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SARI 

 Ni Putu Ayu Eka Putri. 2012. Skripsi “Survei Sistem Pembinaan Atlet 
Pelajar SMP dan SMA Negeri Se – Kota Magelang Dalam Persiapan POPDA 
Jawa Tengah Tahun 2012”. 
 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah keterpurukan program 
pembinaan prestasi olahraga atlet pelajar melalui program ekstrakurikuler di 
sekolah yang berakibat pada kelangkaan generasi penerus untuk POPDA Jawa 
Tengah tahun 2012. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 
bagaimana sistem pembinaan atlet pelajar di sekolah menjelang POPDA Jawa 
Tengah tahun 2012. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana sistem pembinaan atlet pelajar di sekolah menjelang 
POPDA Jawa Tengah tahun 2012, serta membantu menemukan dan mencari 
solusi untuk setiap permasalahan yang muncul. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif naturalistik, sedangkan metode pengumpulan data yang di gunakan oleh 
penulis adalah observasi, wawancara, angket, serta dokumentasi. Subyek dalam 
penelitian ini adalah pengurus DINPORABUDPAR Kota Magelang khususnya 
bagian persiapan POPDA, serta guru pendidikan jasmani di SMP dan SMA 
Negeri se-Kota Magelang. Untuk penyajian data digunakan diagram prosentase 
dengan terlebih dahulu menghitung skor hasil jawaban angket yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Perekrutan atlet 
sebagai generasi penerus prestasi terbilang lamban dan memakan waktu yang 
lama. Program latihan yang diterapkan oleh DINPORABUDPAR masih 
cenderung bergantung pada pelatih lapangan dan guru penjas di sekolah masing 
masing. Fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup terpenuhi, hal ini dapat 
terlihat dari lapangan yang dimiliki di masing – masing sekolah dan Kota 
Magelang juga memiliki beberapa lapangan indoor. Sumber dana untuk 
membiayai program pembinaan  di sekolah melalui program ekstrakurikuler di 
dapat dari anggaran belanja tahunan, sedangkan DINPORABUDPAR sendiri 
mendapat dana dari pemerintah untuk membiayai program pembinaan lanjutan 
menjelang  POPDA Jawa Tengah 2012. Adapun saran yang dapat penulis berikan 
adalah Program latihan yang telah dibuat untuk program ekstrakurikuler di 
sekolah hendaknya lebih bervariasi dan tidak monoton untuk menhindari rasa 
bosan pada peserta didik. Kepastian jadwal latihan dan pertandingan, hendaknya 
diberikan jauh – jauh hari oleh DINPORABUDPAR untuk menyiapkan segala 
sesuatunya yang berkaitan dengan program pembinaan prestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembinaan adalah usaha tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna dan berhasil guna untuk meningkatkan atau memperoleh hasil yang lebih 

baik. Bahwa untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal diperlukan pembinaan 

yang terprogram, searah, dan berkesinambungan serta didukung dengan 

penunjang yang memadai, dan untuk mencapai prestasi optimal atlet, juga 

diperlukan usaha dan daya melatih yang dituangkan dalam rencana program 

latihan tertulis yang tersusun secara sistematis sebagai pedoman arah kegiatan 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (A.Mangunhardjana 1989 : 134). 

Latihan yang intensif belum cukup untuk menjamin tercapainya peningkatan 

prestasi, hal ini karena peningkatan prestasi tercapai tidak hanya dengan latihan 

secara intensif tetapi juga dengan program latihan yang berkualitas 

Pembinaan dan pengembangan olahraga sejak usia dini, yaitu periode anak 

kurang lebih 6 sampai dengan 14 tahun, hal ini merupakan bagian dari 

kebijaksanaan Nasional. Pertumbuhan jaringan otot yang mulai sangat pesat pada 

tahun akhir masa kanak-kanak dapat menghasilkan peningkatan kekuatan yang 

lebih besar dan memungkinkan untuk mampu melakukan bermacam-macam 

kemampuan gerak dasar yang sangat baik. Selain itu kondisi gerak dan 

keseimbangan tubuh juga berkembang dengan sangat baik, perkembangan ini 

dipadukan dengan pertumbuhan jaringan otot dan daya ungkit kaki serta tangan 
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yang lebih besar, memberikan kemungkinan pada masa anak-anak mampu 

melakukan gerakan yang semakin kuat dan cepat ( Drs. Husdarta, Dkk. 2000:36 ). 

Akan tetapi semua kelebihan organ tubuh tersebut tidak akan mampu berkembang 

pesat atau optimal jika tidak disertai dengan latihan secara berkala. Masa-masa 

seperti inilah yang sangat baik untuk melatih fisik anak sesuai dengan tahapan 

perkembangannya untuk mencapai prestasi yang optimal. Apabila kita 

menginginkan atau mendapatkan atlet yang unggul dengan perfoma yang baik 

(dalam hal ukuran antropometrik fisik dan karakteristik psikologi) maka perlu 

diadakan seleksi dengan menggunakan metode identifikasi bakat dan dengan 

bantuan IPTEK yang memadai. 

Sistem pembinaan prestasi olahraga sangat mempengaruhi perkembangan 

olahraga, apabila sistem pembinaan yang dilaksanakan berjalan dengan baik maka 

perkembangan olahraga ke depannya juga akan lebih baik. Sistem pembinaan 

olahraga berdasarkan pada : 

a. Penjas dan organisasi Nasional yang di dalamnya mencakup program 

pendidikan di sekolah, rekreasi dan klub-klub olahraga dan struktur 

organisasi dalam kepemerintahan. 

b. Sistem latihan olahraga yang terprogram. 

Pada hakikatnya pembinaan dan pengembangan olahraga Nasional tidak 

dapat dipisahkan dari peran masyarakat dan pelajar. Sekolah merupakan dasar 

pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembinaan yang dilakukan di Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan 

Tinggi adalah upaya terobosan untuk meningkatkan akselerasi dan mengejar 
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ketinggalan pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi, selain itu sekolah juga 

merupakan lembaga formal yang mampu menyalurkan bakat, minat, dan potensi 

siswa dalam bidang olahraga di dalam  lingkungan sekolah. Pada prinsipnya, 

pengembangan olahraga di masyarakat ( termasuk sekolah) berpijak pada 3 

orientasi, yaitu : 

a. Olahraga untuk rekreasi 

b. Olahraga untuk kesehatan  

c. Olahraga untuk prestasi 

Semua program kegiatan olahraga di sekolah digunakan sebagai proses 

pembinaan olahraga prestasi, tujuan dari pembinaan olahraga prestasi ini adalah 

untuk menjaring siswa  dan siswi yang kompeten sejak dini, sehingga dapat 

dilakukan pembinaan lebih awal dan dapat dilakukan secara berjenjang 

(Depdikbud, 1976 : 3). 

Kota Magelang merupakan salah satu Kotadi Jawa Tengah yang memiliki 

SMP Negeri kurang lebih berjumlah 13 sekolah dan SMA Negeri kurang lebih 

berjumlah 5 sekolah. Masing-masing sekolah memiliki pelajar yang berprestasi 

dalam bidang olahraga, atlet-atlet pelajar inilah yang menjadi asset bagi Kota 

Magelang dalam upaya meraih prestasi sebanyak mungkin di event-event olahraga 

tahunan seperti POPDA Kabupaten dan Kota. Atlet pelajar ini tidak lain adalah 

siswa yang berhasil lolos seleksi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat 

Kota. Siswa-siswa berbakat ini lahir di lingkungan sekolah melalui pembinaan 

yang mereka ikuti baik dari kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, hal 

ini sesuai dengan Undang-undang RI no. 3 tahun 2005  BAB VII pasal 25 ayat 4, 
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pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan 

memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara 

menyeluruh baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstra kurikuler. 

Nantinya  atlet-atlet muda ini lah yang meneruskan prestasi serta generasi penerus 

yang akan membawa nama baik Kota Magelang dalam POPDA Jawa Tengah.    

Sebenarnya masih banyak siswa yang mempunyai potensi dan bakat luar 

biasa secara alamiah belum tersentuh pembinaan secara optimal. Keterbatasan 

akses informasi, biaya dan perhatian membuat potensi yang ada dalam diri anak 

atau siswa terkikis dan menghilang begitu saja seiring dengan bertambahnya usia. 

Selama ini siswa memanfaatkan ekstrakurikuler di sekolah secara terbatas 

tanpa tuntutan target tertentu dan hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang 

mau memasukkan anaknya ke dalam klub olahraga, salah satu faktor yang 

mendasarinya adalah faktor ekonomi. Fenomena ini sangat terlihat pada saat akan 

mengikuti suatu pertandingan bergengsi, atlet yang mengikuti pertandingan 

tersebut hampir keseluruhan berasal dari klub olahraga, sedikit sekali atlet yang 

berasal dari luar klub olahraga. Fenomena ini menarik perhatian penulis karena 

timbul suatu pertanyaan, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa dengan jumlah 

sekolah di Kota Magelang yang cukup banyak hanya mengambil atlet dari klub 

olahraga saja? Apakah dengan cara merekrut atlet dari klub olahraga dapat 

meningkatkan prestasi olahraga Kota Magelang? Apa bedanya prestasi atlet yang 

diasuh dalam ekstrakurikuler sekolah dengan atlet yang diasuh dalam sebuah klub 

olahraga? Lantas bagaimanakah sebenarnya pembinaan prestasi pelajar di 

sekolah? Dalam uraian di atas menyatakan bahwa sekolah adalah tempat untuk 
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mencari, mengembangkan, membina siswa sampai mencapai prestasi tertinggi, 

namun pada kenyataannya banyak sekolah yang masih belum memiliki atlet 

unggulan untuk dipertandingkan disuatu event  pertandingan. 

Sehubungan dengan hal itu penulis berkeinginan untuk mengadakan 

penelitian yang dirancang untuk mengembangkan kesempatan berolahraga siswa 

di lingkungan sekolah, dengan judul “SURVEI SISTEM PEMBINAAN ATLET 

PELAJAR SMP DAN SMA NEGERI SE-KOTA MAGELANG DALAM 

PERSIAPAN POPDA JAWA TENGAH 2012” 

 

1.2 Fokus  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah proses pembinaan atlet 

pelajar di SMP dan SMA Negeri se – Kota Magelang dalam mempersiapkan atlet 

untuk POPDA Jawa Tengah 2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pembinaan atlet pelajar SMP dan SMA Negeri di Kota Magelang. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian. 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberi sesuatu 

yang berguna dan bermanfaat bagi dunia olahraga antara lain : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan IPTEK 

khususnya pada disiplin ilmu yang dijadikan objek penelitian. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai data 

yang akurat untuk dipertanggungjawabkan. 

3. Diharapkan kedepannya dapat lebih meningkatkan mutu pembinaan prestasi 

olahraga demi terwujudnya prestasi yang optimal. 

4. Diharapkan dapat memberi masukan dan solusi atas permasalahan yang 

timbul terkait dengan persiapan POPDA dan pembinaan atlet pelajar. 

 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Karena permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini cukup kompleks, 

maka perlu adanya pemecahan masalah guna menyederhanakan masalah, yaitu : 

1. Peranan guru pendidikan jasmani dalam proses identifikasi bakat peserta 

didik di lingkungan sekolah. 

2. Pembinaan dan pengembangan ketrampilan gerak peserta didik bertumpu 

pada sumber daya manusia yang baik serta ketersediaan sarana dan prasarana 

guna menunjang proses pembinaan untuk mencapai prestasi optimal. 

3. Melestarikan generasi penerus prestasi merupakan tugas jangka panjang baik 

guru penjas maupun semua pihak yang berkecimpung dalam dunia 

pembinaan prestasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Filosofi Pembinaan Prestasi 

Di Indonesia pada masa orde lama, konsep pembinaan sport dan politik 

menjadi satu. Indonesia keluar dari IOC dan melahirkan Ganefo adalah produk 

politik. Pada saat itu dikatakan yang menjadi sponsor pemerintah. Semua tunduk 

pada falsafah negara dan pemerintah. Sedang pada masa orde baru masyarakat 

mulai diikutsertakan dalam pembinaan. Berdirilah yang dinamakan KONI 

(Komite Olahraga Nasional Indonesia). KONI adalah lembaga non-government, 

tetapi mendapat kuasa dalam menjalankan aturan pemerintah terkait dengan 

pembinaan olahraga. 

 

2.2 Pembinaan Prestasi 

Konsep pembinaan olahraga usia sedini mungkin yang dipaparkan oleh 

KONI (2000 , 66) ialah kalau kita ingin mencapai prestasi yang tinggi, maka perlu 

diterapkan konsep pembinaan olahraga sedini mungkin. 

Upaya pencapaian prestasi dalam olahraga sangat didukung oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah pembinaan prestasi. Berikut adalah proses pembinaan 

atlet meliputi : 

 
2.2.1 Pemassalan 

Pemassalan yaitu mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet 

secara multilateral dan spesialisasi, dengan tujuan melibatkan sebanyak – 
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banyaknya atlet dalam olahraga prestasi, sehingga timbul kesadaran terhadap 

pentingnya olahraga prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi 

olahraga secara Nasional. Adapun strategi pemassalan meliputi :  

1) Mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada sekolah 

dasar dan spesialisasi pada sekolah lanjutan serta perkumpulan untuk 

mencapai prestasi optimal 

2) Menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana serta tenaga pelatih 

maupun tenaga pendidik yang memadai secara kuantitatif; 

3) Memberikan penghargaan kepada penggerak upaya pemassalan olahraga 

prestasi. 

 
2.2.2 Pembibitan  

Rekrutmen awal mempunyai tujuan mendapatkan calon peserta olahraga 

yang lebih terarah, sehingga betul – betul mendapatkan atlet yang tekun dan 

tangguh dalam cabang olahraganya. Dengan demikian maka ia akan mampu 

mencapai prestasi puncaknya pada saat diharapkan . Untuk  mencapai hal itu 

dapat diterapkan beberapa cara seperti berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara bermaksud untuk mengetahui latar belakang seseorang 

mengapa ia ikut atau memilih olahraga cabang tertentu dalam mengisi aktivitas 

fisiknya. Apa motivasi yang ada di balik pilihannya itu. Dalam mewawancarai 

tersebut sedapat mungkin dilakukan sedemikian rupa sehingga yang diwawancarai 

tidak menyadari dirinya sedang diwawancarai. Hal itu untuk mendapatkan 

jawaban yang obyektif, jujur dan muncul dari dalam hatinya sendiri. 
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b. Observasi 

Seandainya seseorang telah terpilih menjadi atlet karena telah lolos dalam 

wawancara, maka berikutnya harus diobservasi gerak – gerik dan perilakunya 

selama berlatih dan melaksanakan aktivitas fisiknya. Keseriusan menjalankan 

program. Keteraturan mengisi waktu hidupnya dalam sehari, sminggu, bulanan, 

pandangan hidupnya dalam jangka pendek, menengah, semuanya itu disebut 

sebagai menejemen waktu. Hubungannya dengan calon pelatih atau oknum 

pimpinan cabang olahraga, serta aspirasinya terhadap program pelatihan harus 

diobservasi secara berkesinambungan. 

 
c. Pengukuran 

Pengukuran bertujuan untuk mendapatkan calon – calon atlet yang 

porposional, diantaranya :  

1. Pengukuran berat badan ideal 

2. Pemeriksaan kesehatan statis 

3. Pemeriksaan badan dinamis 

4. Somatotipe tubuh 

Menurut  kamus  Saku Kedokteran DORLAN, yang dimaksud dengan 

somatotype adalah kategori untuk pembentukan tubuh (2001 : 1000). Somatotype 

adalah indeks spesifik yang menggambarkan proporsi tubuh, level lemak, dan otot 

seseorang (Robert Burn Arnot dan Charles Lathan Gaines, 1984 : 289). 

Pengukuran somatotype adalah penilaian tubuh manusia atas dasar penampilan 

fisik. Unsur somatotype dibentuk oleh elemen – elemen lemak bawah kulit. 
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Ukuran tinggi badan, ukuran lebar tulang paha dan lengan atas, lingkat bisep dan 

betis dan berat badan. 

 
Menurut Sheldom yang dikutip Moeslim (1968 : 50) bahwa untuk bentuk 

tubuh diklarifikasikan menjadi tiga tipe pokok yaitu : 

1. Endomorph 

Ciri – ciri tubuh endomorph : badan bulat dengan lemak yang banyak, 

kepala besar, dan bulat, tulang – tulang pendek, leher pendek, konsentrasi lemak 

pada perut dan dada, bahu sempit, dada berlemak, tangan pendek, pantat besar, 

tungkai dan pinggang lebar. 

Untuk mendapatkan nilai endomorph tubuh diperlukan tebal lemak bawah 

kulit dengan menghitung lipatan kulit di 4 tempat yaitu : 

a. Trisep (lengan atas) 

b. Subskapula 

c. Suprailliaka 

d. Betis 

 
2. Mesomorph 

Ciri – ciri tubuh mesomorph : tubuh persegi, otot – otot kuat dan keras, 

tulang tulang besar, dan tertutup otot – otot yang tebal pula, kaki, togok, lengan 

umumnya massif (pejal / berat) dengan otot – otot kuat, togok besar dan relatif 

mempunyai pinggang yang langsing, bahu lebar, dan otot – otot trapezius dan 

deltoideus yang massif. Untuk mengukur mesosorph diperlukan data sebagai 

berikut : 
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a. tinggi badan 

b. lebar humerus 

c. lebar femur 

d. lingkar bisep 

e. lingkar betis 

 
3. Ektomorph 

Ciri – ciri tubuh ektomorph : umumnya langsing, lemah, dan tubuh kecil 

halus, tulang kecil dengan otot – otot yang tipis. Ekstimitas dan oktrimitas relatif 

panjang dengan togok pendek, ini tidak berarti bahwa orang tersebut selalu tinggi, 

perut dan lengkung lumbal rata, sedang thorax relatif tajam dan menaik, bahu 

sempit, kemuka dan jalur otot tidak terlihat, untuk mengukur ektomorph 

diperlukan data sebagai berikut: 

a. tinggi badan 

b. berat badan 

Dengan mendapatkan nilai endomorph, mesomorph, dan ektomorph  maka dapat 

dilihat walau hanya sepintas mana yang kelompok atlet dan mana yang non-atlet. 

 

2.2.3 Pemanduan bakat  

Pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperlakukan 

peluang seorang atlet yang berbakat untuk dapat berhasil menjalani program 

latihan sehingga mampu mencapai prestasi yang tinggi. 

Dalam pemanduan bakat ada beberapa hal yang perlu dipelajari yaitu : 
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2.2.3.1  Identifikasi Bakat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan bakat 

adalah dasar ( kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa dari lahir dan 

dalam Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 

dinyatakan sebagai a special natural ability. Dari pengertian bakat di atas, 

selanjutnya dapat dikatakan bahwa identifikasi bakar olahraga adalah proses 

pemberian ciri (karakteristikisasi) terhadap dasar kemampuan yang dibawa dari 

lahir yang dapat melandasi keterampilan olahraga. 

Deborah Hoare yang dikutip oleh Setyo Nugroho dalam modulnya 

menyatakan bahwa pemanduan bakat mengandung tiga pengertian, yaitu : 

identifikasi bakat, seleksi bakat, dan pengembangan bakat. Untuk memperjelas 

perbedaan makna antara ketiga terminologi di atas, berikut ini dikutipkan 

pandangan Hoare terhadap ketiga terminologi tersebut, Hoare mendefinisikan 

identifikasi bakat adalah penjaringan terhadap anak dan remaja dengan 

menggunakan tes – tes jasmani, fisiologis dan keterampilan tertentu untuk 

mengidentifikasi potensi – potensi yang dimiliki, agar berhasil dalam aktivitas 

olahraga yang dipilih (keterlibatan dalam aktivitas olahraga sebelumnya tidak 

merupakan prasyarat bagi identifikasi ini). Sedangkan selesi bakat diartikan 

dengan penjaringan atlet – atlet muda yang sedang berpartisipasi dalam olahraga 

yang dilakukan oleh para pelatih berpengalaman dengan menggunakan tes – tes 

jasmani, fisiologis, dan keterampilan tertentu dalam upaya melakukan identifikasi 

terhadap atlet yang mempunyai kemungkinan paling berhasil dalam cabang 

olahraga yang diikutinya. Dan yang dimaksud dengan pengembangan bakat  
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adalah proses pemilihan calon atlet pada tahap berikutknya. Pada tahap ini atlet 

harus diberikan infrastruktur memadai yang memungkinkan atlet dapat 

mengembangkan potensinya secara penuh. Pemberian infrastruktur ini termasuk 

di dalamnya kepelatihan yang tepat dan program latihan serta kompetisi yang 

sejalan dengan dukungan fasilitas, peralatan dan keilmuan (Hoare D: 1995 dalam 

modul Setyo Nugroho:165). 

 

2.2.3.2  Proses Identifikasi Bakat 

Untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat meraih 

prestasi, diperlukan upaya dengan beberapa tahapan. Bompa menyatakan ada 

beberapa tahapan yang harus diikuti untuk mempersiapkan atlet. Adapun  tahapan 

yang dimaksud adalah :  

a. Mencari calon atlet berbakat 

b. Memilih calon atlet pada usia muda 

c. Memonitor calon atlet tersebut secara terus menerus 

d. Membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncak 

Selama ini hasil observasi menunjukkan bahwa eksistensi atlet selalu 

berkaitan erat dengan kerja dan waktu yang diinvestasikan para pelatih kepada 

calon atlet yang memiliki kemampuan alami superior. 

Dalam pernyataan tersebut tersirat suatu peringatan ataupun arahan supaya 

potensi, waktu, dan energi yang dimiliki pelatih tidak terbuang tanpa arti dalam 

proses kepelatihannya, demikian juga dengan diperolehnya hasil berlatih yang 

jauh dari optimal, maka perlu dilakukan pemilihan calon atlet yang mempunyai 

kemungkinan paling besar untuk mengembangkan potensinya. Dengan demikian, 
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dapatlah ditarik konklusi  bahwa tujuan utama melakukan identifikasi calon atlet 

adalah untuk mengidentifikasi dan memilih calon atlet yang mempunyai 

kemampuan terbaik sesuai dengan cabang olahraga yang dipilih. 

Bompa (Bompa, 1990) menyatakan di negara barat identifikasi calon atlet 

bukanlah merupakan suatu konsep baru dalam bidang olahraga, meskipun 

kegiatan identifikasi calon atlet ini belum banyak dikerjakan secara formal. 

Sebagai ilustrasi dapat dicermati keadaan berikut : pada akhir tahun 1960-an dan 

awal tahun 1970-an, sebagian besar negara Eropa Timur telah menetapkan metode 

khusus untuk melakukan identifikasi calon atlet potensial. Prosedur pemilihan 

calon atlet ditemukan dan diarahkan oleh para ilmuwan olahraga, selanjutnya para 

ilmuwan memberikan rekomendasi beberapa calon atlet berpotensi dalam cabang 

olahraga tertentu kepada para pelatih. Dengan menggunakan prosedur pemilihan 

calon atlet seperti disebutkan di atas hasilnya sangat menakjubkan. Beberapa atlet 

Republik Demokrasi Jerman yang meraih medali di arena Olimpiade 1972, 

ternyata terpilih menjadi calon atlet melalui pemilihan dengan cara ilmiah. Hal 

yang sama terjadi pula pada para atlet Bulgaria di arena Olimpiade 1976. Hampir 

80% peraih medali negara tersebut merupakan hasil dari suatu proses identifikasi 

calon atlet yang dilakukan secara cermat. 

Ilustrasi di atas akan memperkuat keyakinan para ahli teori latihan bahwa 

pola pembinaan yang dilakukan telah berada pada jalur yang benar. 

Untuk melakukan identifikasi bakat, yang pada gilirannya diharapkan 

dapat menemukan calon  atlet yang dapat meraih prestasi tinggi dalam bidang 

olahraga diperlukan pengembangan kriteria yang bersifat psiko – biologik. 
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Penggunaan kriteria ilmiah dalam proses identifikasi calon atlet 

mempunyai beberapa keuntungan antara lain :  

a) Secara subtansial dapat mengurangi waktu yang diperlukan dalam upaya 

meraih prestasi puncak 

b) Dapat mengeliminasi volume kerja, energi dan pemborosan potensi yang 

dimiliki pelatih. Sebab efektifitas latihan yang diberikan kepada calon atlet 

berkemampuan istimewa 

c) Dapat meningkatkan sikap kompetitif dan variasi tujuan yang dimiliki atlet 

dalam upaya meraih tingkat kinerja puncak, yang hasil akhirnya akan 

membuat anggota tim semakin kuat dan lebih homogeni , serta mempuyai 

kinerja interNasional lebih baik 

d) Dapat meningkatkan rasa percaya diri calon atlet, sebab dinamika kinerja 

calon atlet ternyata lebih baik dibandingkan dengan kinerja yang 

ditampilkaan oleh para atlet kelompok umur sama yang dilatih tidak melalui 

 proses seleksi secara ilmiah  

e) Secara tidak langsung mendukung penerapan latihan dengan pendekatan 

ilmiah, karena ahli para olahraga yang membantu dalam mengidentifikasi 

calon atlet, termotivasi untuk meneruskan an memonitor latihan yang 

dilakukan calon atlet tersebut. 

 
2.2.3.3  Metode Identifikasi Bakat 

Dalam literatur teori latihan dikenal dua metode dasar untuk melakukan 

seleksi, yaitu : 
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1. Metode seleksi alamai (natural selection)  

Metode seleksi alami dipertimbangkan sebagai metode dengan pendekatan 

normal dalam pengembangan potensi atlet. Metode ini berasumsi bahwa atlet 

yang mengikuti aktivitas olahraga merupakan hasil pengaruh lokal (tradisi 

sekolah, keinginan orang tua, ataupun keinginan kelompok sepermainannya), 

sehingga evolusi prestasi atlet ditentukan atau tergantung pada pilihan yang 

bersifat alami. Oleh karena itu, evolusi prestasi atlet kerap kali sangat lamban, hal 

ini disebabkan atlet telah melakukan pilihan cabang olahraga yang tidak tepat 

baginya. 

2. Metode ilmiah (scientific selection) (Bompa, 1990) 

Sedangkan metode seleksi ilmiah merupakan metode pemilihan calon atlet 

yang dilakukan pelatih terhadap para remaja prospektif didukung dengan bukti – 

bukti bahwa calon atlet mempuyai kemampuan alami untuk cabang olahraga yang 

dilatihkan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan 

untuk meraih prestasi puncak bagi calon atlet yang dipilih secara ilmiah lebih 

singkat, bila dibandingkan dengan calon atlet yang dipilih melalui metode alami 

(Bompa, 1990) 

Dengan bantuan ilmuwan olahraga, kualitas yang dibutuhkan dapat 

dideteksi,dan sebagai hasil pengujian ilmiah yang dilakukan oleh professional 

yang berkompeten di bidangnya, calon atlet berbakat dapat dipilih secara ilmiah 

dan selanjutnya dapat diarahkan pada cabang olahraga yang sesuai. (modul Setyo 

Nugroho 2006 :167). 
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2.2.3.4  Kriteria Identifikasi Calon Atlet 

Prestasi tinggi dalam olahraga memerlukan calon atlet dengan profil 

biologik khusus, kemampuan biomotorik menonjol, dan ciri – ciri fisiologi yang 

kuat. Pada dekade terakhir, ilmu latihan telah melangkah ke depan secara 

impresif, dan ini merupakan dukungan penting bagi perkembangan prestasi atlet. 

Pandangan para ahli teori latihan sudah jelas, bahwa latihan optimal 

memerlukan kriteria optimal pula bagi idntifikasi calon atlet, sehingga 

permasalahan validitas, obyektifitas dan reliabilitas kriteria banyak ahli. Seiring 

dengan perkembangan pengetahuan di bidang tes, pengukuran dan evaluasi, 

tampaknya penting tidaknya kriteria identifikasi calon atlet tidak menjadi 

permasalahan pelik lagi, karena permasalahan yang dihadapi dapat dipecahakan 

dengan menggunakan pengetahuan tersebut. Bagi individu yang tidak terpilih 

untuk berpartisipasi dalam olahraga prestatif tidak berarti tidak diperkenankan 

melakukan aktivitas olahraga. Kelompok ini dapat berpartisipasi dalam program 

olahraga lainnya yang bersifat rekreasional, dimana individu dapat mengisi 

kebutuhannya dibidang kejasmaniahan dan sosial, atau bahkan berpartisipasi 

dalam kompetisi meskipun pada level yang berbeda. Sebagai langkah selanjutnya 

di bawah ini dikemukakan beberapa kriteria utama dalam melakukan identifikasi 

atlet : 

1) Kesehatan 

Kesehatan merupakan sesuatu  yang mutlak bagi setiap orang yang akan 

berpartisipasi dalam latihan olahraga. Oleh karena itu, calon atlet sebelum 

diterima dalam suatu perkumpulan harus melalui pengujian medik. Dokter perlu 
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member rekomendasi dan pelatih sebaiknya memilih calon atlet yang memiliki 

kesehatan sempurna. Selama pengujian, ahli medis dan ahli pengujian dibidang 

jasmani, seharusnya mengobservasi status calon atlet, apakah calon atlet 

mempunyai “malfunction” secara fisik maupun organik? Dan selanjutnya member 

rekomendasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk cabang – 

cabang olahraga dinamis (seperti : hoki, bola basket, atletik, renang, dan lain – 

lain), calon atlet dengan kondisi “malfunction” tidak dapat dipilih, tetapi untuk 

olahraga dengan karakteristik statis (seperti : menembak, panahan, bowling, dan 

lain – lain) diskriminasi yang diberlakukan seperti pada olahraga dinamis dapat 

lebih diperlonggar. Sama seperti di atas, status fungsional individu, seperti : 

kemampuan menggerakkan lengan, kaki, dan lain – lain, sebaiknya juga 

memegang peran penting dalam identifikasi calon atlet, karena disparitas 

fungsional dapat berperan restriktif (pembatas). Satu hal lagi, diskriminasi 

diantara calon akhirnya harus dihubungkan dengan kebutuhan fungsional dan 

kekhususan cabang olahraga. 

 
2) Kualitas biometrik 

Kualitas biometrik atau ukuran antropometrik calon atlet merupakan 

“asset” penting bagi beberapa cabang olahraga, olehkarenanya kualitas 

biometrick ini harus dipertimbangkan diantara banyak kriteria utama dalam 

identifikasi calon atlet. Tinggi dan berat badan, ataupun panjang anggota badan, 

kerap kali berperan dominan dalam cabang – cabang olahraga tertentu, meskipun 

terjadi pada tahap awal identifikasi calon atlet beberapa cabang olahraga yang 

dilakukan pada umur 4 – 6 tahun (seperti : senam, renang). Seperti dipahami 
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bersama, para ahli akan mengalami kesulitan memprediksi dinamika pertumbuhan 

dan perkembangan calon atlet pada usia muda. Oleh karena itu pada fase pertama 

identifikasi, perkembangan jasmani calon atlet harus menampakkan 

keharmonisannya. Ini dapat dilakukan dengan menguji persendian kaki, panggul 

dan lebar bahu, dan rasio antara lebar panggul dengan lebar bahu. 

 
3) Hereditas 

Hereditas kerapkali memainkan peran penting dalam latihan. Anak – anak 

cenderung mewarisi karakteristik biologik dan psikologik orang tuanya, meskipun 

melalui pendidikan, latihan dan pengkondisian sosial, kualitas yang diwariskan 

mungkin hanya sedikit mengalami perubahan. Sampai saat ini, para ahli belum 

memperoleh kesamaan pandang tentang peran hereditas terhadap latihan. Radut 

menyatakan bahwa hereditas merupakan sesuatu yang penting, tetapi tidak mutlak 

berperan dalam latihan, sementara Klissouras, dkk mempertimbangkan 

perkembangan kapabilitas fungsional pada akhirnya akan dibatasi oleh potensi 

genetik seseorang (Bompa, 1990). Dan Bompa sebagai salah satupakar teori 

latihan menyatakan secara tidak langsung bahwa sistem dan fungsi ditentukan 

secara genetik. 

 
4) Fasilitas dan iklim olahraga 

Fasilitas dan iklim dapat berperan sebagai pembatas berbagai olahraga 

bagi calon atlet terpilih. Oleh karena itu, jika kondisi alam atau fasilitas yang 

tersedia kurang memenuhi persyaratan, maka bias jadi atlet yang dikategorikan 

kurang berbakat dapat berlatih dengan hasil lebih baik dibandingkan atlet 
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berpotensi. Tentunya, kondisi ini bukan yang diharapkan para ahli teori latihan, 

karena bagaimanapun kinerja optimal sulit diperoleh calon atlet tidak berpotensi. 

 
5) Tersedianya para ahli 

Tesedianya para ahli atau pelatih yang berpengetahuan dalam bidang 

identifikasi dan pengujian, juga menjadi hal yang membatasi proses pemilihan 

calon atlet. Dengan menggunakan metode ilmiah yang canggih, kemungkinan 

menemukan calon atlet superior menjadi lebih tinggi. Universitas ataupun institusi 

keolahragaan yang mempunyai peralatan /fasilitas pengujian dan para ahli  yang 

berkualitas, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seleksi calon atlet, dan 

memonitor program latihan yang dilakukan calon atlet. Seorang pelatih tidak 

dapat mengulangi permasalahan prestasi olahraga seorang diri. Jika menginginkan 

peningkatan latihan yang signifikan, maka kerjasama antara para ahli latihan, 

ilmuan olahraga, dan para pelatih menjadi hal yang sangat vital. (modul Setyo 

Nugroho 2006 :168-171). 

 

2.2.3.5  Tahapan identitas bakat 

Identifikasi bakat secara komperhensif tidak dapat dipecahkan dalam satu 

usaha, akan tetapi dilakukan selama beberapa tahun yang terbagi menjadi tiga 

 tahapan : 

1. Tahapan Pertama 

Dalam banyak kasus, identifikasi calon atlet pada fase primer terjadi pada 

fase pre-pubertas (3 – 8 tahun). Pada fase ini didominasi oleh pengujian yang 

dilakukan oleh dokter terhadap kesehatan calon atlet dan perkembangan jasmani 
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secara umum,  juga pengujian ini dipolakan untuk mendeteksi tingkat 

keberfungsian tubuh. Porsi pengujian biometric dapat difokuskan kepada 3 konsep 

utama : 

a. Menemukan defisiensi jasmani yang dapat membatasi calon atlet 

b. Menentukan tingkat perkembangan jasmani calon atlet dengan 

menggunakan alat – alat sederhana 

c. Mendeteksi “eventual genetic dominants” (seperti tinggi badan) sehingga 

para remaja dapat diarahkan untuk memasuki kelompok olahraga, yang 

kelak menjadi spesialisasinnya. 

 
2. Tahap Kedua 

Tahap ini dilakukan selama dan sesudah pubertas. Fase ini mewakili fase 

seleksi calon atlet paling penting, biasanya pada fase ini juga digunakan oleh para 

remaja yang telah siap untuk mencari pengalaman ke dalam latihan olahraga yang 

terorganisir. 

Teknik yang digunakan dalam seleksi tahap kedua harus menilai dinamika 

parameter biometrik dan fungsional, karena tubuh calon atlet telah siap melakukan 

adaptasi pada tingkat tertentu terhadap kekhususan dan persyaratan olahraga yang 

dilakukan. Sebagai akibatnya pengujian kesehatan harus dilakukan secara rinci 

dan tujuannya adalah mendeteksi hambatan yang dapat menurunkan prestasi. 

Saat kritis bagi remaja pada fase pubertas adalah adanya perubahan 

biometric yang besar (misalnya : anggota badan bagian bawah tumbuh dengan 

nyata, otot – otot berkembang tidak proporsional, dll). Oleh karena adanya 

perkembangan jasmani secara umum tersebut, maka satu hal yang harus 
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dipertimbangkan oleh para ahli adalah adanya pengaruh latihan tertentu terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan atlet. Latihan intensif, latihan beban berat, dan 

latihan kekuatan pada anak – anak umur awal menghambat pertumbuhan, karena 

akan mempercepat penutupan serabut tulang rawan. Hal ini bias dicontohkan 

dengan terjadinya penutupan yang sifatnya premature terhadap tulang panjang. 

Oleh karena itu, bagi atlet yang melakukan program latihan dengan mendasarkan 

pada proses seleksi alami diharapkan selalu berhubungan  dengan pelatihnya, 

karena semua aspek yang digambarkan di atas akan berpengaruh  terhadap 

perubahan prestasinya. 

Identifikasi calon atlet pada fase kedua, psikolog olahraga harus mulai 

memainkan perannya lebih penting dengan melakukan pengujian psikologik 

secara komperhensif. Setiap profil psikologik  atlet harus dikumpulkan. Dengan 

kumpulan data tersebut para psikolog dapat menyatakan ciri – ciri psikologik atlet 

yang diperlukan untuk berlatih cabang olahraga tertentu. Hasil tes ini juga akan 

membantu dalam menentukan kebutuhan psikologik apa yang diperlukan dimasa 

dating. 

 
3. Tahap Akhir 

Identifikasi atlet tahap akhir ini terutama berhubungan dengan calon 

anggota tim Nasional. Tugas yang harus dilakukan pada tahap ini harus sangat 

rinci, reliable dan berkorelasi tinggi dengan kekhususan dan persyaratan cabang 

olahraga. 

Diantara beberapa faktor  utama yang dikemukakan di atas, satu hal yang 

harus diuji adalah kesehatan atlet, adaptasi fisiologik dalam latihan dan kompetisi, 
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kemampuan untuk menanggulangi stress, dan yang paling penting adalah menguji 

potensinya untuk mengembangkan prestasinya lebih lanjut. 

Satu penilaian obyektif di atas dilakukan secara periodic terhadap kondisi 

medik, psikologik, dan uji latihan. Data yang diperoleh dari pengujian dicatat dan 

dibandingkan dengan maksud uantuk mengilustrasikan dinamika kinerja para atlet 

dari tahap primer sampai pada tahap akhir selama berkarier dalam dunia olahraga. 

Sebuah model optimal sebaiknya ditetapkan untuk masing – masing tes dan 

masing masing calon atlet dibandingkan dengan model tersebut. Dari 

perbandingan itu dapat disimpulakan hanya calon atlet istimewa saja yang 

sebaiknya dipertimbangkan menjadi anggota tim Nasional. (modul Setyo Nugroho 

2006 :171-173). 

 

2.2.3.6   Pengembangan Instrument Pemanduan Bakat Olahraga 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan - 

instrument pemanduan bakat : 

1. Pendekatan Pertama 

Instrument pemanduan bakat tipe ini merupakan suatu baterei yang 

disusun oleh pengembang tes. Penyusunan tes dapat dilakukan dengan 

mendasarkan pada kriteria seperti yang telah diidentifikasi oleh Dragan. 

Sekiranya identifikasi yang dilakukan Dragan dirasakan belum cukup 

menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh calon atlet olahraga 

tertentu, maka analisis terhadap kriteria dapat dipertajam oleh pengembang tes. 

Dari hasil identifikasi yang ada dapat dicari macam – macam tes yang sesuai 

dengan karakteristik cabang olahraga yang  
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menjadi sasaran. 

Di bawah ini diberikan sebuah contoh yang dapat dipergunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan tes pemanduan bakat. 

Tabel 2.1. Faktor, Bentuk Tes dan Parameter    

NO FAKTOR BENTUK TES PARAMETER 
KUALITAS 
BIOMETRIK 

1. TINGGI BADAN 
2. RENTANG 

LENGAN 

CENTIMETER 
CENTIMETER 

KUALITAS 
BIOMETRIK 
- POWER 

ANAEROBIK 
- KEMAMPUA

N AEROBIK 
- KOORDINAS

I 

 
 
3. LARI 40 METER 
4. LARI MULTI 

TAHAP 
5. LEMPAR 

TANGKAP BOLA 

 
 
DETIK 
TINGKAT/SERI 
 
FREKUENSI 

KEMAMPUAN 
PSIKOLOGIK 
- KEMAMPUA

N BERPIKIR 
- KERJASAM

A 
- KETAHANA

N 
TERHADAP 
STRESS 

 
 
6. TES INTELEGENSI 
7. SOSIOMETRI 
8. STRESS 

INVENTORY 

 
 
SKOR TES 
ANAL 
SOSIGRAM SKOR 
TES 

 
Sumber : Pengembangan Instrumen Identifikasi Bakat Olahraga oleh Setyo 

Nugroho 2006:174 
 

2. Pendekatan Kedua 

Pendekatan kedua ini menggunakan tes baku yang telah dikembangkan 

para ahli. Di beberapa negara maju telah banyak disusun tes yang bersifat baku 

yang dipergunakan untuk mengukur bakat. Salah satu tes baku yang cukup 

dikenal di Indonesia adalah tes identifikasi bakat yang disusun oleh Australian 

Sports Commision. Tes identifikasi bakat tersebut pada tahun 1998 telah diadopsi 
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dan diadaptasikan oleh Kantor Negara Pemuda dan Olahraga, yang secara singkat 

dapat digambarkan sebagai : 

Tabel 2.2. Faktor, Bentuk, dan Butir Tes 

NO FAKTOR BENTUK TES PARAMETER 
1. BENTUK DAN 

UKURAN TUBUH 
1. TINGGI BADAN 
2. BERAT BADAN 
3. TINGGI DUDUK 
4. RENTANG 

LENGAN 

CENTIMETER 
KILOGRAM 
CENTIMETER 
CENTIMETER 

2. KEMAMPUAN 
JASMANI TERDIRI 
DARI : 
- KOORDINASI 

TANGAN – 
MATA 

- KEKUATAN 
BADAN 
BAGIAN ATAS 

- POWER (DAYA 
LEDAK) 

- KELINCAHAN 
 
- KECEPATAN 
- KAPASITAS 

AEROBIK 

 
5. LEMPAR 

TANGKAP 
 
6. LEMP. B. BASKET 
 
 
7. LOMPAT TEGAK  
 
8. LARI BOLAK 

BALIK 
9. LARI 40 METER 
10. LARI MULTI 

TAHAP 

 
 
 
FREKUENSI 
 
 
METER 
 
 
CENTIMETER 
 
DETIK 
 
DETIK 
TINGKAT, SERI 

 
Sumber : Pengembangan Instrumen Identifikasi Bakat Olahraga oleh Setyo 

Nugroho 2006:175 
 

2.2.3.7  Pembinaan 

Pembinaan diarahkan melalui latihan yang disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak, meliputi : 

1. Latihan dari cabang olahraga spesialisasi harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan atlet 
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2. Perhatian harus difokuskan pada kelompok otot, kelenturan persendian, 

stabilitas dan penggiatan anggota tubuh dalam kaitannya dengan persyarafan 

cabang olahraga spesialisasi. 

3. Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis untuk membangun 

tingkat tertinggi yang akan diperlukan untuk membangun tingkat 

keterampilan teknik dan taktik yang tertinggi secara efisien 

4. Pengembangan perbendaharaan keterampilan adalah sebagai persyaratan 

pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialisasi dan prestasi  

5. Prinsip perkembangan perbendaharaan keterampilan didasarkan kepada 

fakta bahwa semua ada interaksi organ dan sistem tubuh manusia dan antara 

proses faaliah dengan psikologi 

6. Spesialisasi atau latihan khusus untuk suatu cabang olahraga mengarah 

kepada perubahan morfologis dan fungsional 

7. Spesialisasi adalah suatu keunikan yang didasarkan pada pemgembangan 

keterampilan terpadu yang diterapkan dalam program latihan bagi anak 

remaja. 

 

2.2.4  Sistem Pelatihan 

Salah satu definisi pelatihan yang paling sederhana adalah memaparkan 

training sebagai proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan 

secara berulang ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya (Harsono; 1988 : 101, yang dikutip oleh Imam Santoso (ww.2008) 

Secara umum, pelatihan (training) olahraga diartikan sebagai “Semua 

upaya yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan dalam 
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pertandingan  olahraga” atau sebagai “Latihan Intensif secara sistematik untuk 

meningkatkan prestasi olahraga”. Tujuan utama latihan adalah untuk 

mengembangkan keterampilan (motor skill) dan performa atlet.” Atlet dibimbing 

oleh pelatih untuk mencapai tujuan umum latihan. Beberapa tujuan umum dalam 

latihan adalah pemgembangan dan penyempurnaan : fisik secara multilateral, fisik 

secara khusus sesuai dengan tuntutan kebutuhan cabang olahraga, teknik sesuai 

dengan cabang olahraga, tektik strategis yang dibutuhkan, kualitas kesiapan 

bertanding / lomba, keadaan kesehatan atlet dan tim, pengetahuan atlet tentang 

fisiologi, psikologi, rencana program, nutrisi, serta masa regenerasi. 

1. Atlet 

Melatih atlet, yang utama diperhatikan adalah : 

a. Melihat talent/bakat/pembawaan. 

b. Perhatikan dalam pemilihan atau seleksi bakat 

c. Harus punya tingkat kesehatan yang baik (mental, fisik, dan lain – lain) 

d. Proporsi susunan anatomi atlet harus dilihat (panjang tangan, kaki, leher, dan 

sebagainya) 

e. Mempunyai daya tahan dalam latihan dari hari ke hari (tidak mengeluh) 

 
2. Pelatih 

a. Etika atau sopan santun 

b. Moral pelatih professional 

c. Harus mempunyai legitimasi 

d. Psikologo, pedagogis, professional baik 

e. Selalu melatih pengalamannya, terus mppeneliti kekuranan dan kelebihan 
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yang dimiliki 

f. Menambah kebanggaan, dengan ikut pelatihan atau penataran yang diadakan 

oleh federasi atau organisasi olahraga 

g. Melatih sebagai hobi 

h. Harus mempunyai jiwa yang optimis dan sportif (tidak ada keluhan) 

i. Disiplin, tepat waktu 

j. Atlet usia 7 – 14 tahun (bathin didekatkan dulu, marah karena mencintai 

bukan karena dendam) 

k. Persahabatan, saling bantu, saling percaya 

 
3. Etika Kepelatihan dalam Olahraga 

a. Olahraga tidak lepas dari kehidupan sosial 

b. Olahraga tidak terlepas dari : aturan individu, aturan team, aturan profesi, dan 

aturan moral 

c. Para pelatih diusahakan mengembangkan dirinya untuk menghasilkan atlet  

hebat, missal sambil melatih, dengan video camera, memakai internet,  

LCD, dan sebagainya 

d. Sifat utama yang dibutuhkan pelatih untuk memimpin pelatihan adalah 

kebutuhan 

e. Pelatih harus dapat menjawab semua pertanyaan dari atletnya 

f. Pelatih harus jujur, murni, mencintai, menghargai atletnya, prinsip : “Tanpa 

atlet, pelatih bukan apa – apa” 

g. Pelatih harus bias menguasai perkembangan jiwa atletnya 

h. Pelatih harus mempunyai tanggung jawab moral yang baik 
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i. Tugas dasar pelatih, mentransfer atau menularkan ilmunya kepada atletnya 

j. Untuk mendapat hasil yang baik, atlet harus diberi motivasi penuh. 

 

4. Prinsip Dasar Perencanaan Latihan 

Ketentuan suatu perencanaan latihan dengan periodesasinya : 

a. Harus ada target yang akan dicapai dalam perencanaan 

b. Pertandingan – pertandingan yang dianggap penting selama program 

berlangsung 

c. Syarat – syarat yang diperlukan untuk kapasitas teknik fisik, mental sesuai 

dengan spesifikasi masing – masing cabang olahraga 

d. Berapa kali pertandingan yang harus diikuti oleh para atlet untuk mencapai 

puncak tertinggi 

e. Setelah mencapai peak bagaimana untuk dapat terpelihara cukup lama dengan 

memperhatikan recovery.(modul Kepelatihan oleh Imam Santoso, 2008) 

 

2.2.5  Pembinaan Prestasi Olahraga di Sekolah 

Sebelum membicarakan mengenai aktifitas fisik atau olahraga apa yang 

sesuai dengan anak usia dini, kita harus menyimak bagaimana kecenderungan 

karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak dalam setiap periode umur 

usia dini tersebut. Apabila olahraga yang diberikan tidak sesuai dengan 

karakteristik tersebut, maka aktifitas fisik yang diberikan tidak akan berpengaruh 

positif terhadap perkembangan anak (hasil dapat kontradiksi dengan sasaran yang 

ingin dicapai). Berikut klasifikasi perkembangan anak sesuai dengan periode 

umurnya yaitu : 
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a. Periode Umur 5 – 8 tahun 

1) Pertumbuhan tulang lambat 

2) Mudah terjadi kelainan postur tubuh 

3) Koordinasi gerak terlihat jelek dan kurang baik 

4) Sangat aktif dan konsentrasi sempit 

5) Dramatis, imajinatif, imitative 

6) Kreatif, serba ingin tahu, senang menyelidiki, belajat melalui 

aktifitas 

7) Senang membentuk kelompok – kelompok kecil, putra dan putri 

mempunyai minat yang sama 

8) Mencari persetujuan orang dewasa (orang tua, guru, kakak, dll) 

9) Mudah gembira karena dipuji, mudah sedih karena dikritik. 

 
b. Periode Umur 9 – 11 tahun 

1) Otot tumbuh cepat dan membutuhkan latihan, postur tubuh 

cenderung buruk sehingga dibutuhkan latihan pembentukan tubuh 

2) Penuh energi, tetapi mudah lelah 

3) Timbul minat untuk mahir dalam suatu keterampilan fisik 

tertentudan permainan yang terorganisir, tetapi belum siap untuk 

mengerti peraturan peraturan yang rumit, rentang perhatian lebih 

lama. 

4) Senang/berani menantang aktifitas yang agak keras 

5) Lebih senang berkumpul dengan lawan jenis dan sebaya 

6) Menyenangi aktifitas yang dramatis, kreatif, imajinatif, dan ritmis 
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7) Minat untuk berprestasi individual, kompetitif dan punya idola 

8) Membentuk kelompok kelompok, mencari persetujuan kelompok 

9) Saat yang tepat untuk mendidik moral dan perilaku sosial yang 

baik. 

 
c. Periode Umut 12 – 13 Tahun 

1) Memasuki periode transisi dari  anak ke pra-dewasa, putri biasanya 

lebih dewasa (mature) daripada putra. Tetapi putra memiliki daya 

tahan dan kekuatan yang lebih 

2) Pertumbuhan tubuh cepat tetapi kurang teratur, sering 

menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu jarena gerakan yang 

cenderung kaku (awkward) 

3) Lebih mementingkan keberhasilan kelompok/tim daripada 

individu, ingin diakui dan diterima sebagai anggota kelompok 

4) Adanya minat dalam aktifitas yang dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilannya. Mulai adanya minat untuk 

melakukan latihan fisik 

5) Senang berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi aktif, perlu ada 

bimbingan dan pengawasan dalam pergaulanya dengan lawan jenis 

6) Kesadaran diri dan emosi mulai tumbuh meskipun masih kurang 

control, mencari persetujuan orang dewasa 

7) Peduli akan prosedur demokratis dan perencanaan tim/group, 

semakin kurang dapat menerima sikap otoritas orang lain. 
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d. Periode Umur 13 – 14 Tahun 

1) Pertumbuhan yang cepat masih berlanjut, umumnya putri lebih - 

 tinggi dan berat dari pada putra 

2) Otot mulai tampak berkembang, tetapi koordinasi gerakan 

umumnya masih kurang baik 

3) Mulai ada ketegangan seksual, semakin tumbuh minatnya untuk 

aktifitas fisik, senang akan kesempurnaan dalam penampilan, 

senang bereksperiman dan kreatif 

4) Mengutamakan kegiatan kelompok daripada individual, kesetiaan 

kepada kelompok amat menonjol 

5) Kurang stabil dalam kesetiakawanan, dapat mempunyai seorang  

idola, emosi berubah – ubah, ingin bebas/merdeka, tidak mau 

didikte/diperintah. 

6) Ini adalah periode dimana anak sukar untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar (sosial). 

 
e. Periode Umur 14 – 16 Tahun 

1) Mendekati kedewasaan biologis, pertumbuhan fisik yang cepat, 

terutama putra 

2) Koordinasi gerak bertambah baik, terutama putri, mampu 

berpartisipasi dalam aktifitas yang membutuhkan skill/keahlian 

yang tinggi 



33 
 

    
 

3) Semakin berminat akan bentuk – bentuk rekreasi aktif, putra lebih 

menyenangi olahraga beregu akan tetapi mulai timbul minat dalam 

aktifitas – aktifitas individual 

4) Ingin memiliki tubuh yang sehat dan menarik (attractive), khawatir 

akan kehilangan status yang disebabkan oleh pertumbuhan tubuh 

yang kurang sempurna atau kurang menarik. Putra menginginkan 

akar kuat dan kekar. 

5) Baik putra dan putri senang berkelompk, ingin adanya pengakuan 

(recognition) dari kelompok 

6) Mulai ada perhatian (tertarik) terhadap lawan jenis 

7) Mulai ada minat terhadap kegiatan estetik dan intelektual, kreatif, 

senang bereksperimen (mencoba – coba). 

Sukses dalam arena kompetisi adalah hasil dari perencanaan, kerja keras, 

dan komitmen, serta tentunya dengan latihan. Sukses atlet adalah individu yang 

dilatih dalam aktivitas fisik yang dirancang dengan baik, program latihan yang 

berlangsung dalam jangka yang panjang (tidak dilakukan secara instan) sehingga 

dapat menampilkan prestasi yang istimewa (excellence). 

Latihan olahraga haruslah mulai dari usia anak-anak sehingga tubuh dan 

pikiran (body and mind) dapat dikembangkan secara terus menerus (progresif) dan 

sistematis. Hal ini harus dilakukan dengan perencanaan program yang benar-benar 

matang dan hati-hati dan tidak melakukan hanya untuk jangka yang pendek 

(singkat). Dalam melatih anak-anak calon atlet haruslah dengan seksama 

memperhatikan dan memahami prinsip-prinsip latihan yang dikaji dalam  ilmu 
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faal, teori pertumbuhan dan perkembangan anak, psikologi, nutrisi dan juga 

pedagogik agar prestasi puncak dapat dicapai sesuai dengan rencana dalam bagan 

segitiga sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 2.1 Piramida Segitiga Pembinaan Prestasi 

Sumber : Panduan Pelatihan Olahraga Untuk Usia Sekolah oleh Dikdik 
Zafar Sidik 2006. 

 
Aspek latihan yang perlu dikembangkan pada anak usia muda adalah 

terutama keterampilan (teknik) gerak dasar yang benar dengan kemampuan fisik 

dasar yang baik. Oleh karena itu, setiap pelatih dituntut untuk memahami tahapan-

tahapan latihan dari aspek-aspek latihan tersebut sehingga mengetahui kapan dan 

berapa besar porsi latihan untuk multilateral dan spesialisasi, perhatikan bagan 

berikut ini,  

 
 

 

 

 
Bagan 2.2. Porsi Latihan Sesuai Usia 

6     8    10    12    14    16    18    20    22    24    26    

USIAKet :  - - -   multilateral 
 ___  spesialisasi 
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Sumber : Panduan Pelatihan Olahraga Untuk Usia Sekolah oleh Dikdik 
Zafar Sidik 2006. 

 

Untuk mempertegas dan memperjelas pemahaman perjalanan seorang atlet 

untuk spesialisasi dan pencapai puncak prestasinya berikut deskripsi pada 

beberapa cabang olahraga (Multievent). 

Tabel 2. 3.  Tahapan usia pembinaan olahraga prestasi 

Cabang Olahraga Usia 
untuk 

memulai 
latihan 

Usia untuk 
memulai 

spesialisasi 

Usia untuk 
mencapai 

prestasi puncak 

Panahan 12-14 16-18 23-30 
Atletik : 

- Jarak menengah 
- Jarak jauh 
- Lompat 
- Lempar 

 
10-12 14-16 22-26 
13-14 16-17 22-26 
14-16 17-19 25-28 
12-14 15-18 22-25 
14-15 17-19 23-27 

Badminton 10-12 14-16 20-25 
Baseball 10-12 15-16 22-28 
Basketball 10-12 14-16 22-28 
Tinju 13-15 15-17 22-26 
Bola Tangan 10-12 15-17 23-27 
Canoe 12-14 15-17 22-26 
Rowling 11-14 16-18 22-25 
Balap sepeda 12-15 16-18 22-28 
Loncat indah : 
- putera 
- putri 

 
8-10 11-13 18-22 
6-8 9-11 14-18 

Anggar 10-12 14-16 20-25 
Hoki 11-13 14-16 20-25 
Senam : 
- putera 
- putri 

 
8-9 14-15 22-25 
6-8 9-10 14-18 

Judo 8-10 15-16 22-26 
Layar 10-12 14-16 22-30 
Menembak 12-15 17-18 22-30 
Sepakbola 10-12 14-16 22-26 
Squash 10-12 15-17 23-27 
Renang : 
- putera 
- putri 

 
7-8 13-15 20-24 
7-9 11-13 17-25 

Renang indah 6-8 12-14 22-27 
Tenis meja 6-9 13-14 22-25 
Tenis : 
- putera 7-8 12-14 22-27 
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- putri 7-8 11-13 17-25 
Voli 10-12 15-16 22-26 
Polo air 10-12 16-17 23-26 
Angkat besi 14-15 17-18 23-27 
Gulat 11-13 17-19 24-27 

Sumber : Panduan Pelatihan Olahraga Untuk Usia Sekolah oleh Dikdik 
Zafar Sidik 2006. 

 

Guna melengkapi pemahaman perlu kiranya kita mengetahui karakteristik 

individu karena setiap calon atlet dan atlet mempunyai ciri yang berbeda dan unik, 

seperti kepribadian (personalities), karakter fisik (physical characteristics), 

perilaku sosial (social behaviors), dan kapasitas intelektual 

(intellectualcapacities). Oleh karena itu, kita cermati tahapan usia anatomik 

sebagai bagian dari karaketer dari individu tersebut yang dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 2. 4. Tahapan usia anatomik tubuh manusia 

FASE 
PERKEMBAN

GAN 

USIA 
KRONOL

OGIS 
TAHAP USIA CIRI 

PERKEMBANGAN 

Anak – anak 
(awal) 0 – 2 

Baru Lahir 0 – 30 hari 
Perkembangan organ 
yang cepat 

Bayi 1 – 8 bulan 
Merangkak 9 – 12 bulan 
Berjalan 1 – 2 tahun 

Prasekolah 3 – 5 

Kecil 3 – 4 tahun Terjadinya perubahan  
yang komplek dan 
penting (fungsional , 
perilaku, pribadi) 

Sedang  4 – 5 tahun 

Besar 5 – 6 tahun 

Usia Sekolah 6 – 18 

prapuber 

6 – 11 (pi) Perkembangan lambat 
dan seimbang ketika 
fungsi beberapa organ 
menjadi lebih efisien 

7 – 12 (pa) 

Puber 

11 – 13 (pi) Perkembangan cepat 
dalam  tinggi, berat, 
dan efisiensi, 
kematangan sel dengan 
perubahan perilaku 

12 – 14 (pa) 

Setelah 
puber 

13 – 18 (pi) Perkembangan 
lamabat, seimbang, dan 

proporsional, 
kematangan berperan 

14 – 18 (pa) 

Dewasa muda 19 – 25 Matang 19 – 25 
tahun 

Periode kematangan 
ganda melalui 
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penyempurnaan semua 
fungi dan sifat 

psikologik maksimal 
potensi fisik dan psikis 

Sumber : Panduan Pelatihan Olahraga Untuk Usia Sekolah oleh Dikdik 
Zafar Sidik 2006. 

 

Lalu bagaimana pelatihan yang harus diberikan pada anak usia sekolah - 

(pelajar)? Hal ini tentunya tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, perlu proses 

yang cukup panjang. Dan, dalam periodisasi latihan jangka panjang perlu 

diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal tersebut di atas. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka sesuai dengan prinsip 

periodisasi latihan bahwa untuk usia sekolah (6 – 18 tahun) terbagi dalam dua 

penerapan prinsip, yaitu : mulilateral development principle dan specialized 

principle sehingga masing-masing mempunyai tahapan proses seperti terlihat pada 

gambar berikut,   

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Prinsip Periodisasi Latihan 

Sumber : Panduan Pelatihan Olahraga Untuk Usia Sekolah oleh Dikdik 
Zafar Sidik 2006. 

  

Berikut adalah keterangan mengenai bagan prinsip periodesasi latihan di atas : 
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1. Tahap Permulaan dan Pembentukan 

 Pada tahap ini penekanan aktivitas pada pengembangan kemampuan dasar 

secara menyeluruh dan menyenangkan (Foundation) yang tentunya dengan 

intensitas latihan yang rendah melalui konsep bermain (games). Materi yang 

diberikan dapat berupa kemampuan keterampilan gerak dasar dan kemampuan - 

fisik dasar. 

2. Latihan kemampuan Keterampilan Gerak 

Pelatihan kemampuan keterampilan banyak diperkenalkan pada gerak -  

dasar seperti running, jumping, catching, throwing, batting, balancing, dan rolling 

yang dilakukan dengan teknik yang benar. Sehingga tercapai tujuan untuk 

memberikan pengalaman keterampilan yang lengkap dan dilakukan secara benar. 

Juga mengembangkan kelenturan, koordinasi dan keseimbangan. Dan, yang tidak 

kalah pentingnya menanamkan sikap dan sifat disiplin diri dan komit terhadap 

segala aturan dan tata tertib. Sebagai dukungan pada tahap ini, pelatih harus dapat 

menciptakan alat bantu yang sesuai dan tepat sehingga hasilnya menjadi efektif, 

seperti memodifikasi bola agar tidak menjadi beban atau ketinggian basket yang 

direndahkan sehingga dapat melakukan gerakan teknik dengan benar. Selain itu, 

pelatih merancang program yang lebih bervariasi agar anak mempunyai 

kesempatan melakukan (partisipasi) secara maksimal dan memberi kesempatan 

untuk berkreasi dan berimajinasi dalam setiap gerakan yang dilakukan. 

Merancang regulasi permainan agar mudah dipahami serta menciptakan situasi 

permainan yang dapat menumbuhkan sifat inisiatif untuk saling bekerja sama. 

Berikut model untuk latihan keterampilan gerak : 
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Tabel 2.5. Model Latihan Keterampilan Gerak 

TAHAP 
PERKEMBANGAN BENTUK LATIHAN LATIHAN – 

LATIHAN 

Permulaan 

persiapan latihan untuk 
memahirkan 
keterampilan 

- Rolling 
- Throwing 
- Catching 
- Kicking 
- Dribling 

keseimbangan sederhana 

- walking on the 
narrow lines 

- jumping on / off 
low objects 

irama sederhana dan 
waktu reaksi - catching 

orientasi ruang dan 
perasaan akank posisi 
tubuh / anggota badan 

- crawling / rolling 
- front sumersult 
- throwing 
- catching 

koordinasi mata dan 
tangan secara sederhana 

- dribling 
- throwing 
- catching 

latihan mempertinggi / 
meningkatkan latihan 

- ball exercises 
- ball exercises with 

partner 
- ball hits and 

throwes 
- catching skills 
- rebounding ball 

catch 
- dribling 
- relays 

koordinasi mata dan 
tangan secara sederhana 

- scissors kick 
handstand 

- backward roll 
- cartwheel 
- cartwheel against 

the wall 

Pembentukan koordinasi mata dan 
tangan tingkat mahir 

- ball throw and 
catches 

- ball hits 
- rebounding ball 

catches 
- jumps with turn and 

ball throws 
- games 
- relays 
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TAHAP 
PERKEMBANGAN BENTUK LATIHAN LATIHAN – 

LATIHAN 

koordinasi anggota 
badan (tungkai dan 
lenmgan) 

- coordination for 
limb 

- skiping rope 
- ball  throw and 

catches 

orientasi ruang tingkat 
mahir 

- skiping rope 
- backward roll 
- scissors kick 

handstand 
- cartwheel 

analisa signal dan reaksi 
terhadap variasi 
rangsangan 

- handstands 
- ball exercises with 

parner 
- games 
- relays 

Spesialisasi 

penyempurnaan 
keterampilan 

- rolls and rotations 
- ball throws and 

catch games 
- relays 

orientasi ruang yang 
kompleks 

- jump with turns 
- games 
- jump over object 
- rills and jumps 

keseimbangan dan 
kesadaran / control tubuh 

- rolls and turns 
- jumps over object 

and turns 
- all variations of 

body balance 
- games 
- relays 

mengembangkan 
antisipasi  

- rolls and turns 
- throws and catches 

with partner 
- balance exercises 
- games 

Sumber : Panduan Pelatihan Olahraga Untuk Usia Sekolah oleh Dikdik 
Zafar Sidik 2006. 

 

Model latihan tersebut masih dilakukan dengan pola yang sederhana dan 

mudah dilakukan serta tidak melakukan dalam kondisi kelelahan, karena 

dikhawatirkan akan terjadi gerakan yang salah. Harus selalu dalam pengawasan 

dan (jika perlu dan harus) dibantu, hindari handicap habit. 
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Selain latihan kemampuan keterampilan juga perlu diberikan latihan fisik. 

Pelatihan fisik yang dapat diberikan pada tahap permulaan ini berupa latihan-

latihan fisik dasar yang sudah dianugrahkan Tuhan kepada makhluknya, seperti 

kemampuan kelenturan pada persendian dan persambungan (flexibility), 

kemampuan kecepatan gerak (Speed – Agility – Quickness), kemampuan kekuatan 

(strength), dan kemampuan daya tahan (endurance). 

Yang paling penting untuk dicermati oleh setiap pelatih adalah bagaimana 

menerapkan metode dan bentuk latihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan anak usia permulaan (6 – 10 tahun) dan pembentukan (11 – 14 

tahun). Harus diingat bahwa ‘Children are not just little adults, but have complex, 

distinct physiological characteristics that must be taken into account’. Berikut 

adalah bentuk latihan yang harus disesuai dengan kebutuhan anak : 

1) Latihan Fleksibilitas 

Secara umum mengenai latihan kemampuan kelenturan ini telah penulis 

sampaikan pada Jurnal Aksi vol. 4 no 3 – September 2006. Hal yang perlu 

diperhatikan berkaitan dengan latihan fleksibilitas pada tahap ini adalah : 

a. Rencanakan program latihan yang akan diterapkan 

b. Persiapkan (seandainya ada) fasilitas yang akan digunakan untuk membantu 

proses dan memperhatikan kenyamanan dan keamanannya 

c. Yakinkan bahwa kondisi anak baik untuk melakukan aktivitas latihan 

d. Apabila anak dalam jumlah yang cukup banyak maka pengaturan situasi perlu 

diperhatikan agar tetap ada dalam pengawasan 

e. Memberikan contoh gerakan yang benar dan dengan ketentuan yang jelas dan 
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mudah dipahami (tugas gerak yang jelas dan mudah) oleh anak 

f. Perhatikan sistematika gerakan demi gerakan 

g. Gerakan yang salah harus sesegera mungkin diperbaiki malalui pendekatan 

yang tepat 

h. Untuk mendapatkan retensi yang baik lakukan dengan pengulangan yang 

cukup dan tidak terlalu banyak gerakan. 

 

2) Latihan Kecepatan Gerak 

Kecepatan gerak merupakan kemampuan yang terpenting dalam olahraga 

prestasi. Hampir semua hasil ditentukan oleh kemampuan ini apakah itu jenis 

olahraga permainan, olahraga beladiri, olahraga siklis, atau olahraga jenis akurasi 

sekali pun. Karena mayoritas atlet dituntut untuk melakukan lari (run), gerak 

(move), bereaksi (react), atau merubah arah (change direction) dengan cepat. 

Kemampuan ini merupakan kemampuan yang telah dilahirkan (genetic) 

dan keturunan (herediter) tergantung pada komposisi tipe otot. Kontraksi otot 

yang cepat terjadi karena proporsi serabut otot cepat (fast twitch fibers) lebih 

banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat (slow twitch fibers). 

Pada anak usia tahap permulaan, pelatihan kemampuan ini lebih diarahkan 

pada bentuk permainan untuk mendapatkan speed, agility dan quickness-nya. 

- Speed games 

- Agility games 

- Reaction games 

- Quickness games 

Bentuk latihan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dan atau kombinasi 
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(gabungan). 

 

3) Latihan Kekuatan dan Stabilisasi 

Kemampuan ini harus dilakukan secara hati-hati karena secara fisiologik 

kemampuan anak-anak usia ini masih sangat lemah. Oleh karena itu, latihan 

kemampuan ini dilakukan dengan menggunakan beban sendiri atau dengan alat 

yang ringan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan 

fungsionalnya. 

Kemampuan kekuatan yang dituju lebih kepada daya tahan kekuatan yang 

berarti lebih memperhatikan volume karena pengulangannya dibandingkan 

dengan intensitas bebannya, serta irama gerakan yang tidak cepat. 

Harus diperhatikan apabila kita akan memberikan latihan kekuatan 

lompatan hendaknya dilakukan dengan low impact. 

Latihan penguatan (strengthening) yang juga akan membantu tingkat 

stabilitas saat bergerak pada anak usia ini adalah dengan latihan stabilisasi. 

Latihan ini boleh dikatakan dengan resiko cedera yang sangat minim dan bahkan 

untuk orang dewasa (atlet) latihan ini menjadi bagian dari latihan rehabilitasi atau 

penyembuhan dari cedera. Latihan ini akan lebih baik apabila sudah 

diperkenalkan pada anak-anak usia sekolah. Yang perlu diperhatikan dari latihan 

kekuatan dan stabilisasi ini adalah porsi / takaran latihan dan bentuk latihan yang 

sesuai dan tepat. 

 
4) Latihan Daya Tahan 

Kemampuan daya tahan adalah kemampuan yang paling jelas dimiliki oleh 
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 anak-anak. Pada usia anak-anak tingkat kesadaran akan kelalahan sangatlah kecil. 

Aktivitas sehari-hari yang dilakukan sangat padat akan tetapi jarang (bahkan tidak 

pernah) mengeluh kelelahan. 

Pelatihan pada kemampuan ini adalah memberikan perlakuan terhadap 

anak-anak untuk menyelesaikannya dalam waktu yang lama. Dalam latihan ini 

tingkat kejenuhan dan rasa malas cukup tinggi sehingga dituntut pelatih untuk 

mampu menciptakan variasi latihan yang banyak dengan menerapkan metode dan  

bentuk latihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Bentuk latihannya lebih dominan permainan yang menuntut aktivitas 

setiap individu anak (tidak pasif) yang berlangsung cukup lama (waktu yang lama 

atau pengulangan yang cukup banyak). Untuk menarik perhatian dan minat 

bergerak maka penggunaan alat bantu yang tepat harus dimaksimalkan. 

 
3 Tahap Spesialisasi Dan Prestasi Tinggi 

Pada tahap usia sekolah akhir (15 – 18 tahun) merupakan tahap pemberian 

latihan yang lebih spesial karena akan menapaki awal karir prestasi. Oleh karena 

itu penyempurnaan teknik dan keterampilan (technically and skills) harus lebih 

diperhatikan dengan didukung oleh peningkatan kemampuan fisik yang prima. 

Kemampuan fisik pada usia ini harus menjadi perhatian penting para pelatih 

karena dengan kemampuan fisik yang sangat prima akan membantu proses 

penyempurnaan teknik untuk menjadi terampil dan otomatis. 

Pada hakikatnya untuk mencapai prestasi tinggi setelah melewati masa 

pemula dan pembentukan yang baik latihan akan menjadi efektif dan efesien 

apabila prinsip-prinsip latihan dan norma / kaidah latihan diterapkan dengan baik. 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam pelatihan fisik pada tahap spesialisasi 

diantaranya : 

a) Latihan Kelenturan 

Dengan kemampuan yang telah terbentuk pada masa sebelumnya maka pe- 

latihan yang dilakukan mengarah pada bagian terpenting, terutama kesiapan otot 

dalam berkontraksi untuk melakukan gerakan (eksplosif) sehingga terhindar dari 

cedera dan gerakannya menjadi lebih efesien. 

 
b) Latihan Kecepatan Gerak 

Setelah mencapai kesempurnaan gerak (teknik) maka gerakan tersebut 

harus dilakukan dengan usaha maksimal yang berbentuk ‘speed’, ‘agility’, atau 

‘quickness’, dengan istirahat yang cukup sehingga tidak melakukan gerakan 

dalam keadaan lelah serta dapat dilakukan dengan jumlah pengulangan yang 

cukup banyak.  

Hal yang tidak kalah penting adalah memilih bentuk latihan yang spesial 

dibutuhkan oleh cabang olahraga sehingga hasilnya menjadi lebih efektif. 

 
c) Latihan Kekuatan 

Sama seperti kebutuhan pada kemampuan kecepatan, latihan kekuatan pun 

harus diarahkan spesial pada kebutuhan cabang olahraga. Apakah cabang olahraga 

yang tergolong ‘sport speed’, sport endurance’ atau ‘sport strength’. Hal ini 

tentunya akan terkait dengan pemberian latihan yang disesuaikan dengan 

periodisasi kekuatan untuk ‘kekuatan maksimal’, kekuatan yang cepat’, atau ‘daya 

tahan kekuatan’. 
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d) Latihan Daya Tahan 

Kemampuan ini pada tahap spesialisasi juga disesuaikan dengan 

kebutuhan cabang olahraga. Apabila tergolong dalam ‘sport speed’ maka 

latihannya lebih dominan pada pencapaian daya tahan anaerob (daya tahan 

kecepatan) yang pengembangan latihannya dapat berupa bentuk latihan gerak 

cepat maksimal ke depan yang konsisten (speed endurance) atau gerak cepat 

maksimal merubah arah (agility endurance) yang dapat dipertahankan dalam 

waktu yang cukup lama (sesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga). 

Kemampuan lain yang juga perlu kita perhatikan adalah kemampuan psikologis 

atlet karena dalam suatu kompetisi peran psikis sangat menonjol. Oleh karena itu, 

atlet dituntut untuk memiliki dalam mengatasi gejala psikis dan mampu 

membangun. 

1) Motivasi 

2) Daya Konsentrasi 

3) Disiplin 

4) Percaya Diri 

5) dan yang lainnya 

 

2.3. Susunan Program Latihan Tahunan 

Pada periodesasi tunggal (monocycle) pada dasarnya dibagi menjadi 3 hal 

pokok, yaitu : 

a. Volume latihan harus tinggi dan meningkat secara bertahap 

b. Intensitas latihan dari rendah meningkat ke sedang 
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c. Peningkatan pada kapasitas fisik umum, missal daya tahan, kekuatan, power, 

kecepatan, mobilitas, dan sebagainya. 

 

2.4. Periodesasi Sebagai Dasar Perencanaan Latihan 

a. Persiapan Fisik Secara Umum 

Pada tahap ini sasaran utama adalah membuat dasar kerja yang mantap.  

Dapat diasumsikan sebagai “Training to  Train”. Persiapan fisik secara umum ini 

dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia (kadang dapat dilaksanakan 

sampai 4 bulan). Pelaksanaannya tidak terlalu tergesa – gesa tetap mengikuti 

ketentuan – ketentuan maupun prinsip – prinsip latihan sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan tugas dan pertandingan. 

Pokok utama yang harus diperhatikan : 

• Volume latihan harus tinggi dan makin lama secara bertahap makin 

meningkat 

• Intensiras latihan dari rendah ke sedang 

• Penekanan peningkatan latihan diutamakan pada kondisi fisik secara umum 

(missal : endurance, strength, speed, mobility, power, dan – lain – lain) 

• Keterampilan teknik jangan dipaksakan yang penting adalah selalu ada 

koreksi terhadap kesalahan – kesalahan pokok didalam melatih teknik yang 

baru atau melatih keterampilan yang lain. 

 
b. Persiapa Fisik Secara Khusus 

Sasaran utama adalah peningkatan kapasitas dari cabang olahraga tertentu 

secara teknik baru yang disesuailan dengan kebugaran si atlet tergantung dari 
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lama latihan sebelumnya. Tahap persiapan ini akan berakhir sekitar 2 bulan sesuai 

kebutuhan. 

Pada tahap ini adalah tahap yang paling sulit sebab keseimbangan kondisi 

fisik dan teknik dengan kebutuhan individu harus dijaga. 

Pokok utama yang harus diperhatikan adalah : 

• Volume kegiatan harus tetap meningkat sampai tahap pertengahan 

kemudian volume latihan kondisi fisik mulai turun perlahan – lahan 

• Intensitas latihan meningkat secara progresif dimana volume latihan mulai 

menurun 

• Secara bertahap penekanan latihan berubah dari latihan – latihan fisik 

secara umum menuju latihan  - latihan fisik secara khusus dari masing – 

masing cabang olahraga. 

• Pengembangan keterampilan berubah kepada program latihan yang berupa 

keterampilan secara khusus dari cabang olahraga yang bersangkutan. 

• Peningkatan kualitas fisik dan skill harus disesuaikan dengan kebutuhan 

program. 

 

c. Masa Pra Kompetisi  

Tujuan utama dari latihan – latihan yang diberikan adalah cara mendekati 

puncak performance melalui kompetisi yang semakin meningkat secara bertahap 

dan progresif untuk meningkatkan performance. Latihan khusus (spesifik) dari 

cabang olahraga tertentu dilanjutkan secara beramaan  dengan intensitas yang 

tinggi dan volume latihan mulai menurun secara pertahap. Tahap ini berlangsung 
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sekitar 2 atau 3 bulan tergantung dari lamanya musim kompetisi cabang olahraga 

tertentu. Yang harus diperhatikan bahhwa atlet tidak boleh terlalu lelah 

disebabkan karena banyaknya kompetisi yang diikuti terutama pada bagian akhir 

tahap ini. 

Pokok utama yang harus diperhatikan adalah : 

• Volume latihan dikurangi tetapi intensitas tetap meningkat 

• Peningkatan kondisi fisik dan spesifikasi dari cabang olehraga yang 

bersangkutan akan menjamin kelangsungan pentahapan ini. 

• Peningkatan skill strategi diperoleh pada tahap akhir ini dan dievaluasi 

dalam kompetisi. 

• Pengalaman mengikuti berbagai kompetisi akan membantu peningkatan di 

dalam pertandingan walaupun tanpa persiapan khusus dan kadang – 

kadang penajaman dapat muncul diakhir tahap ini. 

Tujuan tahap pra-kompetisi : untuk mengevaluasi hasil pembinaan dalam 

tahap persiapan mencakup teknik, fisik, taktik, dan mental. Pertandingan tidak 

resmi dapat dipakai sebagai tes nyata bagi kemampuan atlet. 

 
d. Masa Kompetisi 

Pokok latihan pada tahap ini adalah untuk mencapai penampilan yang 

optimal. Pada awal masa ini lakukanlah pemulihan pendek dan kemudian diikuti 

dengan persiapan khusus untuk mencapai puncak prestasi. Bila tahap ini terlalu 

lama kemungkinan besar atlet akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri pada 

masa pertandingan/kompetisi utama. Faktor kunci disini adalah mengikuti 
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serangkaian kompetisi/pertandingan – pertandingan sebelum pertandingan 

puncak. 

Pokok utama yang harus diperhatikan adalah : 

• Kombinasi pemulihan dan kondisioning khusus yang oendek agar kapasitas  

dasar keterampilan dapat dipenuhi. 

• Pada umumnya, keterbatasan latihan pada tahap ini adalah disebabkan - 

 rendahnya intensitas dan masa volume rendah pada tahap pertama yang 

diikuti dengan volume rendah dengan intensitas tinggi pada tahap kedua. 

• Kualitas keterampilan sejajar dengan spesifik kondisioning dari cabang 

olahraga yang bersangkutan namun perubahan teknik menjadi sangat 

terlambat dengan pengaturan keseimbangan tersebut. 

• Rangkaian pertandingan menuju puncak performance harus tetap dijaga 

pada batas minimum untuk menghindari kelelahan puncak. 

• Paling tidak ada tenggang waktu lebih kurang 7 sampai 10 hari antara 

rangkaian terakhir  dari kompetisi dengan even klimaks 

• Tambahan latihan untuk rileks atau istiahat disesuaikan dengan pengaturan 

pemulihan. 

Tahap kompetisi utama tertuju pada upaya untuk mengoptimalkan seluruh 

kemampuan atlet untuk berprestasi. Selama tahap ini, kurve stress menurun 

karena intensitas latihan meningkat dan partisipasi dalam kompetisi. 

Tujuan utama tahap kompetisi (umum) : untuk menyempurnakan semua 

aspek pelatihan yang memungkinkan atlet untuk meningkatkan kemampuannya 

sehingga dapat bertanding dengan sukses. 
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Tujuan tahap kompetisi (spesifik) :  

1) Menyempurnakan kemampuan biometrik dan sifat psikologis sesuai dengan 

kekhasan atau klekhususan masing ma sing cabang olah raga 

2) Menympurnakan dan mengkonsolidasi teknik  

3) Menyempurnakan keterampilan taktis dan memperoleh pengalaman 

bertanding 

4) Mempertahankan hasil pembinaan kondisi fisik 

5) Memperkaya pengetahuan tentang cabang olahraga 

 
e. Tahap transisi 

Berlangsung setelah masa kompetisi berakhir, sebagai fase untuk 

memulihkan tekanan terhadap fisik dan mental yang menimbulkan kelelahan yang 

berat. Tahap ini merupakan masa “istirahat aktif”, masa peralihan untuk 

mengikuti kegiatan pembinaan tahap berikutnya. 

Masa ini juga merupakan tahap pemulihan cidera, dan potensial bagi 

bangkitnya masalah dalam pembinaan seperti ketidakpuasan terhadap system 

penghargaan, konflik akibat kegagalan mencapai target, dll, sehingga perlu 

dikelola sebaik mungkin. .(modul Kepelatihan oleh Imam Santoso, 2008) 

 

2.5. Prasarana dan Sarana 

Sarana prasarana olah raga adalah suatu bentuk permanen, baik itu 

ruangan di luar maupun di dalam. Contoh : cymnasium, lapangan permainan, 

kolam renang, dsb. Pengertian sarana prasarana tidak seperti yang di atas, namun 

ada beberapa pengertian lain menurut sumber yang berbeda pula. Sarana 
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prasarana olah raga adalah semua sarana prasarana olah raga yang meliputi semua 

lapangan dan bangunan olah raga beserta perkengkapannya untuk melaksanakan 

program kegiatan olah raga (Seminar Prasarana Olah Raga Untuk Sekolah dan 

Hubungannya dengan Lingkungan 1978). 

Sarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala 

bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan 

olah raga. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari 

tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya 

jelas dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan untuk pelaksanaan program 

kegiatan olah raga (Kumpulan Makalah Manajemen Olah Raga halaman 38 dalam 

Galih Rosy Diansyah 2009). Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan 

bahwa sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari 

segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk 

perlengkapan olah raga. Sarana prasarana olahraga yang baik dapat menunjang 

pertumbuhan masyarakat yang baik. 

 

2.6. Pendanaan 

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan 

pembangunan Nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada 

kedudukan yang jelas dalam sistem hukum Nasional berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Permasalahan keolahragaaan Nasional semakin komplek dan berkaitan 

dengan antara lain ekonomi dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya 
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Indonesia memperhatikan semua aspek yang terkait antara lain kemampuan 

anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan Nasional untuk 

mencapai prestasi yang mampu Nasional untuk mencapai prestasi yang mampu 

bersaing pada masa kini dan masa yang akan datang. 

Atas dasar inilah perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang 

Pendanaan Keolahragaan sebagai landasan yuridis bagi penyelenggaraan 

keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur prinsip-prinsip pendanaan seperti 

prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sumber dan alokasi pendanaan, lingkup 

kegiatan pendanaan, serta pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan 

keolahragaan. 

Keterbatasan sumber pendanaan atau anggaran merupakan permasalahan 

khusus dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini makin dirasakan dengan 

perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan, dan 

pengembangan keolahragaan yang perlu didukung oleh anggaran yang memadai. 

Untuk itu perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan 

keolahragaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Selain itu, sumber daya dan dana dari masyarakat dan dunia usaha perlu 

dioptimalkan, antara lain melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, 

pengadaan atau pemeliharan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga. 

Guna mendukung pendanaan keolahragaan, Peraturan Pemerintah ini 

mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat membentuk badan usaha milik negara 
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yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. Kemauan politik dalam Peraturan Pemerintah mengenai hal 

tersebut merupakan dorongan bagi usaha kemandirian dalam pendanaan 

keolahragaan sehingga dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahkan, 

penyelenggaraan keolahragaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah dapat meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan asli daerah. 

Dengan demikian diharapkan upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat 

mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat Nasional dan interNasional 

sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional yang berkelanjutan. (UU 

RI No.3 Bab XII Tahun 2005 tentang  Sistem Keolahragaan Nasional) 

 

2.7.  Ekstrakurikuler di Sekolah 

Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan di luar jam 

sekolah yang memiliki batasan waktu dengan tujuan untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan anak didik khususnya dibidang olahraga. Menurut 

Said Junaidi ( 63 : 2003 ), Ekstrakurikuler agalah suatu kegiatan yang dilakukan 

diluar jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan 

keterampilan pada satu cabang olahraga sesuai dengan pilihannya / bakat dan 

kesenanganya. 

Program intrakurikuler dan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan 

 yang utuh, berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan pertumbuhan dan 

potensi setiap individu para siswa. 
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Program intrakurikuler lebih menerapkan pada pengenalan dan 

kemampuan gerak dasar serta keterampiland asar cabang  - cabang olahraga yang 

diajarkan sedang program ekstrakurikuler diperuntukkan bagi siswa – siswa yang 

ingin mengembangkann bakat dan kegemarannya menuju ke prestasi. Program 

ekstrakurikuler, merupakan kelanjutan dengan demikian pengembangan program 

tersebut harus berdasarkan pada cabang olahraga yang telah diajarkan di sekolah 

Didalam pengelolaan operasional program intrakurikuler dan ekstrakuriler 

harus menjadi satu kesatuan yang utuh kepala sekolah segabai penanggung jawab 

dan guru – guru penjas sebagai pelaksana.  

Selain pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler juga harus didukung dengan 

pendanaan yang memadahi untuk membiayai anatara lain : honor guru atau 

pelatih, pembelian alat dan perlengkapan olahraga, sewa lapangan atau gedung 

pertandingan dan kompetisi. Oleh Karena kegiatan ini belum atau tidak disediakan 

anggarannya oleh pemerintah maka sekolah dianjurkan mencari dana melalui 

usaha – usaha yang sah antara lain melalui BP3.  

Keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tidak lepas dari 

kelengkapan alat dan perlengkapan yang ada. Karena alat dan perlengkapan 

tersebut merupakan faktor pendukung utama, sehingga pengadaan, pemakaian, 

dan perawatannya perlu mendapat perhatian pimpinan sekolah yang bersangkutan. 

Langkah-langkah pengembangan program ekstrakurikuler adalah sebagai 

berikut : 

• Pilih prioritas cabang olahraga yang dikategorikan cabang olahraga yang 

pokok dan pilihan, yang paling mungkin untuk dikembangkan dengan - 
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menyesuaikan kemampuan dan fasilitas yang ada di sekolah. 

• Menyusun program latihan yang diprioritaskan untuk kemudian 

 dikembangkan oleh sekolah yang bersangkutan. 

• Menyeleksi anak didik sedini mungkin dengan metode sport search kemudian 

mengadakan pertandingan kecil untuk menspesifikasikan atlet ke dalam 

cabang olahraga tertentu. 

• Menyusun jadwal latihan dan jadwal pertandingan dalam jangka waktu 

setahun meliputi latihan pertandingan dan kompetisi kejuaraan. 

• Menyusun anggaran yang akan dibutuhkan sebelum (masa latihan), selama 

(saat kompetisi), dan sesudah kompetisi. 

Dengan manajemen ekstrakurikuler yang baik, kemungkinan suatu ekstrakurikuler 

itu berjalan dengan baik sangat besar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis penelitian 

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan 

suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-

prinsip umum ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ). 

Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian serta 

diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain Penelitian 

Deskriptif Naturalistik, dimana data-data yang diperoleh merupakan data yang 

diambil secara alamiah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.  

 

3.2  Lokasi dan sasaran penelitian 

Dalam penelitian survei sistem pembinaan atlet pelajar ini peneliti 

mengambil lokasi di SMP dan  SMA Negeri se - Kota Magelang. Dimana 

penelitian ini membahas tentang sistem pembinaan atlet pelajar serta membahas 

tentang  persiapan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengikuti POPDA Jawa 

Tengah tahun 2012. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana dan apa saja 

persiapan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah untuk mempersiapkan 
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atletnya, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Kepala Sekolah dan 

Guru PENJAS atau pelatih yang ada di sekolah tersebut serta Pengurus 

DINPORABUDPAR. 

 

3.3  Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Sugiyono (1997 : 57) memberikan pengertian bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas 

dan karakeristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Nazir (1985 : 327) mengatakan bahwa populasi adalah sesuatu yang 

berkenaan dengan data, bukan orang / bendanya. 

Nawai ( 1985 : 141) menyebutkan bahwa populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif 

maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek 

yang lengkap. 

Populasi dalam penelitian ini antara lain seluruh SMP dan SMA Negeri 

yang ada di Kota Magelang yang berjumlah 18 sekolah, yaitu  13 SMP Negeri dan 

5 SMA Negeri. 

 
b. Sampel 

Suharsimi Arikunto (1998:117) mengatakan bahwa sampel adalah bagian  

dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti), sampel penelitian - 

 adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat  
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mewakili seluruh populasi. 

Sugiyono ( 1997:57)memberikan pengertian bahwa sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Dalam penelitian ini, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik Purposive Sampling, atau bisa juga disebut sampling pertimbangan yaitu 

teknik sampling yang digunakan jika ada beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel 

yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Hanya mereka yang ahli yang patut 

memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang diperlukan. Sampel 

yang digunakan adalah keseluruhan guru PENJASORKES SMP dan SMA Negeri 

yang terlibat dalam penanganan POPDA di Kota Magelang dari jumlah total 

sebanyak 40 orang guru di 13 Sekolah Menengah Pertama dan 5 Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kota Magelang.  

 

3.4  Responden 

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat (Suharsimi A. 2002:112).  

Responden dalam penelitian ini antara lain 17 Kepala Sekolah, 40 Guru 

Penjas yaitu 27 orang guru SMP Negeri dan 13 orang guru SMA Negeri  se – 

Kota Magelang, serta pengurus organisasi DINPORABUDPAR Kota Magelang. 

 

3.5 Metode dan instrument pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif, kualitas  riset sangat tergatung pada kualitas 

dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam 
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pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana.penelitian 

kualitatis bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode : 

interview, participant observation, dan telaah catatan organisasi (document 

records) 

 
3.5.1 Wawancara / interview 

Interview bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal hal lain 

berkaitan de ngan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan 

interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti 

dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview, dan 

dapat melakukan klarifikasi atas hal – hal yang tidak diketahui. Pertanyaan 

pertama yang perlu diperhatikan  dalam interview adalah siapa yang harus di 

interview? Untuk memperoleh data yang kredibel maka interbview harus 

dilakukan dengan knowledgeable Respondent yang mampu menceriterakan 

dengan akurat fenomena yang diteliti. 

Isu yang kedua adalah bagaimana membuat responden mau bekerja sama?  

Untuk merangsang pihak lain untuk meluangkan waktu untuk diinterview, maka 

perilaku pewawancara dan responden harus selaras sesuai dengan perilaku yang 

diterima secara sosial sehingga ada kesan saling menghormati. Selain itu, 

interview harus dilakukan dalam waktu dan tempat yang sesuai sehingga dapat 

menciptakan rasa senang, santai dan bersahabat. Kemudian, peneliti harus berbuat 

jujur dan mampu meyakinkan bahwa identitas responden tidak akan pernah di - 

ketahui pihak lain kecuali ppeneliti dan responden itu sendiri. 

Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang 
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menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini, dan perasaan pribadi. Untuk 

memperoleh data ini peneliti dapat menggunakan metode wawancara standar yang 

terskedul (schedule standardized interview), interview standar tak terskedul (Non 

- schedule standardized interview), atau interview informal (Non Standardised 

Interview). Ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan teknik sebagai 

berikut : 

a. Sebelum wawancara dimulai, perkenalkan diri dengan sopan untuk 

menciptakan hubungan baik 

b. Tunjukkan bahwa responden memiliki kesan bahwa dia orang “penting” 

c. Peroleh data sebanyak mungkin 

d. Jangan mengarahkan jawaban 

e. Ulangi pertanyaan jika perlu 

f. Klarifikasi jawaban 

g. Catat interview 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kepala Sekolah, Guru Penjasorkes, 

dan staf pegawai DINPORABUDPAR bagian penanganan POPDA sebagai objek 

yang akan diwawancarai, karena peneliti menganggap bahwa mereka merupakan 

pelaku yang menjalankan proses persiapan pembinaan atlet pelajar di Kota 

Magelang khususnya. 

 
3.5.2 Pengamatan / obsevasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan merupakan 

proses kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. ( Suharsimi Arikunto, 2010 : 199).  Observasi dalam penelitian 
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ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku individu dan 

interaksi mereka dalam setting penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus terlibat 

langsung dalam kehidupan sehari – hari subyek yang dipelajari. Dengan cara ini 

peneliti dapat memperoleh data khusus di luar struktur dan prosedur formal 

organisasi. Masalahnya, apa yang harus dilakukan?. Dalam prose pengamatan, 

peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut : 

a. Melibatkan diri dalam aktivitas sehari – hari ; mecatat kejadian, perilaku, 

dan setting sosial secara sistematik (apa yang terjadi, kapan, dimana, siapa, 

bagaimana). Adapun data yang dikumpulkan selama observasi adalah 

deskripsi program, perilaku, perasaan, dan pengetahuan. 

b. Wujud data adalah catatan (field note) : apa yang terjadi, bagaimana 

terjadinya, siapa yang ada di sana. 

c. Catatan semua kejadian atau perilaku yang dianggap penting oleh peneliti 

(biasa berupa checklist atau deskripsi rinci tentang peristiwa atau perilaku 

tertentu. 

Yang diamati oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

d. Progam pembinaan yang dirancang oleh bapak/ibu guru Penjasorkes, 

e. Sistem kepelatihan yang diadakan di Sekolah, 

f. Organisasi bidang keolahragaan di Sekolah, 

g. Sarana dan prasarana di tiap-tiap Sekolah, 

h. Aliran dana untuk mendanai proses pembinaan atlet di Sekolah. 

i. Peran serta lembaga DINPORABUDPAR dalam pembinaan. 
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3.5.3 Dokumentasi  

Arsip dan catatan (dokumentasi ) organisasi dan yang lainnya  merupakan 

bukti unik dalam studi kasus, yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. 

Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data 

dari observasi dan interview. Selain itu, telaah terhadap catatan organisasi dapat 

memberikan data tentang konteks historis setting organisasi yang diteliti. Sumber 

datanya dapat berupa catatan administrasi, surat – menyurat, memo, agenda, dan 

dokumen lain yang relevan. 

 
3.5.4 Kuisioner 

Kuisioner merupakan salah satu tool / alat yang sering digunakan oleh 

seorang peneliti sebagai media interaksi atau interface dengan responden / objek 

penelitiannya. Dalam membuat sebuah kuisioner, banyak hal yang harus 

diperhatikan agar kuisioner yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami oleh 

responden.  

a. Pengertian Kuisioner 

Kuisioner merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Kuisioner merupakan suatu media pengumpulan 

data yang digunakan oleh seseorang untuk mengidentifikasi suatu permasalahan 

tertentu, sehingga terjadi interaksi dua arah (melalui pertanyaan tertulis) antara 

peneliti dengan respondennya. 

 
b. Struktur Batang Tubuh Kuisioner 

1. Judul kuisioner. 
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2. Pengantar yang berisi tujuan dan petunjuk pengisian. 

3. Item-item pertanyaan.  

 
c. Tata Cara Pembuatan Kuisioner 

Berikut ini tata cara pembuatan kuisioner, agar kuisioner yang dihasilkan 

dapat dengan mudah dipahami oleh responden : 

a. Identifikasi data-data yang diperlukan, ada 2 jenis data yaitu : 

1.  Data primer 

Yaitu data yang yang tidak tersedia sebelumnya, sehingga peneliti harus 

melakukan pengumpulan data secara langsung terhadap respondennya. 

Contoh : data-data yang diperlukan oleh seorang designer produk 

(pembuatan produk baru) agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi 

kebutuhan dan sesuai dengan keinginan konsumen( spesifikasi produk). 

 
2.  Data sekunder 

Yaitu data yang telah tersedia sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu 

melakukan pengumpulan data. Contoh : data penjualan pada sebuah 

perusahaan, data permintaan pada sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. 

b.  Bentuk-bentuk Pertanyaan dalam Kuisioner 

1. Pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang telah mendapat pengarahan 

dari penyusun kuisioner. Responden tinggal memilih jawaban-jawaban 

yang telah disediakan dalam kuisioner. Sehingga jawabannya terikat, 

responden tidak dapat memberikan jawabannya secara bebas. 
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Kelebihan angket jenis ini yaitu dapat memperoleh data yang mendalam 

dan bervariasi.  

 
2. Pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak terikat, 

sehingga responden dapat memberikan jawabannya secara bebas dengan 

uraian yang lengkap. Keuntungannya dapat menangkap informasi lebih 

luas. Sedang kelemahannya adalah kesulitan dalam proses tabulasi. 

 ( Suharsimi Arikunto, 2010 : 195) 

 
Oleh karena masing-masing jenis angket memiliki kelemahan, penulis 

berusaha menutup kelemahan kedua jenis angket tersebut sehingga angket yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis angket campuran yaitu Angket 

Terbuka dan Tertutup, angket ini menyajikan beberapa pertanyaan dengan 

beberapa pilihan jawaban sehingga responden harus memilih salah satu jawaban 

yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) 

atau tanda checklist (√), akan tetapi angket ini memiliki kelemahan karena data 

yang diperoleh bisa saja menjadi bias, untuk mengantisipasi hal itu maka peneliti 

menambah pertanyaan lanjutan untuk memperjelas jawaban dari responden yang 

berupa paparan dari hasil jawaban yang di pilih oleh responden. Skoring dari 

jawaban responden adalah sebagai berikut, poin tertinggi (2) untuk jawaban Ya, 

(1) untuk jawaban kadang-kadang,  dan poin terendah (0) untuk jawaban Tidak. 

 

3.6 Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 
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validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan serta mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk memperoleh instrumen yang valid peneliti harus bertindak hati – 

hati sejak awal penyusunan. Dengan mengikuti langkah – langkah penyusunan 

instrumen, yakni memecah variabel menjadi sub variabel dan indikator baru 

meluaskan  butir – butir pertanyaannya. Apabila cara dan isi tindakan ini sudah 

benar, dapat dikatakan bahwa peneliti sudah boleh berharap memperoleh 

instrumen yang memiliki validitas logis. Dikatakan validitas logis karena validitas 

ini diperoleh dengan suatu usaha hati – hati melalui cara – cara yang benar 

sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki. 

Untuk menguji tingkat validitas instrumen, peneliti mencobakan instrumen 

tersebut pada sasaran dalam penelitian. Langkah ini bisa disebut dengan kegiatan 

uji coba (try-out)  instrumen. Apabila data yang didapat dari uji coba sudah sesuai 

dengan yang seharusnya, maka instrumen tersebut bisa dinyatakan valid. 

 ( Suharsimi Arikunto, 2010) 

 

3.7 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukan pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah benar dan baik. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 
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kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas 

menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Dengan kata lain reliabilitas bisa 

juga diartikan dapat dipercaya sehingga bisa diandalkan. ( Suharsimi Arikunto, 

2010) 

 

3.8 Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah 

yang mana dalam bahasa ilmiah bisa disebut pengolahan data. Berikut adalah 

langkah – langkah mengolah data atau proses analisis data : 

a. Persiapan  

Kegiatan dalam langkah persiapan ini antara lain : 

• Mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. 

• Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpul 

data. 

• Mengecek macam isisan data. 

Apa yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah memilih atau menyortir 

data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang digunakan. 

Langkah persiapan bermaksud merapikan data supaya dapat mempermudah 

proses pengolahan data. 

b. Tabulasi 

G. E. R. Burroughs mengklasifikasikan analisis sebagai berikut : 

• Tabulasi data 

• Penyimpulan data 
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• Analisis data untuk tujuan testing hipotesis 

• Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan. 

Termasuk dalam kegiatan ini adalah: 

• Memberikan skor terhadap item – item yang perlu diberi skor. 

• Memberikan kode pada item – item yang tidak diberi skor. 

• Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis 

yang akan di gunakan 

• Memberikan kode dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan 

menggunakan komputer. Dalam hal ini pengolah data memberikan kode 

pada semua variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya di dalam 

coding sheet ( coding form ), dalam kolom dan baris ke berapa. Apabila 

akan dilanjutkan, sampai kepada petunjuk penempatan setiap variabel pada 

kartu kolom ( punc card ) 

 
c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian deskriptif 

Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian korelasional, 

komparatif, atau eksperimen diolah dengan rumus – rumus statistik yang sudah 

disediakan, baik secara manual maupun dengan menggunakan jasa komputer. 

Bagi penelitian deskriptif yang menggunakan model – model analisis statistik, 

pada umumnya justru bingung karena kurang atau belum tahu rumus apa yang 

akan digunakan, atau bagaimana cara mengolah atau menganalisis data. 

Sebetulnya proses pengolahan datanya juga sederhana dan dapat dinalar secara 

gamblang. Apapun jenis penelitiannya, riset deskriptif yang bersifat eksploratif 

atau developmental, caranya dapat sama saja karena data yang diperoleh 
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wujudnya sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasi data dan mengambil 

kesimpulan.( Suharsimi Arikunto, 2002 : 212) 

Apabila datanya telah terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka – angka dan data 

kualitatif yang dinyatakan dalam kata – kata atau simbol. Data kualitatif yang 

berbentuk kata – kata tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat 

berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis 

data kuantitatif. Data yang diperoleh dari angket atau ceklis diolah sesuai dengan 

bentuk instrumen yang digunakan. 

 

3.9  Pemahaman (understanding) 

Atas dasar coding, peneliti dapat memulai memahami data secara detail 

dan rinci. Proses ini dapat berupa “pemotongan” data hasil interview dan 

dimasukkan ke dalam folder khusus sesuai denghan tema/patern yang ada. Hasil 

observasi dan analisis dokumen dapat dimasukkan ke dalam folder yang sama 

untuk mendukung pemahaman atas data hasil interview. Data kemudian dicoba 

dicari maknanya/diinterpretasi. 

 

3.10  Interpretasi 

Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga 

interpretrasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Perlu 

diingat bahwa dalam melakukan interpretasi, peneliti tidak boleh lepas dari 

kejadian yang ada pada setting penelitian. Di samping itu, peneliti harus mampu 
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mengkaitkan temuan penelitian dengan berbagai teori karena penelitian kualitatif 

berpegang pada konsep triangulation. 

 

3.11  Perhitungan Prosentase Data 

Untuk mengetahui data hasil penelitian ini, digunakan teknik prosentase  

(%). Perhitungan prosentase ini dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya 

proporsi setiap alternatif jawaban. Perhitungan di atas menempuh langkah- 

langkah sebagai berikut : 

i. Membuat tabel yang memuat kolom-kolom mengenai nomor urut alternatif 

jawaban, frekuensi, dan prosentase. 

ii. Mencari frekuensi jawaban dengan jalan menjumlahkan tallynya dari 

alternatif jawaban. 

iii. Mencari frekuensi keseluruhan dengan menjumlahkan frekuensi-

frekuensidari setiap alternatif jawaban. 

iv. Mencari perhitungan prosentase dengan rumus : 

 

 Keterangan : 

 P : Jumlah atau besarnya prosentase yang dicari 

Xi : Banyaknya Responden yang menjawab suatu option 

 Xn : Jumlah seluruh responden 

v. Menganalisis dan menafsirkan data yang telah diolah sebagai hasil 

jawaban responden dengan menggunakan prosentase sebagai berikut : 
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No. Interval Prosentase Kriteria 

1. 0 % - 17 % Kurang Sekali 

2. 18 % - 34 % Kurang 

3. 35 % - 51 % Sedang 

4. 52 % - 62 % Baik 

5. 69 % - 85 % Baik Sekali 

6. 86 % - 100 % Istimewa 

( Penelitian 2010) 

 

3.12   Prosedur Penelitian 

3.12.1 Tahap – tahap Pra Lapangan 

a. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap pra 

lapangan adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat 

latarbelakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, 

penentuan lapangan, penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan 

alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis 

data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan 

 pengecekkan kebenaran data. 

b. Pemilihan lapangan penelitian didasarkan pada kondisi lapangan itu 

sendiri untuk dapat dilakukan penelitian sesuai dengan tema penelitian. 

Pertimbangan lain adalah kondisi geografis, keterbatasan waktu biaya dan 

tenaga. 
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c. Mengurus ijin penelitian hendaknya dilakukan dengan mengetahuai 

terlebih dahulu siapa –siapa yang berwenang memberikan ijin. Pendekatan 

yang simpatik sangat perlu baik kepada pemberi ijin di jalur formal 

maupun informal. Menjajaki lapangan penting artinya selain untuk 

mengetahui apakah derah tersebut sesuai untuk penelitian yang ditentukan, 

juga untuk mengetahui persiapan yang harus dilakukan peneliti. Secara 

rinci dapat dikemukakan bahwa penjajakan lapangan ini adalah untuk 

memahami pandangan hidup dan penyesuaian diri dengan keadaan 

lingkungan tempat tinggal. 

d. Dalam memilih dan memanfaatkan informasi, perlu ditentukan bahwa 

informan adalah orang – orang yang tahu tentang situasi dan kondisi 

daerah penelitian, jujur, terbuka, dan mau memberikan informasi yang 

benar. Persiapan perlengkapan penelitian yang berkaitan dengan perijinan, 

perlengkapan, alat tulis, alat perekam, jadwal waktu penelitian, obat – 

obatan, dan perlengkapan lain untuk keperluan akomodasi. 

 

3.12.2 Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Dalam kegiatan pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti harus mudah 

memahami situasi dan kondisi lapangan penelitian. Penampilan fisik, serta 

cara berperilaku hendaknya menyesuaikan dengan norma – norma, nilai – 

nilai kebiasaan, dan adat istiadat setempat. 

b. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan teknik 

pengamatan, wawancara, dengan menggunakan alat bantu seperti tape 

recorder, foto, slide, dan sebagainya. Usahakan hubungan yang baik 
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dengan objek penelitian sampai penelitian berakhir. Apabila hubungan 

tersebut dapat tercipta, maka dapat diharapkan informasi yang diperoleh 

tidak mengalami hambatan. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil pemngamatan dan penelitian yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti, diperoleh data dan gambaran pola pembinaan prestasi atlet pelajar di 

SMP dan SMA Negeri Kota Magelang. Berikut ini akan dipaparkan secara rinci 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. 

 

4.1.1 Sistem Kepelatihan 

Gambaran hasil tentang sistem kepelatihan sesuai dengan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Prosentase Sistem Kepelatihan 

Pilihan jawaban 
Prosentase Sistem 

Kepelatihan 
Interval Kriteria 

Jawaban A 69,00 % 69 % - 85 % Baik Sekali 

Jawaban B 23,00 % 18 % – 34% Kurang 

Jawaban C 8,00 % 0 % - 17% Kurang sekali 

 
Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai 

sistem pembinaan dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 69 %, yang 

menjawab B adalah 23 %, dan yang menjawab C adalah 8 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Diagram 1.  Prosentase Sistem Kepelatihan 

 

 

4.1.2 Program Pembinaan 

Gambaran hasil tentang program pembinaan sesuai dengan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2  Prosentase Program Pembinaan 

Pilihan jawaban 

Prosentase 

Program  

pembinaaan 

Interval Kriteria  

Jawaban A 57,86% 52 % - 68 % Baik 

Jawaban B 37,86% 35 % - 51 % Sedang 

Jawaban C 4,29% 0 % - 17 % Kurang sekali 

 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai- 

 program pembinaan dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 57,86 %, 

yang menjawab B adalah 37,86%, dan yang menjawab C adalah 4,29 %. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Diagram 2.  Prosentase Program Pembinaan 

 

 

4.1.3 Pengorganisasian 

Gambaran hasil tentang pengorganisasian sesuai dengan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3  Prosentase Pengorganisasian 

Pilihan jawaban 
Prosentase 

Organisasi 
Interval Kriteria 

Jawaban A 70,00% 69 % - 85 % Baik sekali 

Jawaban B 25,80% 18 % - 34 % Kurang 

Jawaban C 4,20% 0 % - 17 % Kurang sekali 

 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai 

pengorganisasian dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 70,00 %, yang 

menjawab B adalah 25,80%, dan yang menjawab C adalah 4,20 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Diagram 3. Prosentase Pengorganisasian 

 

 

4.1.4 Sarana dan Prasarana 

Gambaran hasil tentang sarana dan prasarana sesuai dengan hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.4  Prosentase Sarana dan Prasarana 

 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai 

sarana dan prasarana dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 59,00 %, 

yang menjawab B adalah 31,00%, dan yang menjawab C adalah 10,00 %. Untuk  

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

Pilihan jawaban 

Prosentase 

Sarana 

 prasarana 

Interval Kriteria 

Jawaban A 59,00% 52 % - 68 % Baik 

Jawaban B 31,00% 18 % – 34%  Kurang  

Jawaban C 10,00% 0 % - 17 % Kurang sekali 
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Diagram 4. Prosentase Sarana dan Prasarana 

 

 

4.1.5 Ekstrakurikuler 

Gambaran hasil tentang ekstrakurikuler sesuai dengan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Prosentase Ekstrakurikuler 

Pilihan jawaban Ekstrakurikuler Interval Kriteria  

Jawaban A 70,00% 68 % - 85 % Baik sekali 

Jawaban B 25,00% 18 % - 34 % Kurang  

Jawaban C 5,00% 0 % - 17 % Kurang sekali 

 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai 

ekstrakurikuler dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 70,00 %, yang 

menjawab B adalah 25,00%, dan yang menjawab C adalah 5,00 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Diagram 5. Prosentase Ekatrakurikuler 

 

 

4.1.6 Pendanaan 

Gambaran hasil tentang sistem pendanaan sesuai dengan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6  Prosentase Pendanaan 

Pilihan jawaban Pendanaan Interval Kriteria 

Jawaban A 68,75% 68 % - 85 % Baik sekali 

Jawaban B 22,50% 18 % - 34 % Kurang  

Jawaban C 8,75% 0 % - 17 % Kurang sekali 

 

 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai 

sistem pendanaan dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 68,75 %, yang 

menjawab B adalah 22,50%, dan yang menjawab C adalah 8,75 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Diagram 6. Prosentase Pendanaan 

 

 

4.1.7 Prestasi Olahraga  

Gambaran hasil tentang prestasi olahraga sesuai dengan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7  Prosentase Prestasi Olahraga 

Pilihan jawaban Prestasi Interval Kriteria  

Jawaban A 65,00% 52 % - 68 % Baik 

Jawaban B 22,50% 18 % - 34 % Kurang  

Jawaban C 12,50% 0 % - 17 % Kurang sekali

 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa dari jawaban keseluruhan mengenai 

prestasi olahraga dapat diketahui bahwa yang menjawab A adalah 65,00 %, yang 

menjawab B adalah 22,50%, dan yang menjawab C adalah 12,50 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
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Diagram 7. Prosentase Prestasi Olahraga 

 

 

4.2 Pembahasan  

Magelang  merupakan salah satu kota terkecil di Indonesia yang terdiri 

dari 3 Kecamatan dan 17 Kelurahan dengan luas wilayah  hanya 18,12 km. Akan 

tetapi  untuk  jumlah fasilitas  umum  seperti  halnya sekolah bisa dikatakan cukup 

banyak. Ada banyak faktor yang membuat  Kota Magelang menjadi padat  akan  

penduduk, salah  satu  faktornya antara lain letak  geografisny, Kota Magelang 

memiliki  letak  yang sangat strategis. Bisa dikatakan Magelang sebagai kota 

poros yang akan selalu dilewati saat akan  menuju Semarang, Yogyakarta, 

Salatiga, dan banyak lagi. Selain  itu  Kota  memiliki pesona alam  yang  

memukau  karena dikelilingi oleh pegunungan dan  perbukitan. Di Magelang  juga 

sangat  kaya akan barang-barang peninggalan  sejarah yang hingga saat ini masih 

dipelajari oleh para sejarahwan dan budayawan. Hal ini membuat Kota Magelang 

banyak diminati oleh pendatang, baik  pendatang  yang  hanya  ingin 

berpariwisata dan belajar hingga pendatang yang bekerja dan akhirnya tinggal 
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menetap di Magelang.  

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga 

menuntut  pertambahan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Magelang 

seperti  rumah sakit, lapangan olahraga, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Di 

Kota ini memiliki setidaknya 14 Sekolah Menengah Pertama dan 6 Sekolah 

Menengah Atas Negeri yang tersebar diseluruh pelosok Kota Magelang. 

Dari banyaknya sekolah yang ada di Magelang memberi keuntungan 

tersendiri  karena  Kota  Magelang  memperoleh  siswa siswi  yang  berbakat baik 

dibidang akademik maupun dibidang non-akademik. Untuk prestasi non-

akademik seperti bidang olahraga, Kota Magelang memperoleh banyak atlet yang 

berprestasi baik di Tingkat Kota maupun di Tingkat Provinsi. Untuk memperoleh 

atlet-atlet ini DISPORA dan KONKOT Magelang mengadakan seleksi  yang 

diikuti oleh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Kota dan Kabupaten 

Magelang.  

Wujud nyata yang dilakukan oleh DISPORA dan KONKOT adalah 

dengan mengadakan kejuaraan olahraga dan POPDA dengan peserta utamanya 

adalah pelajar SMP, SMA, atau yang sederajat. 

Hasil observasi dan peninjauan  peneliti diketahui bahwa pada bulan  

Maret tepatnya  tanggal 2 - 12 Maret 2011, Kota  Magelang  mengadakan program  

tahunan  yaitu  POPDA  tingkat Kota yang diikuti oleh seluruh sekolah baik 

sekolah negeri maupun sekolah swasta di Kota Magelang. 

Hal ini dilakukan dengan  tujuan menyeleksi atlet-atlet berbakat untuk dibina 

hingga akhirnya  mampu  mewakili kota dalam PORSENI tingkat provinsi. 
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Sebelum itu DISPORA juga mengadakan pertandingan-pertandingan kecil 

atau kejuaraan kecil untuk memberikan gambaran sebuah kompetisi kepada para 

calon atlet yang akan mengikuti POPDA, hal ini bertujuan untuk melatih mental 

para calon atlet tersebut agar dapat mempersiapkan mental mereka menjelang 

kompetisi yang sesungguhnya. 

 
4.2.1 Sistem Kepelatihan SMP dan SMA Se-Kota Magelang 

a. Pelatih 

Dari hasil pengamatan, sistem kepelatihan ini memiliki peran yang sangat 

 penting dalam pembinaan prestasi. Suatu program pembinaan olahraga prestasi 

tidak akan berjalan tanpa adanya pelatih dan atlet yang dilatih, begitu pula 

sebaliknya. Pelatih dan atlet harusnya memiliki ikatan yang kuat karena keduanya 

saling membutuhkan satu sama lain. Pelatih dalam olahraga dapat mempunyai 

fungsi sebagai motivator, konselor, evaluator, serta yang bertanggung jawab 

terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepelatihan tersebut.  

Dalam mengisi peran sebagai pelatih, seseorang harus melibatkan diri 

secara total dengan atlet asuhannya. Artinya pelatih bukan hanya selalu mengurusi 

masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan olahraga saja tetepi pelatih juga 

harus dapat berperan sebagai teman, guru, orang tua, konselor bahkan psikiater 

bagi atletnya. Dengan demikian diharapkan bahwa atlet sebagai seorang yang 

ingin mengembangkan prestasinya, akan mempunyai kepercayaan penuh terhadap 

pelatihnya. 

Dasar dan sikap mau memahami keadaan psikologi atletnya, memberikan 

pengertian kepada pelatih bahwa setiap orang memiliki sifat-sifat khusus yang - 
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memerlukan penanganan yang khusus pula dalam hubungannya dengan 

pengembangan potensi. Hal terpenting yang harus ditanamkan oleh seorang 

pelatih kepada atletnya adalah bahwa atlet percaya pada pelatih akan apa yang 

diprogramkan dan apapun yang dilakukan oleh pelatih tidak lain adalah untuk 

kemajuan prestasi atlet itu sendiri.  

 
b. Atlet 

Anak didik merupakan suatu yang menggambarkan adanya keragaman 

sikap dan karakter, masa perkaembangan adalah masa yang sangat penting bagi 

peserta didik, baik perkembangan anatomi, fisilogi, maupun perkembangan 

motoriknya. 

Untuk anak usia SMP, koordinasi gerak sudah mulai tertata atau teratur. 

Koordinasi gerak merupakan kemampuan untuk mengatur keserarian gerak 

bagian-bagian tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan dengan 

kontrol tubuh. Anak didik yang koordinasi geraknya baik akan mampu 

mengendalikan gerak tubuhnya sesuai dengan kemampuannya.kemampuan 

koordinasi gerak, dinilai berdasarkan kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

keterampilan. Di masa anak besar pertumbuhan fisik relatif  lambat, akan tetapi 

hal ini justru menguntukngkan dalam hal peningkatan koordinasi. Masa anak 

besar merupakan masa penyempurnaan ketrampilan gerak dasar. Gerak-gerak 

dasar yang sudah mulai dapat dilakukan pada masa anak kecil, semakin dapat 

dilakukan dengan baik dan semakin bervariasi pula pola gerakannya.(Drs. 

Husdarta,21-2000) 
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Pengamatan yang dilakukan memberikan gambaran bagaimana suatu se- 

kolah mendapatkan anak-anak berbakat dalam hal ketrampilan gerak yang kemu- 

dian bakat ini diolah dan dikembangkan lagi secara bertahap sesuai dengan masa 

perkembangan anak. 

Anak didik yang berbakat pada saat  masuk sekolah, kebanyakan dipilih 

dengan menggunakan sistem seleksi alamiah, yaitu dengan dilihat ciri-ciri tubuh, 

atau bisa disebut ciri antropometrik tubuh. Kemudian dari sini nantinya anak-anak 

ini dikumpulkan lalu diseleksi menggunakan tes ketrampilan gerak dasar berbagai 

cabang olahraga yang tersedia di sekolah tersebut  dan akhirnya nanti 

dispesifikasikan sesuai dengan bakat yang ada pada diri anak tersebut. 

Untuk atlet yang akan dkirim  mewakili Kota Magelang di tingkat provinsi 

perekrutan atlet oleh DISPORA dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : 

1.1 Seleksi calon atlet yang berasal dari sekolah mengikuti POPDA tingkat kota 

baik SMP dan SMA baik negeri maupun swasta yang diadakan rutin  tiap 

satu tahun sekali. 

1.2 Atlet yang lolos seleksi nantinya akan dimasukkan dalam pemusatan latihan 

dan melaksanakan latihan sesuai dengan program latihan. 

Menurut Bapak Drs. Setiono ( Ketua MGMP PENJAS SMP ORKES Kota 

Magelang 2011), ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses 

mengidentifikasi atau menyeleksi bibit atlet berbakat, antara lain: kemampuan 

fisik, kesehatan, ketrampilan gerak, serta minat dari diri anak tersebut.  

Akan sangat sia-sia jika ditemukan seorang anak dengan ciri-ciri 

antropometrik yang memadai tetapi tidak memiliki minat dan kemauan untuk 
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mengembangkan kemampuannya tersebut. Dengan kata lain harus ada 

keseimbangan antara kemampuan fisik dengan minat dari diri anak. 

Dari hasil penelitian yang mengamati tentang sistem kepelatihan di 

sekolah dalam ekstrakurikuler, hampir seluruh guru penjas orkes di sekolah telah 

menjalankan dengan baik, akan tetapi dalam hal koordinasi antar guru satu dengan 

guru lain yang sama-sama mengampu ekstrakurikuler olahraga di sekolah masih 

sangat kurang, hal ini sedikit banyak menghambat proses latihan yang telah 

dijadwalkan dalam pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga di sekolah. Selain itu ada 

beberapa guru di sekolah yang memasuki masa-masa mendekati pensiun, atau 

dengan kata lain sudah tidak aktif lagi dalam pelaksanaan ekstrakurikuler 

sehingga jumlah tenaga pengampu ekstrakurikuler menjadi berkurang yang 

mengakibatkan pelaksanaan latihan menjadi kurang maksimal. 

 
4.2.2 Program Pembinaan 

Selama ini pembinaan olahraga kita lebih diwarnai corak potong kompas 

atau dengan kata lain sistem jalan pintas, sehingga tidak pernah memperlihatkan 

hasil yang konsisten. Ini terlihat dalam program pembinaan atlet pelajar di 

sekolah, dengan adanya keterbatasan waktu, terkadang proses pencarian dan 

pembinaan atlet dilaksanakan melalui jalan pintas yaitu dengan hanya melihat 

postur tubuh dan hanya melakukan proses latihan dalam waktu yang sangat 

singkat menjelang pertandingan. 

Menurut penulis ada 9 faktor yang harus ada untuk meningkatkan prestasi 

atau mensiptakan prestasi olahraga untuk anak usia pelajar, yaitu : 

a. Keadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 
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b. Kemampuan fisik dan koordinasi gerak anak, 

c. Ketrampilan teknik atau kemampuan gerak anak, 

d. Penerpan taktik dan strategi latihan, 

e. Postur tubuh anak atau antropometrik anak, 

f. Program latihan yang terencana dengan baik, 

g. Keadaan psikologi atlet seperti rasa kurang percaya diri dan grogi saat 

bertanding, 

h. Peranan penting pelatih, 

i. Kondisi lingkungan, terutama kondisi lingkungan keluarga. 

Dari hasil pengamatan peneliti, program pembinaan atlet pelajar melalui 

progam ekstrakurikuler hampir di seluruh sekolah dapat dikatakan baik akan 

tetapi  dalam hal pemilihan atlet, pelaksanaan latihan sesuai jadwal, sampai 

dengan tenaga pengampu ekstrakurikuler olahraga masih cukup kurang.  

 

4.2.3 Pengorganisasian 

Merupakan proses aktivitas kerjasama antar fungsi dalam manajemen 

untuk mencapai tujuan. Aktivitas ini berusaha menghubungkan orang-orang 

dengan pekerjaan yang sesuai kemampuannya agar tidak terjadi ketumpang 

tindihan. Tujuan dari pengorganisasian di sini adalah untuk membantu 

memperlancar jalannya sistem pembinaan atlet di sekolah. 

Hasil pengmatan didapat bahwa pengorganisasian kerja dalam proses 

pelaksanaan pembinaan atlet pelajar di seluruh sekolah sudah baik. 
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4.2.4 Sarana dan Prasarana 

Dalam suatu proses latihan diperlukan adanya sarana dan prasarana demi  

tercapainya suatu tujuan, paling tidak dapat mendukung peningkatan kualitas indi- 

vidu baik dalam hal beraktivitas maupun dalam pencapaian prestasi. 

Di ruang lingkup pendidikan, praktek penjas sering kali hanya dilakukan 

di halaman atau di sekitar taman sekolah. Hal ini bukan karena tidak adanya 

larangan penjas dilakukan di lapangan atau halaman yang memenuhi standar, akan 

tetapi kondisi sekolah-sekolah kekarang ini masih sedikit yang memiliki lapangan 

berukuran standar dengan kelayakan yang baik. Hal ini merupakan salah satu 

faktor utama yang membuat proses latihan menjadi terhambat. 

Secara garis besar sarana dan prasarana yang ada di sekolah se – Kota 

Magelang baik di SMP maupun di SMA Negeri sudah cukup lengkap, akan tetapi 

untuk kelayakan penggunaannya serta standarisasinya masih kurang. Hal ini di 

sesuaikan kemampuan masing-masing pihak sekolah dalam hal pengadaan sarana 

dan prasarana. 

 

4.2.5 Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler olahraga yang ada di sekolah merupakan salah satu 

alternatif cara untuk mencari dan mengembangkan potensi dan bakat yang ada 

dalam diri anak, baik itu bakat akademik maupun non akademik. Program 

ekstrakurikuler di sekolah harus terus dimaksimalkan mengingat program ini 

merupakan program satu-satunya di sekolah yang berfungsi untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. Dari sekian banyaknya ekstrakurikuler 

yang disediakan sekolah, ekstrakurikuler olahraga merupakan ekstrakurikuler 
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yang paling banyak peminatnya dan paling digemari olah kebanyakan siswa, 

ekstrakurikuler olahraga di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan di sekolah-

sekolah menunjukkan bahwa program ekstrakurikuler olahraga berjalan dengan 

baik, akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti di lapangan pada saat pelaksanaan ekstrakurikuler, pada 

kenyataannya bahwa program ekstrakurikuler di sekolah tidak sepenuhnya 

berjalan lancar hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar yang tidak sesuai dengan 

jumlah peserta di lapangan dalam ekstrakurikuler olahraga bola voli. Banyak hal 

yang mempengaruhi menurunnya peminat dalam program ekstrakurikuler, ada 

beberapa hal yang menjadi faktor penurunan minat dari anak didik, yaitu : 

a. Kurangnya dukungan dari keluarga, 

b. Ketidaksesuaian antara minat dan bakat peserta didik, 

c. Kondisi sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai, 

d. Terbatasnya tenaga pengampu, atau pembina ekstrakurikuler di sekolah, 

e. Kurangnya sosialisasi tentang berbagai macam olahraga kompetisi melalui 

guru penjas, 

f. Jadwal latihan, 

g. Program latihan yang monoton dan cenderung membosankan, 

h. Pribadi seorang pembina atau pengampu ekstrakurikuler juga berpengaruh 

terhadap motivasi peserta didik  yang akan mengikuti program 

ekstrakurikuler tersebut. 

i. Biaya transportasi dari rumah ke sekolah. 
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4.2.6 Pendanaan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah baik di SMP 

maupun di SMA senantiasa menyediakan dana untuk menunjang proses 

pembinaan prestasi melalui program ekstrakurikuler. Dalam pngumpulan data 

mengenai pendanaan, penulis menemui hambatan salah satunya adalah penulis 

tidak mendapatkan data yang sebenarnya dari responden dikarenakan belum 

sepenuhnya terjalin hubungan komunikasi yang baik antara penulis dan 

responden, posisi penulis di sini adalah sebagai pengamat yang belum lama 

mengenal responden. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pembinaan prestasi yang dilakukan disekolah melalui program 

ekstrakurikuler di SMP dan SMA se – kota Magelang bisa dikatakan baik  

2. Perekrutan atlet sebagai generasi penerus prestasi terbilang lamban dan 

memakan waktu yang lama.. Program latihan yang diterapkan oleh 

DISPORA masih cenderung bergantung pada pelatih lapangan dan guru 

penjas di sekolah masing masing, 

3. Ekstrakurikuler di sekolah yang merupakan program pencarian atlet secara 

umum bisa dikatakan baik, dari penyusunan jadwal sampai dengan 

pembagian tugasnya, akan tetapi dalam proses menjalankanya masih ada 

beberapa yang belum maksimal. 

4. Fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup terpenuhi, hal ini dapat terlihat 

dari hasil pengumpulan data lapangan yang dimiliki di masing – masing 

sekolah dan kota magelang juga memiliki beberapa lapangan indoor.  

5. Sumber dana untuk membiayai program pembinaan  di sekolah melalui 

program ekskul di dapat dari anggaran belanja tahunan, sedangkan 

DISPORA sendiri mendapat dana dari pemerintah untuk membiayai 

program pembinaan lanjutan menjelang  POPDA Jawa Tengah 2011. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka peneliti 

menyarankan beberapa hal, diantaranya: 

1. Perekrutan atlet untuk POPDA Jawa Tengah 2011 berasal dari atlet pelajar 

yang ada di sekolah oleh karena itu hendaknya pihak sekolah baik guru 

penjas maupun kepala sekolah masing-masing lebih memperhatikan anak 

didik yang memiliki bakat lebih. 

2. Program latihan yang telah dibuat untuk program ekstrakurikuler di sekolah 

hendaknya lebih bervariasi dan tidak monoton untuk menhindari rasa bosan 

pada peserta didik 

3. Anak – anak yang memiliki bakat lebih di sekolah masing – masing ada 

baiknya dikumpulkan menjadi satu untuk mempermudah dan menghemat 

waktu latihan. 

4. Sekolah menambah tenaga bantu untuk ikut mengampu atau membina 

ekskul, dengan begitu pihak sekolah tidak akan kekurangan tenaga pelatih 

untuk melatih anak dengan maksimal. 

5. Sekolah menambah fasilitas terutama sarana untuk menunjang program 

latihan di sekolah, jika pihak sekolah keberatan dengan hal tersebut ada 

baiknya sekolah mereparasi atau memperbaiki fasilitas yang sudah kurang 

layak. 

6. Kepastian jadwal latihan dan pertandingan, hendaknya diberikan jauh – jauh 

hari oleh DISPORA untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan 

dengan program pembinaan prestasi. 
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7. Diharapkan pengurus DISPORA mencarikan dana dari sponsor untuk 

pelaksanaan pembinaan agar segera setelah anak memasuki tahun ajaran 

baru disekolah tidak terjadi penurunan kinerja dan prestasi agar dapat 

mencapai hasil prestasi atlet yang maksimal. 
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