasi. Selain itu motivasi muncul dari para 

pelatih dan pengurus klub, dimana dengan kontribusi dari PBSI sedikit banyak 

membantu operasional klub dalam mendidik atlet-atletnya. 

4.2.4.2. Faktor Eksternal 

4.2.4.2.1. Pelatih 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang pelatih dalam 

olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI pernah memberikan pendidikan kepelatihan kepada pelatih dari klub 

bulutangkis anggota PBSI Kudus, namun pelatihan tersebut tidak dilaksanakan 

secara berjenjang dalam waktu yang konsisten, akan tetapi pendidikan 

kepelatihan tersebut hanya pernah diberikan beberapa kali sebelum pelatih 

terjun langsung dan membentuk klub bulutangkis daerah. Hal tersebut dirasa 

banyak pelatih kurang efektif, karena dengan jarak kepelatihan yang tidak 

menentu tersebut dan bahkan hingga beberapa tahun sekali, akan 

mempengaruhi kemampuan melatih. Dari tahun ketahun tentunya banyak 

regenerasi pelatih di setiap klub, dan jika mereka belum pernah mendapatkan 

pendidikan kepelatihan akan berdampak pada kinerjanya dalam melatih. 
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4.2.4.2.2. Fasilitas 

Untuk menunjang prestasi diperlukan dukungan fasilitas baik fisik maupun 

non fisik. Fasilitas fisik antara lain: peralatan, dana, teknologi, organisasi, 

manajemen. Fasilitas non fisik meliputi: perhatian, motivasi, suasana yang 

kondusif. Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang fasilitas 

dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwaPBSI memberikan dukungan fasilitas kepada setiap klub bulutangkis 

anggota PBSI Kudus, yaitu berupa dana untuk operasional klub serta fasilitas 

alat seperti penyediaan shuttlecock untuk latihan dan PBSI juga menyediakan 

puluhan lapangan bulutangkis beserta perlengkapannya seperti net dan lampu, 

yang dapat dimanfaatkan oleh klub untuk berlatih di GOR Djarum (lama) 

Kaliputu. Selain itu dukungan motivasi dan perhatian juga diberikan melalui 

tinjauan langsung ke klub oleh pengurus PBSI Kudus. 

4.2.4.2.3. Hasil Riset 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang ilmu dan strategi 

terbaru dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui 

pelatih dan pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui hanya 3 dari 12 

responden yang membenarkan bahwa PBSI memasukkan/mengajarkan ilmu-

ilmu dan strategi baru dalam melatih atlet melalui pelatih-pelatih, dimana pelatih 

dari setiap klub anggota PBSI Kudus diberikan arahan dan pendidikan di setiap 

pertemuan yang diadakan oleh PBSI, dan selebihnya tidak membenarkan hal 

tersebut. Mereka berpendapat bahwa PBSI hanya memberikan materi 

kepelatihan diawal terbentuknya klub-klub daerah. 
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4.2.4.2.4. Pertandingan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang pelaksanaan 

pertandingan dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui 

pelatih dan pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden 

membenarkan bahwa PBSI mengadakan pertandingan bulutangkis sebanyak 

lima kali dalam setahun. Kegiatan itu wajib diikuti setiap klub anggota PBSI 

Kudus, sebagai timbal balik klub yang telah diberikan bantuan baik materi 

maupun fasilitas. Kelima kejuaraan yang diadakan oleh PBSI yaitu: 

a) Kejuaraan cabang bulutangkis Simpang 7 Master antar SD/MI perorangan 

se-Kabupaten Kudus. 

b) Kejuaraan cabang bulutangkis Muria Cup antar  klub atau sekolah se-

Kabupaten Kudus. 

c) Kejuaraan cabang bulutangkis Kretek Cup antar klub se-Karisidenan Pati. 

d) Kejuaraan cabang bulutangkis Bitingan Master antar SD beregu putra dan 

putri (2 tunggal dan 1 ganda). 

e) Kejuaraan cabang bulutangkis Bupati Cup antar klub se-Karisidenan Pati. 

Syarat pendaftaran kejuaraan yaitu dengan menyerahkan fotocopy Akta 

Kelahiran atlet, hal ini dilakukan agar mudah mendata atlet dan dapat 

ditempatkan di kelompok usia yang sesuai, sedangkan biaya pendaftaran 

kejuaraan dibebankan kepada atlet, agar dapat mengurangi beban biaya klub. 

Setiap ada kejuaraan atlet selalu didampingi pelatihnya hingga usai bertanding. 

Dalam semua kejuaraan daerah ini bagi atlet yang memperoleh juara akan 

mendapatkan sejumlah uang dan hadiah lainnya seperti baju, sepatu, dan raket 

dari sponsor. Klub yang berhasil membawa atletnya juara akan mendapatkan 

bonus dari PBSI berupa uang pembinaan. 
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4.2.5. Program Pembinaan Prestasi 

4.2.5.1. Sistem Pelatihan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang sistem pelatihan 

dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI tidak menerapkan sistem latihan baku, tetapi sistem latihan 

diserahkan langsung kepada klub, dimana klub dirasa lebih tahu dan memahami 

latihan yang diperlukan dan baik diterapkan kepada setiap atletnya masing-

masing. 

4.2.5.2. Program Latihan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang program latihan 

dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI mewajibkan setiap klub mempunyai program latihan, karena dengan 

adanya program latihan diharapkan proses latihan dapat dijalankan sesuai 

rencana dalam program latihan tersebut. 

4.2.5.3. Dukungan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang dukungan 

dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan 

pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh responden membenarkan 

bahwa PBSI Kudus memperoleh dukungan dari pihak pemerintah dan swasta, 

hal itu merupakan salah satu unsur penunjang dalam suatu pembinaan olahraga. 

Selanjutnya dukungan dana dan fasilitas dari sponsor disalurkan kepada klub-

klub daerah untuk menunjang perkembangan klub. PBSI selalu memberi 
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kontribusi terhadap klub anggota PBSI terutama dibidang pendanaan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana klub. 

4.2.5.3.1. Sarana dan Prasarana 

Setiap klub bulutangkis membutuhkan sarana prasarana yang tidak sedikit. 

Agar dapat mencetak atlet yang berprestasi dibutuhkan sarana prasarana yang 

memadai, seperti lapangan bulutangkis, net, raket, gedung hingga shuttlecock 

yang membutuhkan banyak untuk latihan. Berdasarkan temuan dilapangan dan 

analisis data tentang sarana dan prasarana dalam olahraga bulutangkis oleh 

PBSI yang dideskripsikan melalui pelatih dan pengurus klub bulutangkis di Kudus 

diketahui seluruh responden membenarkan bahwa PBSI Kudus memberikan 

fasilitas sarana dan prasarana terhadap klub-klub bulutangkis anggota PBSI 

berupa Shuttlecock bekas namun masih layak pakai, dan puluhan lapangan 

bulutangkis beserta perlengkapannya seperti net dan lampu, yang dapat 

dimanfaatkan oleh klub untuk berlatih. Lapangan tempat latihan tersebut berada 

di GOR Djarum (lama) Kaliputu, yang dapat digunakan setiap klub untuk berlatih 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

4.2.5.3.2. Instansi dan Lembaga Terkait 

Berdasarkan temuan dilapangan dan analisis data tentang instansi dan 

lembaga yang terkait dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI yang dideskripsikan 

melalui pelatih dan pengurus klub bulutangkis di Kudus diketahui seluruh 

responden membenarkan bahwa PBSI sebagai instansi yang berperan sebagai 

induk pengorganisasian dan sebagai pengembang olahraga bulutangkis di 

Kudus memiliki peran yang baik dalam pembinaan klub bulutangkis, hal itu 

terlihat dari beberapa aspek, diantaranya PBSI dapat memberi bantuan sarana 

dan prasarana, memberi bantuan pendanaan klub, serta mampu mengadakan 
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kejuaraan daerah sebanyak lima kali dalam setahun yang menggandeng 

beberapa pihak swasta sebagai sponsor. Hal itu cukup membuktikan peran PBSI 

sangat besat dalam mengembangkan bulutangkis di Kudus. Dengan adanya 

peran itu diharapkan akan dapat memunculkan bibit-bibit atlet yang hebat kelas 

dunia. 

4.2.5.3.3. Dana 

Sebuah klub bulutangkis memerlukan dana yang besar guna 

mengembangkan atletnya agar dapat berprestasi, dana tersebut digunakan mulai 

dari pemenuhan kebutuhan sarana prasarana (shuttlecock, uang gedung, 

penerangan, dan alat-alat lainnya), biaya pendaftaran kompetisi, biaya 

perawatan alat, hingga biaya pelatih. Berdasarkan temuan dilapangan dan 

analisis data tentang pendanaan klub dalam olahraga bulutangkis oleh PBSI 

yang dideskripsikan melalui pelatih dan pengurus klub bulutangkis di Kudus 

diketahui seluruh responden membenarkan bahwa PBSI Kudus menyalurkan 

dana kepada klub-klub daerah untuk menunjang pembinaan atlet. Dana tersebut 

diperoleh dari pemerintah dan pihak swasta yang mensponsori program-program 

PBSI. PBSI Kudus memberikan bantuan dana kepada setiap klub anggotanya 

untuk membantu operasional klub. Hal itu dirasa sangat membantu khususnya 

bagi klub-klub kecil yang banyak membutuhkan pendanaan. PBSI memberikan 

uang insentif bagi para pelatih klub bulutangkis anggota PBSI Kudus tiap 

bulannya, dan ada bonus bagi klub yang dapat membawa atletnya meraih juara 

di turnamen yang diadakan PBSI.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

5.1.1. Simpulan Umum 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat 

ditarik kesimpulan umum sebagai berikut: 

5.1.1.1. Pemasalan 

PBSI Kudus melakukan program pemasalan melalui cara (1) PBSI 

membentuk klub-klub bulutangkis daerah yang dilakukan sebagai upaya 

pemasalan olahraga bulutangkis di masyarakat, (2) PBSI mengadakan 

kejuaraan/turnamen rutin setiap tahunnya sebagai ajang pencarian bibit unggul 

calon atlet berprestasi juga sebagai upaya pemasalan olahraga bulutangkis di 

masyarakat, (3) mendidik guru-guru olahraga untuk diberi pendidikan kepelatihan 

bulutangkis dasar yang selanjutnya mereka difasilitasi untuk membentuk klub 

bulutangkis di daerahnya masing-masing di Kabupaten Kudus. 

5.1.1.2. Pembibitan 

PBSI kudus melakukan pembibitan dengan cara (1) PBSI Kudus 

membentuk klub-klub bulutangkis daerah, sebagian besar klub anggota PBSI 

yang berjumlah 50 klub merupakan rintisan dari PBSI Kudus yang mendapat 

kontribusi dari PBSI, (2) mengadakan kejuaraan/turnamen rutin setiap tahunnya 

bagi atlet-atlet muda khususnya anak usia dini hingga remaja, (3) melalui klub-

klub anggota PBSI, PBSI Kudus memprogramkan setiap klub wajib menerima 

peserta didik anak usia dini dengan biaya latihan gratis, dimana biaya latihan 

anak usia dini di klub ditanggung oleh PBSI.  
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5.1.1.3. Prestasi 

PBSI melakukan pembinaan dimulai dari usia dini hingga dewasa, hal itu 

dilakukan di klub-klub anggota PBSI, dengan cara PBSI memberikan 

kontribusi/bantuan kepada klub dan selalu memantau perkembangan klub serta 

atlet-atletnya. Dengan adanya kontribusi tersebut dapat memberi peningkatan 

kemajuan klub dalam mendidik dan mengembangkan atlet–atletnya. 

5.1.1.4. Faktor Pendukung Prestasi 

5.1.1.4.1. Faktor Internal 

a. Bakat 

Dalam penerimaan atlet yang ingin berlatih di klub, PBSI tidak 

menganjurkan klub menyeleksi terlebih dahulu calon atletnya, namun setiap anak 

yang ingin berlatih diperbolehkan masuk dan berlatih di klub. 

b. Motivasi 

PBSI memberikan motivasi terhadap setiap atlet dilakukan dengan cara 

tidak langsung, diantaranya yaitu memberi kontribusi kepada setiap klub 

bulutangkis anggota PBSI, dan mengadakan kejuaraan tahunan sebanyak lima 

kali dalam setahun, hal itu merupakan upaya PBSI dalam merangsang motivasi 

atlet untuk saling bersaing meraih prestasi 

5.1.1.4.2. Faktor Eksternal 

a. Pelatih 

PBSI pernah memberikan pendidikan kepelatihan kepada pelatih dari klub 

bulutangkis anggota PBSI Kudus, namun pelatihan tersebut tidak dilaksanakan 

secara berjenjang dalam waktu yang konsisten, akan tetapi pendidikan 

kepelatihan tersebut hanya pernah diberikan beberapa kali sebelum pelatih 

terjun langsung dan membentuk klub bulutangkis daerah. 
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b. Fasilitas 

PBSI memberikan dukungan fasilitas kepada setiap klub bulutangkis 

anggota PBSI Kudus, yaitu berupa dana untuk operasional klub serta fasilitas 

alat seperti penyediaan shuttlecock untuk latihan dan PBSI juga menyediakan 

puluhan lapangan bulutangkis beserta perlengkapannya seperti net dan lampu, 

yang dapat dimanfaatkan oleh klub untuk berlatih. Dukungan motivasi dan 

perhatian juga diberikan melalui tinjauan langsung ke klub oleh pengurus PBSI 

Kudus. 

c. Hasil Riset 

3 dari 12 responden membenarkan bahwa PBSI memasukkan/ 

mengajarkan ilmu-ilmu dan strategi baru dalam melatih atlet melalui pelatih-

pelatih, dimana pelatih dari setiap klub anggota PBSI Kudus diberikan arahan 

dan pendidikan di setiap pertemuan yang diadakan oleh PBSI, dan 9 responden 

tidak membenarkan hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa PBSI hanya 

memberikan materi kepelatihan diawal terbentuknya klub-klub daerah. 

d. Pertandingan 

PBSI mengadakan pertandingan bulutangkis sebanyak lima kali dalam 

setahun. Kegiatan itu wajib diikuti setiap klub anggota PBSI Kudus, sebagai 

timbal balik klub yang telah diberikan bantuan baik materi maupun fasilitas. 

Syarat pendaftaran kejuaraan yaitu dengan menyerahkan fotocopy Akta 

Kelahiran atlet sedangkan biaya pendaftaran kejuaraan dibebankan kepada atlet. 

atlet yang memperoleh juara akan mendapatkan sejumlah uang dan bingkisan 

hadiah. Klub yang berhasil membawa atletnya juara akan mendapatkan bonus 

dari PBSI berupa uang pembinaan. 
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5.1.1.5. Program Pembinaan Prestasi 

5.1.1.5.1. Sistem Pelatihan 

PBSI tidak menerapkan sistem latihan baku, tetapi sistem latihan 

diserahkan langsung kepada klub, dimana klub dirasa lebih tahu dan memahami 

latihan yang diperlukan dan baik diterapkan kepada setiap atletnya masing-

masing 

5.1.1.5.2. Program Latihan 

PBSI mewajibkan setiap klub mempunyai program latihan, karena dengan 

adanya program latihan, proses latihan dapat dijalankan sesuai rencana dalam 

program latihan tersebut. 

5.1.1.5.3. Dukungan 

PBSI Kudus memperoleh dukungan dari pihak pemerintah dan swasta. 

dukungan dana dan fasilitas dari sponsor disalurkan kepada klub-klub daerah 

untuk menunjang perkembangan klub. PBSI selalu memberi kontribusi terhadap 

klub anggota PBSI terutama dibidang pendanaan dan kebutuhan sarana dan 

prasarana klub. 

a. Sarana dan Prasarana 

PBSI Kudus memberikan fasilitas sarana dan prasarana terhadap klub-klub 

bulutangkis anggota PBSI berupa Shuttlecock bekas namun masih layak pakai, 

dan puluhan lapangan bulutangkis beserta perlengkapannya seperti net dan 

lampu, yang dapat dimanfaatkan oleh klub untuk berlatih. Lapangan tempat 

latihan tersebut berada di GOR Djarum (lama) Kaliputu, yang dapat digunakan 

setiap klub untuk berlatih dengan jadwal yang telah ditentukan 
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b. Instansi dan Lembaga Terkait 

PBSI sebagai instansi yang berperan sebagai induk organisasi dan sebagai 

pengembang olahraga bulutangkis di Kudus memiliki peran yang baik dalam 

pembinaan klub bulutangkis di Kudus. 

c. Dana 

PBSI Kudus menyalurkan dana kepada klub-klub daerah untuk menunjang 

pembinaan atlet. Dana tersebut diperoleh dari pemerintah dan pihak swasta yang 

mensponsori program-program PBSI. PBSI Kudus memberikan bantuan dana 

kepada setiap klub anggotanya untuk membantu operasional klub. Hal itu sangat 

membantu khususnya bagi klub-klub kecil yang banyak membutuhkan 

pendanaan. PBSI memberikan uang insentif bagi para pelatih klub bulutangkis 

anggota PBSI Kudus tiap bulannya, dan ada bonus bagi klub yang dapat 

membawa atletnya meraih juara di turnamen yang diadakan PBSI. 

 

5.1.2. Simpulan Khusus 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa PBSI memiliki 

peran besar terhadap pembinaan klub bulutangkis di Kabupaten Kudus yaitu 

dalam bidang pemasalan olahraga, pembibitan, dan pembinaan prestasi seperti 

pembentukan klub, pengadaan fasilitas latihan, dukungan dana bagi setiap klub, 

hingga mengadakan pertandingan/kejuaraan rutin 5 kali dalam satu tahun. Hal itu 

juga diperkuat dengan deskriptif presentasi yang didapat dari kuesioner yang 

dibagikan kepada sampel penelitian sebanyak 12 orang pelatih klub bulutangkis 

anggota PBSI, didapatkan hasil bahwa peran PBSI terhadap pembinaan klub 

bulutangkis di Kabupaten Kudus sebesar 87.61 % dengan kategori Baik. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan: 

a. Diharapkan PBSI Kudus dapat memberikan pendidikan kepelatihan kepada 

pelatih-pelatih bulutangkis anggota PBSI Kudus secara rutin setiap 3 bulan 

sekali. 

 
b. PBSI Kudus agar selalu menjaga perkembangan dan kemajuan klub-klub 

bulutangkis anggota PBSI, dengan lebih memperhatikan dan memantau 

secara langsung proses latihan dan pembinaan atlet di klub tersebut. 

 
c. Pemberian kontribusi dari PBSI Kudus terhadap klub sangat membantu 

operasional dan perkembangan klub dalam mendidik atlet-atletnya. 

Diharapkan PBSI Kudus selalu menjaga konsistensinya dalam pembinaan 

klub bulutangkis di Kabupaten Kudus dengan terus memberikan dukungan 

kontribusi kepada setiap klub bulutangkis anggota PBSI Kudus. 

 
d. Diharapkan PBSI Kudus memberi tambahan bantuan sarana dan 

prasarana terhadap klub bulutangkis anggota PBSI Kudus untuk proses 

latihan. Pemberian  bantuan sarana dan prasarana berupa penyediaan 

shuttlecock, penyediaan puluhan lapangan bulutangkis beserta 

perlengkapannya seperti net dan lampu banyak membantu perkembangan 

klub, namun untuk meningkatkan proses pembinaan atlet diperlukan 

tambahan fasilitas lainnya seperti fitness centre yang dapat digunakan 

setiap klub bulutangkis di Kudus untuk berlatih secara gratis. 
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e. Dalam setiap mengadakan kejuaraan bulutangkis, diharapkan PBSI Kudus 

dapat membebaskan biaya pendaftaran bagi setiap atlet, karena kejuaraan 

tersebut diadakan hanya semata-mata untuk perkembangan atlet. 
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Lampiran 18 

SUSUNAN PENGURUS PBSI KUDUS 

1. Pelindung  : KONI Kabupaten Kudus 

2. Penasehat  : a. Trisno Suwandi S.Pd 

b. FX. Supanji 

3. Ketua   : Eddy Prayitno 

4. Wakil ketua  : Trisno Suyanto, SH 

5. Sekretaris  : a. Sukirwanto 

  b. Agus Widodo, BcHk 

6. Bendahara  : a. Yudi Yudono, SE 

  b. Sriyoto 

7. Pembina/ Pelatih : a. Hastomo Arbi 

  b. Ernawati 

  c. Drs. Suwono 

8. Pertandingan  : a. Drs. Siswanto 

  b. Hadi Maswanto 

  c. Pujiasto 

9. Organisasi  : a. Purwanto, S.Pd 

  b. Andreas Suwito 

10. Usaha/ Dana  : a. Sulaiman 

  b. Agustino, SE 

  c. Edi Mulyono 
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Lampiran 19 

Klub bulutangkis anggota PBSI Kudus Tahun 2013 

NO. Nama Klub Bulutangkis 

Anggota PBSI Kudus 

Strata Keterangan 

Sampel Nama 

1 PB. Champion Tinggi   

2 PB. Efrance Tinggi Sampel Indah Sulaiman 

3 PB. Menara Tinggi   

4 PB. Dua Belas Tinggi Sampel Suparnianto, S.Pd. 

5 PB. Sultan Agung Tinggi Sampel H.Muh.Sudjud, S.Pd. 

6 PB. Cahaya Nur Tinggi   

7 PB. Baporja Tinggi Sampel Joko Mulyono 

8 PB. Muria  Tinggi   

9 PB. Perkasa  Tinggi   

10 PB. Tunas Muria Tinggi   

11 PB. Rumpun Bambu Tinggi   

12 PB. Sudirman Sedang   

13 PB. Elang Sedang Sampel Suwandi 

14 PB. Teratai Sedang   

15 PB. Tunas Muda Sedang Sampel Kustono, S.Pd. 

16 PB. Imam Bonjol Sedang   

17 PB. Diponegoro Sedang Sampel Maspuri 

18 PB. Ki Ageng Mangir Sedang   

19 PB. Sportif Sedang   

20 PB. Tunas Balon Sedang   

21 PB. Rukun Agawe 

Santoso 

Sedang   

22 PB. Abadi  Sedang Sampel Purnomo 

23 PB. Kembang Tanjung Sedang   

24 PB. Randu Alas Rendah   

25 PB. Merpati Rendah   

26 PB. Wono Sejati Rendah   

27 PB. Panah Sakti Rendah   

28 PB. Adipati Unus Rendah   

29 PB. Sumantri Bojonegoro  Rendah Sampel Toni 

30 PB. Gama Rendah   

31 PB. Antasari Rendah   

32 PB. Jaya Wates Rendah   

33 PB. Budi Utomo Rendah   

34 PB. Meteor Rendah   

35 PB. Sentana Rendah   

36 PB. SD 1 Gondosari Rendah   
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37 PB. Sultan Rendah   

38 PB. Abiyoso Rendah Sampel Warjianto, S.Pd. 

39 PB. Rajawali Rendah   

40 PB. Kencana Rendah   

41 PB. Cakra Rendah   

42 PB. Sandi Pratama Rendah   

43 PB. Utama Rendah   

44 PB. Achmad Yani Rendah   

45 PB. MKS Rendah   

46 PB. Garuda Rendah Sampel Bambang 

47 PB. Libas Rendah   

48 PB. SDK Rendah   

49 PB. Kartini Rendah Sampel Sundardi Untung 

50 PB. Victor Rendah   
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Lampiran 20 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN (KUESIONER) 

VARIABEL 
PENELITIAN 

INDIKATOR 
VARIABEL 

SUB INDIKATOR NOMOR 
SOAL 

1 2 3 4 

1. Ketua 
PBSI 

 

1. Pemasalan a. Pendidikan kepelatihan 
b. Efektivitas pendidikan 

kepelatihan 

1 

2 ,3 

2. Pembibitan a. Pembibitan atlet 36 

3. Bakat a. Perekrutan pemain 35 

4. Pendidikan 
kepelatihan 

a. Hasil riset 34 

5. Pembentuk
an klub 

a. Peran dalam pembentukan 
klub 

4 , 5 

6. Instansi 
terkait 

a. Peran instansi/lembaga yang 
terkait 

37 

7. Dana a. Gaji pelatih 
b. Biaya dalam klub 
c. Pengadaan sarpras 
d. Pendaftaran latihan dan 

kejuaraan 

9 

8 , 10 

11 

12, 13, 
14 

8. Motivasi a. Motivasi dalam melatih 
b. Pengaruh terhadap sikap 

semangat melatih 
c. Pengaruh terhadap sikap 

semangat mengikuti kejuaraan 
d. terhadap pembentukan 

karakter atlet 

6 , 7 

15, 16 

17 

18 

9. Fasilitas a. Fasilitas tempat latihan 
b. Fasilitas shuttlecock 
c. Fasilitas perlengkapan pelatih 

19 

20 

21 

10. Prestasi a. Peningkatan prestasi 
 

b. Peningkatan kualitas latihan 
c. Peningkatan intensitas latihan 

22, 23, 
24 

25 

26 

11. Pertandi-
ngan 

a. Intensitas kejuaraan / 
turnamen 

b. Keikutsertaan dalam 
kejuaraan / turnamen 
 

c. Intensitas mengikuti kejuaraan 
/ turnamen 

27 

29, 30, 
31, 32,     
33, 

28 
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VARIABEL 
PENELITIAN 

INDIKATOR 
VARIABEL 

SUB INDIKATOR NOMOR 
SOAL 

1 2 3 4 

2. Pelatih 
 

1. Pemasalan a. Pendidikan kepelatihan 
b. Efektivitas pendidikan 

kepelatihan 

1 

2, 3 

2. Pembibitan a. Pembibitan atlet 36 

3. Bakat a. Perekrutan pemain 35 

4. Pendidikan 
kepelatihan 

a. Hasil riset 34 

5. Pembentuk
-an klub 

a. Peran dalam pembentukan 
klub 

4 , 5 

6. Instansi 
terkait 

a. Peran instansi/lembaga yang 
terkait 

37 

7. Dana a. Gaji pelatih 
b. Biaya dalam klub 
c. Pengadaan sarpras 
d. Pendaftaran latihan dan 

kejuaraan 

9 

8 , 10 

11 

12, 13, 
14 

8. Motivasi a. Motivasi dalam melatih 
b. Pengaruh terhadap sikap 

semangat melatih 
c. Pengaruh terhadap sikap 

semangat mengikuti kejuaraan 
d. Terhadap pembentukan 

karakter atlet 

6 , 7 

15, 16 

17 

18 

9. Fasilitas a. Fasilitas tempat latihan 
b. Fasilitas shuttlecock 
c. Fasilitas perlengkapan pelatih 

19 

20 

21 

10. Prestasi a. Peningkatan prestasi 
 

b. Peningkatan kualitas latihan 
c. Peningkatan intensitas latihan 

22, 23, 
24 

25 

26 

11. Pertandi-
ngan 

a. Intensitas kejuaraan / 
turnamen 

b. Keikutsertaan dalam 
kejuaraan / turnamen 
 

c. Intensitas mengikuti kejuaraan 
/ turnamen 

27 

29, 30, 
31, 32,     
33, 

28 



 
 

   

85 

Lampiran 21 

Kuesioner untuk Ketua PBSI 
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91 
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Lampiran 22 

Kuesioner untuk Pelatih/Pengurus 

  



 
 

   

93 
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Lampiran 23 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN (WAWANCARA) 
 

VARIABEL 
PENELITIAN 

INDIKATOR 
VARIABEL 

SUB INDIKATOR NOMOR 
SOAL 

1 2 3 4 

1. Ketua 
PBSI 
 

Peran PBSI 
terhadap 
klub 

a. Pemasalan 
b. Pembibitan 
c. Bakat 
d. Hasil riset 
e. Pendidikan 

Kepelatihan 
f. PBSI kepada klub 
g. Prestasi 
h. Latihan dan Kejuaraan 
i. Efektivitas peran PBSI 
j. Klub kepada PBSI 
k. Saran 

1 

2 

3 

5 

4 

6, 7 

8 

9, 10 

11, 12, 14 

13 

15 

 
 
 

VARIABEL 
PENELITIAN 

INDIKATOR 
VARIABEL 

SUB INDIKATOR NOMOR 
SOAL 

1 2 3 4 

2. Pelatih 
 

Peran PBSI 
terhadap 
perkemban-
gan klub 

a. Pemasalan 
b. Pembibitan 
c. Bakat 
d. Hasil riset 
e. Pendidikan 

Kepelatihan 
f. PBSI kepada klub 
g. Prestasi 
h. Latihan dan Kejuaraan 
i. Efektivitas peran PBSI 
j. Klub kepada PBSI 
k. Saran 

1 

2 

3 

5 

4 

6, 7 

8 

5, 10 

11, 12, 14 

13 

15 
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Lampiran 24 

Wawancara Ketua PBSI 

IDENTITAS RESPONDEN 

KETUA PENGKAB PBSI KUDUS 

Nama  : Eddy Prayitno 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan  : Ketua Pengkab PBSI Kudus 

 

1. Tindakan pemasalan apa yang dilakukan oleh PBSI guna 

mengembangkan dan memajukan perbulutangkisan di Kudus? 

Jawaban:PBSI melakukan pemasalan melalui berbagai cara diantaranya 

membentuk klub bulutangkis di berbagai daerah di Kudus, lalu 

mengadakan turnamen rutin, dan dengan cara mendidik guru-guru 

olahraga untuk diberi pendidikan kepelatihan bulutangkis, yang 

selanjutnya mereka diharapkan dapat membentuk klub bulutangkis di 

daerahnya masing-masing di Kabupaten Kudus dengan bantuan 

kontribusi dari PBSI. Jadi dengan begitu diharapkan bulutangkis semakin 

memasyarakat di kudus, dan merangsang orang tua untuk memasukkan 

anak-anaknya ke klub-klub yang terdekat dengan rumahnya untuk bisa 

mengikuti turnamen yang diadakan oleh PBSI. 

 

2. Langkah apa yang dilakukan oleh PBSI dalam melakukan pembibitan 

atlet olahraga bulutangkis di Kudus? 

Jawaban:pembibitannya yaitu tadi sama seperti pemasalan dengan cara 

pembentukan klub-klub bulutangkis daerah, dan mengadakan kejuaraan 

rutin setiap tahunnya. PBSI juga mempunyai program yaitu bagi setiap 

klub wajib menerima peserta didik anak usia dini dengan biaya latihan 

gratis, dimana biaya latihan anak usia dini di klub ditanggung oleh PBSI, 

yang dananya itu diperoleh dari pemerintah dan sponsor. 

 

3. Bagaimana PBSI mencari atlet yang berbakat? 

Apakah ada syarat khusus bagi atlet yang ingin masuk ke klub anggota 

PBSI? 
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Apakah PBSI mematok sistem pelatihan khusus yang harus diterapkan di 

klub? 

Apakah setiap klub memiliki program latihan? 

Jawaban:PBSI melakukan pembinaan dimulai dari usia dini, hal itu 

dilakukan di klub-klub anggota PBSI, dengan cara PBSI memberikan 

kontribusi atau bantuan kepada klub dan selalu memantau 

perkembangan klub serta atlet-atletnya, diharapkan ya dengan demikian 

dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat. 

PBSI tidak memberikan persyaratan khusus bagi atlet yang ingin 

mendaftar ke klub-klub daerah, agar mereka dapat berkembang dan 

saling belajar. 

PBSI tidak menerapkan sistem latihan baku, tetapi sistem pelatihan kami 

serahkan langsung kepada klub, dimana klub akan lebih tau dan lebih 

memahami latihan yang diperlukan dan yang baik diterapkan kepada 

setiap atletnya masing-masing. 

Ya, mereka punya program latihan, karena PBSI mewajibkan setiap klub 

mempunyai program latihan. Kerena dengan adanya itu proses latihan 

dapat dijalankan sesuai rencana. 

 

4. Apakah PBSI memberikan penataran dan pendidikan kepelatihan 

bulutangkis? Seberapa sering? Apakah ada program kerja khusus 

tentang hal itu? 

Apa yang anda harapkan dari mengadakan pelatihan tersebut, bagi para 

pelatih dan klub daerah? 

Jawaban: ya PBSI pernah memberikan pendidikan pelatihan kepada 

pelatih-pelatih di Kudus. PBSI Kudus memberikan penataran pelatih 

bulutangkis dengan tujuan meningkatkan kualitas pelatih tersebut, 

khususnya teknik dasar bulutangkis, sehingga pelatih tersebut tidak salah 

memberikan pengarahan teknik kepada atlit binaannya. Dan saya rasa 

kepelatihan itu sangat bermanfaat bagi mereka dalam mengembangkan 

atlet dan klubnya. Pelatihan khusus itu diberikan oleh PBSI untuk para 

pelatih bulutangkis dari klub anggota PBSI Kudus. 
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5. Apakah PBSI selalu melakukan penelitian/riset?  

Apakah hal itu selalu disampaikan kepada klub-klub daerah? 

Jawaban:kalau penelitian, tidak. Tetapi jika ada perkembangan terbaru 

tentang bulutangkis pasti akan disampaikan kepada semua klub, dan jika 

ada teknik atau perkembangan strategi tentang cara melatih juga akan 

disampaikan dalam pertemuan pengurus dan pelatih klub. 

 

6. Peran apa saja yang diberikan oleh PBSI dalam pembentukan klub 

daerah? 

Jawaban: Memberikan sarana dan prasarana latihan kepada klub usia 

dini, di GOR Djarum Kaliputu Kudus, menyediakan shuttlecock, 

mengadakan kejuaraan daerah yang diikuti klub-klub lokal Kudus dan luar 

Kudus, dan semuanya itu dimaksudkan agar  dapat memotivasi atlet-atlet 

agar terus berlatih sehingga dapat muncul pemain yang handal nantinya. 

 

7. Apakah  PBSI memberikan dukungan/kontribusi dalam klub binaan? 

Dukungan apasaja yang diberikan oleh PBSI kepada klub? 

Jawaban: ya, memberikan bantuan shuttlecock layak pakai, tempat 

latihan, insentif bagi pelatih, dan terkadang ada dukungan dana 

tambahan bagi klub yang juara untuk pembinaan atletnya. 

 

8. Apakah dengan adanya peran PBSI memberi kontribusi di klub, dapat 

memberikan peningkatan prestasi atlet dalam mengikuti kejuaraan 

bulutangkis? Mengapa? 

Jawaban: Otomatis, karena klub akan berkompetisi untuk meningkatkan 

prestasi atlet binaannya. 

 

9. Bagaimana prosedur perekrutan atlet yang ingin mendaftar latihan? 

Adakah biaya pendaftaran dan biaya tambahan selama atlet latihan di 

klub? 

Jawaban: Atlit akan datang ke klub tersebut untuk mendaftarkan diri, 

biaya pendaftaran tidak ada, sedangkan biaya latihan akan dikenakan 

untuk pembelian shuttlecock dan membayar pelatih. 
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10. Bagaimana prosedur pendaftaran dalam mengikuti kejuaraan yang 

diadakan oleh PBSI? Adakah biaya pendaftaran yang harus ditanggung 

atlet saat mendaftar kejuaraan? 

Jawaban: Biasanya atlet akan didaftarkan oleh pelatih/klubnya, dan akan 

dikenakan biaya pendaftaran. 

 

11. Menurut anda, apakah usaha PBSI dalam memberi kontribusi di klub 

daerah, dapat memberi dampak positif dalam perbulutangkisan di Kudus? 

Mengapa? 

Jawaban: Pastinya, karena perhatian PBSI terhadap klub-klub akan 

menambah motivasi atlet dan menambah semangat pelatih, serta secara 

tidak langsung akan memberi dampak positif bagi pembentukan karakter 

atlet (mentalnya). Diharapkan juga dengan adanya dukungan dari PBSI 

seperti seringnya diadan turnamen akan dapat memberikan peningkatan 

prestasi atlet dalam mengikuti kejuaraan daerah maupun luar daerah 

khususnya pada anak usia dini, yang masih memiliki masa depan yang 

panjang. 

 

12. Apakah menurut anda peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub 

bulutangkis di Kabupaten Kudus sudah dapat dikatakan berhasil dan 

berjalan dengan semestinya? Mengapa demikian? 

Jawaban: Secara kuantitas iya, akan tetapi hal itu tentu membutuhkan 

usaha yang terus menerus sehingga nantinya bukan kuantitas saja yang 

berhasil, kualitas juga harus kita perhatikan. 

 

13. Adakah syarat atau timbal balik yang harus diberikan klub kepada PBSI 

dalam pembinaan atlet? 

Jawaban: tidak ada, ya hanya saja setiap klub anggota PBSI tersebut 

wajib mengirimkan atlet hasil binaannya pada kejuaraan daerah yang 

diadakan oleh PBSI setiap tahunnya. 
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14. Menurut anda, apa dampak positif dengan sering diadakannya kejuaraan 

daerah dari PBSI? 

Jawaban: adalah atlet bukan latihan saja tiap hari, akan tetapi ada 

tujuannya, yaitu mendapatkan gelar juara di kejuaraan itu. 

 

15. Apa saran anda bagi pelatih-pelatih daerah di Kudus dalam memajukan 

perbulutangkisan di Kudus? 

Jawaban: Jangan cepat puas dengan hasil yang selama ini dicapai, akan 

tetapi tingkatkan terus ilmu kepelatihan guna meningkatkan atlet 

binaannya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. 
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Lampiran 25 

 

Wawancara Pelati/Pengurus Klub Bulutangkis 

 

IDENTITAS RESPONDEN  

Pengurus 

Nama  : Indah Sulaiman 

Nama Klub  : PB. EFRANCE 

Jenis Kelamin : Perempuan 

 

1. Apakah PBSI sudah melakukan tindakan pemasalan bulutangkis? 

Jawaban:sudah, PBSI melakukan pemasalan olahraga bulutangkis 

dengan mengadakan kejuaraan setiap tahun sebanyak 5 kali, PBSI juga 

merekrut anak-anak untuk berlatih melalui klub-klub daerah yang 

didukung oleh PBSI. PBSI juga mengadakan pelatihan bulutangkis 

sebelumnya. 

 

2. Apakah PBSI sudah melakukan tindakan pembibitan atlet bulutangkis? 

Jawaban:ya sudah, melalui klub-klub daerah anggota PBSI, disana klub 

dibantu masalah dana dan sarpras, dan klub diharapkan dapat 

berkembang untuk mencari dan menghasilkan bibit calon atlet yang 

hebat. 

 

3. Bagaimana cara klub mencari atlet yang berbakat? Apakah dari PBSI 

memberikan syarat-syarat dalam perekrutan atlet yang ingin masuk ke 

klub? 

Jawaban:ya dengan cara mencari anak-anak yang ingin berlatih dan 

melatihnya dengan baik. Syarat-syarat PBSI tidak ada, kalau atlet yang 

ingin masuk ke klub mereka langsung daftar saja tanpa ada syarat 

khusus. 

 

4. Apakah PBSI memberikan penataran dan pendidikan kepelatihan 

bulutangkis? Seberapa sering?  
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Manfaat apa yang diperoleh dari pelatihan tersebut, bagi diri sendiri dan 

klub? 

Jawaban: pernah beberapa kali dulu, mungkin sudah dua atau tiga kali, 

manfaatnya dengan pelatihan itu dapat mempelajari lagi tentang 

kepelatihan dasar bulutangkis, dan dapat berbagi ilmu, saling berbagi 

pengalaman dan tentunya itu sangat mengasikkan bagi saya. 

 

5. Apakah selalu ada pemberitahuan hasil riset terbaru dari PBSI?  

Seberapa sering? 

Jawaban:penambahan materi kepelatihan mungkin ada di setiap 

pertemuan pengurus klub anggota PBSI. 

 

6. Apakah PBSI secara tidak langsung mempunyai peran dalam 

terbentuknya klub yang anda bina? Mengapa? 

Jawaban: ya PBSI secara tidaklangsung berperan terhadap kinerja klub, 

karena banyak bantuan yang diberikan oleh PBSI apalagi jika klub itu 

berprestasi ya, tentunya ada bonus tersendiri bagi klub. 

 

7. Apakah  PBSI memberikan dukungan/kontribusi dalam klub? 

Dukungan apasaja yang diberikan oleh PBSI kepada klub? 

Jawaban: ada, ada pemberian dana insentif bagi pelatih, ada pemberian 

bantuan shuttlecock, disediakannya tempat latihan di GOR Djarum 

Kaliputu dan itu gratis, jadi kita bisa memanfaatkan tempat latihan yang 

sangat bagus itu untuk mengembangkan atlet beberapa kali dalam 

seminggu, kalau saya melatihnya 5 kali dalam satu minggu diberbagai 

kelompok usia. 

 

8. Menurut anda apakah dengan adanya peran PBSI memberi kontribusi di 

klub, dapat memberikan peningkatan prestasi atlet dalam mengikuti 

kejuaraan bulutangkis? Mengapa? 

Jawaban: ya secara tidak langsung iya, jadi dengan adanya bantuan dari 

PBSI itu seperti shuttlecock dan lapangan yang bagus itu memberikan 

kemudahan bagi klub untuk melatih atlet ya, jadi mereka mudah 

menerima materi dan itu sangat membantu tentunya. 
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9. Bagaimana prosedur perekrutan atlet yang ingin mendaftar latihan? 

Adakah biaya pendaftaran dan biaya tambahan selama latihan di klub? 

Jawaban: atlet mendaftar ke klub, ada yang datang langsung ke tempat 

latihan, ada yang mendaftar di rumah, macem-macem. Jadi atlet 

mendaftar sesuai kelompok usia, kalo anak usia dini gartis, kalo mulai 

anak-anak ke atas bayar sesuai porsi latihannya. 

 

10. Bagaimana prosedur pendaftaran dalam mengikuti kejuaraan yang 

diadakan oleh PBSI? Adakah biaya pendaftaran yang harus ditanggung 

atlet saat mendaftar kejuaraan? 

Jawaban: atlet kita daftarkan dengan membawa fotocopy akta kelahiran 

mereka, sebagai bukti bahwa mereka sesuai kelompok umur yang pasti 

saat bertanding. 

 

11. Menurut anda, apakah usaha PBSI tersebut dapat memberi dampak 

positif dalam perbulutangkisan di Kudus? Mengapa? 

Jawaban: bisa, kerena dengan dukungan PBSI terhadap klub lokal di 

Kudus ini dapat memberikan sebuah pola pembinaan atlet yang baik, 

sehingga diharapkan dapat memunculkan bibit unggul perbulutangkisan 

di Indonesia 

 

12. Apakah menurut anda peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub 

bulutangkis di Kabupaten Kudus sudah dapat dikatakan berhasil dan 

berjalan dengan semestinya? Mengapa demikian? 

Jawaban: iya, karena PBSI telah mampu mengadakan setidaknya 5 

turnamen setiap tahun dan itu berjalan dengan baik. 

 

13. Adakah syarat atau timbal balik yang harus diberikan klub kepada PBSI 

dalam pembinaan atlet? 

Jawaban: tidak ada, paling cuma harus mengirim atlet disetiap kejuaraan 

rutin PBSI 
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14. Menurut anda, apa dampak positif dengan sering diadakannya kejuaraan 

daerah dari PBSI? 

Jawaban: dapat memunculkan atlet yang berkualitas 

 

15. Apa saran anda bagi PBSI dalam pembinaan klub bulutangkis di 

Kabupaten Kudus? 

Jawaban: terus tingkatkan kualitas perbulutangkisan dengan terus 

menciptakan suasana kompetisi yang sehat antara klub di Kudus dengan 

terus mengadakan kejuaraan-kejuaraan daerah dan lebih memerhatikan 

klub.  
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IDENTITAS RESPONDEN  

Pelatih 

Nama  : H. Muh. Sujud. S.Pd 

Nama Klub : PB. SULTAN AGUNG 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

 

1. Apakah PBSI sudah melakukan tindakan pemasalan bulutangkis? 

Jawaban:menurut saya sudah, karena PBSI telah berupaya memasalkan 

bulutangkis melalui pembentukan klub-klub daerah, pendidikan 

kepelatihan bulutangkis terhadap guru olahraga, dan mengadakan 

turnamen tahunan. 

 

2. Apakah PBSI sudah melakukan tindakan pembibitan atlet bulutangkis? 

Jawaban:sudah, melakukan pembibitan melalui perekrutan anak-anak 

untuk berlatih di klub-klub. 

 

3. Bagaimana cara klub mencari atlet yang berbakat? Apakah dari PBSI 

memberikan syarat-syarat dalam perekrutan atlet yang ingin masuk ke 

klub? 

Jawaban:caranya yaitudengan melatih dengan baik, tidak ada syarat 

khusus dari PBSI dalam merekrut anak didik, semua anak  dari semua 

usia boleh masuk ke klub untuk latihan. 

 

4. Apakah PBSI memberikan penataran dan pendidikan kepelatihan 

bulutangkis? Seberapa sering?  

Manfaat apa yang diperoleh dari pelatihan tersebut, bagi diri sendiri dan 

klub? 

Jawaban: Benar, Untuk pendidikan kepelatihan diadakan 2-3 tahun 

sekali. Manfaat bagi diri sendiri yaitu sebagai bahan dasar untuk melatih, 

dapat menambah ilmu kepelatihan bulutangkis. Manfaat bagi klub yaitu 

untuk meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan peningkatan prestasi 

anak (atlet anggota klub) 
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5. Apakah selalu ada pemberitahuan hasil riset terbaru dari PBSI?  

Seberapa sering? 

Jawaban:kalo hasil riset mungkin tidak ada, tetapi jika mengenai ilmu 

kepelatihan selalu ditambahi dan di informasikan dalam pertemuan 

pengurus klub. 

 

6. Apakah PBSI secara tidak langsung mempunyai peran dalam 

terbentuknya klub yang anda bina? Mengapa? 

Jawaban: Benar, karena PBSI berperan langsung terhadap klub, alias 

menyediakan fasilitas latihan yakni tempat dan shuttlecock.  

 

7. Apakah  PBSI memberikan dukungan/kontribusi dalam klub? 

Dukungan apasaja yang diberikan oleh PBSI kepada klub? 

Jawaban: Benar, yaitu kontribusi berupa shuttlecock disetiap latihan 

uang transport bagi pelatih. Selain itu juga diberikan dana yang 

dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana. 

 

8. Menurut anda apakah dengan adanya peran PBSI memberi kontribusi di 

klub, dapat memberikan peningkatan prestasi atlet dalam mengikuti 

kejuaraan bulutangkis? Mengapa? 

Jawaban: Benar, dengan adanya kontribusi dari PBSI tersebut dapat 

membuat atlet lebih giat berlatih demi meningkatkan prestasi, serta dapat 

memotifasi dalam meraih prestasi dalam mengikuti turnamen/kejuaraan.  

 

9. Bagaimana prosedur perekrutan atlet yang ingin mendaftar latihan? 

Adakah biaya pendaftaran dan biaya tambahan selama latihan di klub? 

Jawaban: Yaitu orangtua atlet atau atletnya datang langsung kelapangan 

tempat latihan, dan dengan cara memberikan informasi ke sekolah-

sekolah utamanya di bangku SD. Biaya tambahan tidak ada, hanya 

menarik anak untuk pembelian seragam klub. 
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10. Bagaimana prosedur pendaftaran dalam mengikuti kejuaraan yang 

diadakan oleh PBSI? Adakah biaya pendaftaran yang harus ditanggung 

atlet saat mendaftar kejuaraan? 

Jawaban: Pendaftaran yaitu dengan cara pelatih/pembina klub anak-

anak secara langsung kepada panitia. Sedangkan biaya pendaftaran 

dibebankan kepada orangtua siswa. 

 

11. Menurut anda, apakah usaha PBSI tersebut dapat memberi dampak 

positif dalam perbulutangkisan di Kudus? Mengapa? 

Jawaban: Benar sekali, sebab dengan adanya kontribusi dan kejuaraan-

kejuaraan yang dilaksanakan oleh PBSI akan melahirkan jawara baru 

lokal Kudus. 

 

12. Apakah menurut anda peran PBSI Kudus terhadap pembinaan klub 

bulutangkis di Kabupaten Kudus sudah dapat dikatakan berhasil dan 

berjalan dengan semestinya? Mengapa demikian? 

Jawaban: Kalau berhasil belum, karena masih perlu penambahan 

kontribusi, namun untuk pelaksanaan pembinaan sudah berjalan cukup 

baik. 

 

13. Adakah syarat atau timbal balik yang harus diberikan klub kepada PBSI 

dalam pembinaan atlet? 

Jawaban: Ada, syaratnya klub binaan PBSI diharuskan mengikuti 

turnamen/kejuaraan yang diadakan oleh PBSI, contohnya Bupati CUP, 

Muria CUP, Kretek CUP dll. 

 

14. Menurut anda, apa dampak positif dengan sering diadakannya kejuaraan 

daerah dari PBSI? 

Jawaban: Dampak positifnya adalah menambah motivasi siswa, dan 

menjadi lebih giat berlatih. 

 

15. Apa saran anda bagi PBSI dalam pembinaan klub bulutangkis di 

Kabupaten Kudus? 
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Jawaban:  Menambah jumlah kejuaraan lagi. Insentif yang diberikan 

kepada pelatih ditingkatkan. Agar lebih sering diadakan coacing clinic 

atau penataran-penataran kepelatihan. Agar membebaskan uang 

pendaftaran disetiap kejuaraan daerah. Pengurus PBSI mohon bisa 

secara rutin melihat secara langsung latihan di klub-klub binaan PBSI. 
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