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ABSTRAK 

 

Kelvin Fahdila. 2015. Survey Perkembangan Olahraga Orienteering di Jawa 
Tengah. Skripsi. Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Prapto Nugroho, M.kes 

Kata kunci: Perkembangan, Olahraga, Orienteering  

   Aktifitas olahraga tanpa disadari atau sadar sering dilakukan dimana-
mana. Aktifitas ini berkaitan dengan gerakan jasmani, bermain, dan rekreasi. 
Banyak yang dapat menemukan olahraga rekreasi di setiap daerah dan tiap 
negara, jenisnya juga berfariasi dari yang mulai berpetualangan sampai dengan 
yang menantang, salah satunya olahraga orienteering. Olahraga orienteering 
adalah olahraga dimana para kompetitornya bernavigasi dengan mandiri 
melintasi medan sebenarnya mengunjungi titik-titik kontrol yang telah di tandai 
pada medan sebenarnya dalam waktu secepat mungkin di bantu hanya peta dan 
kompas. Dari uraian dan informasi mengenai olahraga orienteering tersebut 
penulis tertarik melakukan penelitian tentang perkembangan olahraga 
orienteering di Jawa Tengah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
mengenai olahraga orienteering dan sejauh mana orienteering berkembang di 
Jawa Tengah.  

penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Instrumen penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitianndilakukan di 3 club 
orienteering yaitu KSG-SAC FIS UNNES, Brahmahardhika FKIP UNS, dan 
Pandawa Orienteering Salatiga yang belokasi di 3 kota yaitu Semarang, Solo, 
Salatiga. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis 
secara kualitatif.  

Hasil penelitian : Perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah 
masih belum merata dan belum dikenal luas oleh masyarakat secara umum. 
Mahalnya peralatan pendukung serta kurangnya informasi mengenai olahrga 
orienteering menjadi faktor kurang berkembangnya olahraga ini.  

Simpulan : Perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah masih 
belum banyak dikenal dan diketahui  luas oleh masyarakat secara umum, namun 
perkembanganya di kalangan militer dan kalangan pecinta alam sudah 
berkembang pesat. Atlet dan pelatih orienteering di Jawa Tengah belum begitu 
banyak jumlahnya masih berpusat di 3 kota yaitu Semarang, Salatiga, Solo  
sehingga persebaranya di Jawa Tengah belum merata di setiap Kabupaten di 
Jawa Tengah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian dari upaya 

mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Karena kegiatan olahraga 

merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan 

kesegaran jasmani merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa 

sekaligus merupakan wahana yang efektif untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang maju dan mandiri. Seseorang melakukan aktivitas olahraga 

memiliki tujuan untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga termasuk kebutuhan 

hidup manusia yang harus dipenuhi dengan berolahraga seseorang telah 

memenuhi kebutuhan jasmani, banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui 

olahraga. Selain tubuh menjadi bugar, kesehatan tubuh akan tetap terjaga. 

Olahraga merupakan kegiatan jasmani untuk memperkaya dan meningkatkan 

kemampuan gerak dalam kehidupan sehari-hari (Ajun Khamdani,2010:1). 

Olahraga dari berbagai cabang di seluruh dunia telah mengalami banyak 

perkembangan dari awal manusia mengenal olahraga samapai di jaman 

moderen seperti saat ini. Menurut Ajun Khamdani (2010:1), olahraga (sport) 

berasal dari bahasa Latin, disportare atau deportare. Dalam bahasa Italia, kata 

deportare berarti penyenangan, pemeliharaan, atau penghiburan untuk 

bergembira, arti kata tersebut olahraga diartikan sebagai kesibukan manusia 

untuk menggembirakan diri sekaligus untuk menjaga kesehatan jasmani. 

Olahraga merupakan alat ampuh untuk pembentukan fisik dan mental bangsa, 
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dengan sering berolahraga maka aktivitas sehari-hari juga akan terasa ringan 

saat melakukannya. Dalam perkembangannya olahraga di dunia ini telah banyak 

bermunculan jenis-jenis olahraga baru, tidak terkecuali olahraga orienteering 

yang terdengar belum populer dan dikenal di Indonesia namun perkembangan 

olahraga orienteering di dunia sudah cukup pesat juga sangat populer bahkan 

telah banyak perlombaan internasionalnya. Orienteering berasal dari bahasa 

Swedia “Orienteering” yang artinya melintasi medan tidak dikenali dengan 

menggunakan peta dan kompas.  

Menurut Julian Manopo (2012:4), olahraga orienteering adalah olahraga 

dimana para kompetitornya bernavigasi dengan mandiri melintasi medan 

sebenarnya mengunjungi titik-titik kontrol yang telah di tandai pada medan 

sebenarnya dalam waktu secepat mungkin di bantu hanya peta dan kompas 

sedangkan lintasan dalam perlombaan di definisikan oleh lokasi dan kontrol-

kontrol yang tidak di ungkapkan kepada kompetitor hingga mereka berangkat 

dari titik start sampai menuju titik finish.  Medan atau lintasan yang digunakan 

dalam olahraga orienteering biasanya bebas di semua tempat dan biasanya 

olahraga ini di maikan di out dor seperti di wilayah pegunungan, perkotaan 

bahkan dalam perkembangannya olahraga orienteering dilakukan di area mall 

atau pusat  perbelanjaan tergantung dimana perlombaan itu dilakukan dan 

sesuai dengan tingkat kesulitan peta yang dibuat yang menyebabkan olahraga 

orienteering ini sangat menarik dalam setiap perlombaannya. 

Olahraga orienteering sendiri pertamakali di kenalkan di negara Swedia 

yaitu pada tahun 1886 oleh para Tentara di Akademi Militer Kalrberg di Swedia 

yang pada saat itu tujuannya sebagai metode latihan peta dan kompas. Dalam 

perkembangan orienteering selanjutnya pada tahun 1897 olahraga orienteering  
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mulai di perlombakan dan Norwegia sebagai negara pertama yang mengadakan 

perlombaan orienteering untuk kalangan umum di dunia. Olahraga orienteering 

merupakan olahraga yang membutuhkan ketahanan fisik, mental serta strategi 

dalam setiap perlombaannya kita akan berpindah dari tempat awal kita berdiri ke 

tempat yang telah di gambarkan dan di tulis pada peta dengan cara berlari atau 

berjalan mengikuti medan yang terdapat pada peta dengan kesulitan yang 

berbeda-beda menuju titik poin pemberhentian pada setiap perlombaannya. 

Dalam perkembangan olahraga orienteering di dunia padan tahun 1919 Mayor 

Ernst Killander memperkenalkan orienteering tipe moderen yang di perlombakan 

hingga sekarang sehingga beliau di juluki bapak orienteering dunia (Julian 

Manopo,2012:6). Sejak di perkenalkannya tipe orienteering moderen selanjutnya 

olahraga orienteering berkembang dengan diciptakannya kompas khusus 

olahraga orienteering oleh Kjellstrom dan Gunnar Tillander yang masih 

digunakan dalam setiap perlombaan orienteering hingga sekarang lalu pada 

sekitar tahun 1948-1950 peta khusus olahraga orienteering mulai di perkenalkan 

di Norwegia dan Swedia. 

Dalam perkembangannya di Indonesia sendiri olahraga orienteering belum 

cukup populer dan belum cukup dikenal oleh masyarakat secara umum.  

Olahraga orientering di Indonesia umumnya dikenal oleh kalangan pecinta alam 

dan juga kalangan militer sejak tahun 1988 olahraga orienteering telah masuk 

dan di perlombakan di Indonesia yaitu pertama kali dilakukan perlombaan di 

Bandung di Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh organisasi pecinta alam 

Wanardi Komisariat (WK ITB) lalu berkembang selanjutnya perlombaan 

orienteering  pada tahun 1993 di Sulawesi Utara oleh Mapala pecinta alam Areca 

Vestiaria Faberta UNSRAT Manado (Julian Manopo,2012:11). Olahraga 
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orienteering berkembang pesat di kalangan pecinta alam dan kalangan militer di 

Indonesia tidak terkecuali di kawasan Jawa Tengah merupakan salah satu basis 

penyumbang atlet orienteering di Indonesia. Orienteering sudah mulai 

berkembang dan dikenal  di Jawa Tengah sekitar tahun 1990 yaitu pertama kali 

di kota Solo oleh Mapala pecinta alam Brahmahardhika FKIP UNS dengan 

mengadakan perlombaan orienteering pertama di Jawa Tengah dalam 

perkembangannya sampai sekarang perlombaan orienteering yang di adakan 

Brahmahardhika masih berjalan dan menjadi agenda tahunan mereka. Sejak 

pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 di Jawa Tengah sendiri sudah banyak 

perlombaan dan even orienteering yang di gelar di antaranya di kota-kota seperti 

Solo, Semarang dan Salatiga yang merupakan basis olahraga ini di kawasan 

Jawa Tengah yang memunculkan atlet-atlet orienteering yang berprestasi di 

kawasan nasional juga internasional. 

Dari uraian dan informasi mengenai olahraga orienteering tersebut penulis 

tertarik melakukan penelitian tentang perkembangan olahraga orienteering di 

Kawasan Jawa Tengah yang terdapat di tiga kota yang menjadi basis atlet 

orienteering tersebut yaitu di kota Solo, Semarang, Salatiga dengan alasan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai olahraga orienteering dan 

sejauh mana olahraga orienteering ini berkembang di Jawa Tengah, lalu untuk 

mengetahui berapa jumlah atlet orienteering yang terdapat di Jawa Tengah dan 

mengetahui sejauh mana prestasi yang mereka peroleh dari olahraga 

orienteering ini baik skala nasional juga internasional yang nantinya akan 

menjadi bahan pertimbangan dan sumber-sumber data yang berguna untuk 

menyusun penelitian ini. 
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1.2 Indetifikasi Masalah 

 

Sehubungan dengan penjabaran latar belakang masalah diatas maka dapat 

diuraikan beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu : 

1.2.1 Dalam perkembangannya di Indonesia olahraga orienteering belum cukup 

populer dan belum cukup dikenal oleh masyarakat secara umum.  

1.2.2 Persebaran olahraga orienteering di Jawa Tengah belum merata masih 

terpusat di Semarang, Salatiga, Solo. 

1.2.3 Atlet dan pelatih olahraga orienteering di Jawa Tengah jumlahnya belum 

diketahui secara pasti.  

1.2.4 Sedikitnya sumber informasi mengenai perkembangan olahraga 

orienteering di Jawa Tengah. 

1.3 Pembatasan Masalalah 

 

Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah, maka 

peneliti perlu memberi batasan masalah penelitian, yaitu : 

1.3.1 Dalam perkembangannya di Indonesia olahraga orienteering belum cukup 

populer dan belum cukup dikenal oleh masyarakat secara umum.  

1.3.2  Atlet dan pelatih olahraga orienteering di Jawa Tengah jumlahnya belum 

diketahui secara pasti.  

 1.4 Rumusan Masalah 

 

Suatu penelitian mempunyai permasalahan yang perlu diteliti, dianalisis, 

dan diambil permasalahannya. Berdasarkan keterangan uraian dalam latar 

belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagaimana perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah yang 

bertempat di tiga kota (Semarang, Salatiga, Solo)? 
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1.4.2 Berapa jumlah atlet dan pelatih orienteering yang terdapat di Jawa 

Tengah yang bertempat di tiga kota (Semarang, Salatiga, Solo)? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

1.5.1 Mengetahui sejauhmana olahraga orienteering ini berkembang di Jawa 

Tengah. 

1.5.2 Mengetahui jumlah atlet dan pelatih orienteering yang ada di Jawa 

Tengah. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

 

1.6.1 Dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk kepentingan perkuliahan 

maupun sebagai dasar dalam penelitian di bidang keolahragaan 

khususnya kajian tentang olahraga orienteering. 

1.6.2 Menjadi acuan agar orienteering  di Jawa Tengah makin berkembang 

pesat dan juga untuk meningkatkan kualitas para atlet di Jawa Tengah. 

1.6.3 Memberikan informasi mengenai olahraga orienteering agar lebih di kenal 

oleh masyarakat secara luas. 
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 BAB II 

  LANDASAN TEORI  

2.1 Sejarah Orienteering  

 

Istilah orienteering pertamakali digunakan oleh kalangan militer negara-

negara kawasan Skandinavia (Swedia,Norwegia,Finlandia) sebagai sebuah 

metode latihan peta dan kompas pada pertengahan tahun 1880 (Julian  

Manoppo, 2012: 3). Kata orienteering berasal dari bahasa Swedia yang artinya 

melintasi medan tidak dikenali dengan dibantu kompas dan peta, menurut IOF 

orienteering merupakan olahraga dimana para kompetitornya bernavigasi 

dengan mandiri melintasi medan sebenarnya dimana para kompetitornya harus 

mengunjungi sejumlah titik-titik kontrol yang di tandai di medan sebenarnya 

dalam waktu yang secepat mungkin dibantu hanya dengan peta dan kompas, 

lintasan di definisikan oleh lokasi kontrol-kontrol dan tidak diungkapkan kepada 

kompetitor hingga mereka berangkat. 

Pada tahun 1886 Akademi Militer Karlberg Swedia memperkenalkan 

istilah orienteering untuk melatih tentara mereka dalam mengunakan peta dan 

kompas dengan medan yang belum di ketahui lalu pada tahun 1895 diadakan  

kompetisi orienteering antar kesatuan-kesatuan militer antara Norwegia dan 

Swedia. Seiring dengan perkembangannya olahraga orienteering mulai di 

perlombakan secara umum pertama di dunia oleh Tjalve Sports Clup Norwegia 

pada 18 Oktober 1887 dengan lintasan sepanjang 19.5 km yang terdiri atas tiga 

kontrol. Olahraga ini berkembang sangat cepat di Swedia hingga olahraga ini 

oleh Mayor Ernst Killader dikemas secara moderen dengan peraturan-peraturan 

baru di dalamnya yaitu pada tahun 1918 sehingga Mayor Ernst Killader juga 

dikenal sebagai bapak orienteering dunia. Karena peminat olahraga ini cukup 
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banyak, lalu Kjellstrom bersaudara dan Gunnar Tillander pada tahun 1930 

menciptakan kompas untuk orienteering dan mendirikan SILVA  dengan peminat 

dan perkembangannya yang sangat pesat di dunia maka pada tahun 1961 

berdirilah induk organisasi dunia orienteering yang diberi nama IOF (International 

Orienteering Federation) yang menaungi olahraga ini sampai sekarang (Julian 

Ch Manoppo, 2012: 6). 

Setelah persebarannya di Skandinavia lalu berkembang ke seluruh Eropa 

di ikuti oleh negara-negara lain di dunia  lalu beranjak ke tanah Britania oleh 

Baron „Rak‟ Lagerflet dari Stockholm Orienteering club memperkenalkan 

olahraga ini. Dalam perkembanganya di negara Inggris mereka sangat 

berpengaruh besar  dalam mengembangkan olahraga ini lalu pada tahun 1962 

Lagerflet datang ke Skotlandia untuk memperkenalkan dan membantu 

perkembangan olahraga orienteering disana. Karir Lagerflet memuncak ketika 

pada bulan mei 1962 di Dunkeld  Skotlandia dia mendirikan Asosiasi 

Orienteering Skotlandia dan berdiri beberapa club diantaranya South Ribble 

Orieteering club, Southren Navigators club, Endibrug Southern Orienteering club 

(Carol McNeill, 2014: 7). Kejuaraan dunia orienteering Militer Dewan 

Internasional Olahraga Militer (CISM)  pertama digelar di Swedia pada tahun 

1965 yang pesertanya adalah dari kalangan militer dari seluruh dunia. Kejuaraan 

dunia untuk kategori umum di dunia (WOC)  pertama kali di gelar di Finlandia 

yang diselenggarakan oleh IOF pada tahun 1966 dan di ikuti oleh semua 

anggota IOF di seluruh dunia, hingga tahun 2011 anggota IOF sendiri sudah 

berjumlah 73 negara (Julian Ch Manoppo, 2012: 9). 
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2.2  Jenis Disiplin Orienteering  

 

Dalam olahraga orienteering sendiri terdapat 4 disiplin kelas yang di kenal 

di dunia dari ke 4 jenis disiplin kelas tersebut adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Foot Orienteering 

 

Merupakan perlombaan orienteering yang dilakukan oleh kompetitornya 

dengan cara  berlari atau berjalan menuju titik-titik kontrol yang tersedia tanpa 

menggunakan bantuan alat lain yang telah ditetapkan pada aturan perlombaan. 

 

Gamabar 1.  Foot Orienteering 

(Julian Ch Manoppo, 2012:68) 

2.2.2 Ski Orientering 

 

Merupakan perlombaan orienteering yang dilakukan oleh kompetitornya 

dengan menggunakan alat ski dan perlombaan ini biasa dilakukan di kawasan 

yang bersalju dengan menuju titik-titik kontrol yang telah tersedia pada 
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perlombaan dengan ski dan peralatan lain yang telah ditentukan dalam 

perlombaan. 

 

Gambar2. Ski Orienteering. Eric Borg 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 76) 

 

2.2.3 Mountain Bike Orienteering  

 

Merupakan perlombaan orienteering yang dilakukan oleh kompetitornya 

dengan menggunakan sepeda gunung untuk menuju titik-titik kontrol yang telah 

disediakan dan menggunakan bantuan alat lain yang telah ditentukan dalam 

peratuaran perlombaan, biasanya perlombaannya bertempat dikawasan yang 

konturnya berbukit dan memilik kontur tanah naik turun dengan variasi medan 

dan tingkat kesulitan tertentu nantinya kompetitor akan bernavigasi 

menggunakan sepeda gunung menyusuri medan paada peta dengan dibantu 

kompas biasanya medan yang di perlombakan lebih panjang tipenya dibanding 

perlombaan foot orienteering. 
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Gambar 3. Mountain Bike Orienteering. Nick Barrable 

(Julian Ch Manoppo,2012:  77) 
 

2.2.4 Trail Orienteering  

 

Trail orienteering merupakan perlombaan orienteering yang ditunjukan 

pada orang-orang yang berkebutuhan khusus agar bisa mendapat kesempatan 

berkompetisi sama dengan orang normal lainnya. Biasanya para atlet dibantu 

dengan alat bantu seperti kursi roda listrik, tongkat dan alat bantu yang dapat 

menunjang mobilitas atlet sesuai yang  ditetapkan dalam peraturan perlombaan.

 

Gambar 4. Trail Orienteering  

(Julian Ch Manoppo, 2012: 71) 
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Dalam perkembangannya di Indonesia sendiri umumnya perlombaan 

yang sering dilakukan adalah jenis Foot orienteering karena Indonesia 

merupakan negara tropis yang tidak terdapat salju jika akan di adakan ski 

orienteering dan Foot orienteering sendiri tidak memerlukan peralatan yang rumit 

seperti alat ski dan sepeda gunung dalam perlombaannya. Para kompetitor 

hanya bermodal sepatu, pakaian, tentu saja kompas dan peta sebagai penunjuk 

arah dari titik start menuju finish juga sebagai petunjuk menuju poin-poin yang 

terdapat dalam setiap perlombaan. 

2.3  Perlengkapan Orienteering 

 

Dalam perlombaan orienteering memerlukan beberapa perlengkapan yang 

wajib ada dan dimiliki oleh orienteer dan perlengkapan tersebut sebagai berikut : 

2.3.1 Kompas 

 

Kompas dalam orienteering terdapat  tipe yaitu kompas baseplate dan 

kompas thump. Kompas lesatic, kompas prisma, maupun kompas sighting-mirror 

tidak cocok untuk perlombaan ini. 

 

    Gambar 5. Jenis-jenis Kompas 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 17) 
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2.3.2 Pakaian dan Sepatu  

 

Dalam perlombaan orienteering kenakan pakaian yang kuat dan 

melindungi tubuh namun memudahkan anda dalam bergerak dan berlari, serta 

sepatu lari yang cocok dan kuat untuk segala medan. 

   

Gambar 6. Contoh Pakaian dan Sepatu Orienteering 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 22) 
 

2.3.3 Peta  

 

Dalam perkembangannya penggunaan peta orienteering dalam olahraga 

orienteering untuk rekreasi, edukasi dan kompetisi telah menyebar ke penjuru 

dunia.  Keuntungan peta orienteering adalah bahwa skala, simbol peta (bentuk, 

warna, ketebalan garis) dan sebagainya telah seragam dan  sesuai dengan 

standar dunia yang ditetapkan oleh Komisi Peta Federasi Orienteering 

Internasional (IOF Map Commission) untuk olahraga orienteering. Mengenai peta 

orienteering sendiri memiliki kekhususan dan simbol-simbol tertetentu sesuai 

seperti yang di tetapkan dalam peraturan IOF. 
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2.3.3.1 Peta Orienteering 

 

Peta orienteering adalah sebuah peta topografi yang terperinci atau detil 

(Komisi Peta IOF). Menurut Federasi Orienteering Amerika Serikat (USOF),  peta 

orienteering di artikan sebagai sebuah jenis peta topografi yang khusus dibuat 

untuk orienteering. Jadi peta orienteering merupakan sebuah jenis peta topografi, 

tetapi bukan peta topografi standar melainkan sebuah peta topografi khusus 

untuk olahraga ini. Peta orienteering sangat terperinci atau detil menggambarkan 

permukaan bumi untuk digunakan bernavigasi sambil berlari. 

2.3.3.2  Bagian-Bagian Peta Orienteering 

 

Sebuah peta orienteering internasional terdiri atas 5 bagian utama, yaitu: 

2.3.3.2.1 Skala  

 

Skala menunjukkan ukuran permukaan bumi yang tergambar pada peta. 

Umumnya dicantumkan angka namun kadang juga pada peta orienteering 

dicantumkan pula skala gambar atau skala batang untuk memudahkan anda 

menentukan jarak di medan sebenarnya pada peta. 

 

Gambar 7. Peta-peta  

(Julian Ch Manoppo,2012 : 27) 



15 
 

 
 

 

     Gambar 8. Peta-peta skala 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 27) 
 

2.3.3.2.2 Interval kontur  

 

Interval kontur Merupakan perbedaan selang atau interval  ketinggian 

vertikal kontur (garis-garis yang menunjukkan ketinggian tempat diatas 

permukaan laut pada peta) bersebelahan dalam satuan meter. Interval atau 

selang kontur merupakan perbedaan ketinggian vertikal atau elevasi dari kontur-

kontur bersebelahan. Standar interval kontur peta orienteering adalah 2 meter, 

2.5 meter atau 5 meter. Interval kontur akan membantu anda untuk menafsirkan 

perubahan ketinggian yang tergambar dengan kontur-kontur pada peta 

orienteering. 

 

          Gambar 9. Peta interval kontur 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 28) 
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2.3.3.2.3 Garis utara magnetik 

 

Garis utara magnetik merupakan garis-garis yang menunjukkan arah 

utara kompas pada peta. Garis utara magnetik pada peta orienteering berwarna 

hitam atau biru. dengan adanya garis-garis ini akan memudahkan anda untuk 

mengorientasi peta maupun mengukur sebuah arah pada peta dengan 

menggunakan kompas orienteering. 

 

 

Gambar 10. Garis Utara Magnetik 

                                               (Julian Ch Manoppo,2012: 29) 

2.3.3.2.4  Warna-warna 

 

warna-warna yang digunakan pada sebuah peta orienteering. Ada 7 

warna yang biasanya digunakan pada peta orienteering. Warna-warna berikut di 

pakai pada peta-peta orienteering internasional: 1) Putih, menunjukan area-area 

hutan yang dapat dilalui dengan berlari, 2) Cokelat,  digunakan untuk simbol-

simbol peta yang menunjukan dataran atau relief seperti bukit kecil, tepian tanah, 

kontur, dinding tanah, busur kecil, selokan erosi dan sejenisnya, 3) Kuning, 

mewakili area terbuka seperti lapangan rumput, padang rumput dan sejenisnya, 

4) Hijau, menunjukan area hutan atau vegetasi yang rapat dan tidak dapat atau 
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dilalui oleh orienteer dengan berlari. Semakin gelap warna hijau dalam gambar 

menandakan semakin sulit medan yang dilalui,  5) Biru, menunjukan area-area 

dan kenampakan medan yang berhubungan dengan perairan seperti danau, 

sungai, telaga, rawa, selokan air dan sejenisnya,  6) Ungu,  menunjukan lintasan 

orienteering pada peta seperti tempat start, kontrol-kontrol, garis-garis lintasan, 

rute yang ditandai, finish dan sejenisnya, 7) Hitam, mewakili kenampakan batuan 

dan bongkahan batu (tebing, bongkahan batu, kumpulan bongkahan batu, 

kelompok bongkahan batu, jalan raya, bangunan, jalan setapak,  pagar, jaringan 

listrik).  

2.3.3.2.5  Legenda  

 

Legenda merupakan simbol peta yang terdapat pada sebuah peta 

orienteering (hampir sebagian besar perlombaan orienteering internasional tidak 

lagi mencantumkan legenda pada peta). Menurut Komisi Peta Federasi 

Orienteering Internasional (IOF Map Commission), ada 7 kelompok kategori 

simbol-simbol peta orienteering internasional, yaitu bentuk-bentuk  daratan (Land 

Forms), Perairan dan Rawa ( Water dan Marsh), tebing dan bongkahan batu 

(Rock dan Bloulders), kenampakan-kenampakan medan buatan manusia, ( Man-

made features), simbol-simbol teknis (Teachnical symbols), simbol-simbol 

lintasan orienteering ( Orienteering course symbols), vegetasi ( Vegetation). 

2.4 Kartu Kontrol 

 

Kartu kontrol merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menandai 

para orienteer ketika mereka telah memulai perlombaan dan menuju titik-titik 

kontrol untuk memberikan tanda atau kode khusus yang telah di sediakan di 

setiap poinnya, masing-masing poin memiliki kode dan tanda yang berbeda 

tujuannya untuk membedakan poin kontrol satu dengan poin kontrol yang lainnya 
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dalam perlombaan orienteering. Penandaan kartu kontrol ini harus sesuai 

dengan titik poin yang terdapat pada peta karena pada setiap titik poin terdapat 

alat penanda yang bermotif berbeda jika tidak sesuai dengan alat penanda maka 

kompetitor akan di kurangi nilai bahkan di diskualifiikasi dari perlombaan. Dalam 

kartu kontrol terdapat nomor dan kolom serta nomor dada, nama peserta, waktu 

start, waktu finish, waktu tempuh dan kotak-kotak bernomor seperti contoh pada 

gambar dibawah ini. 

 

      Gambar 11. Kartu Kontrol 

(Julian Ch Manoppo,2012: 38) 

 
Namun dengan seiring perkembangannya kartu kontrol tipe tradisional 

seperti di atas sudah jarang digunakan lagi karena sekarang dalam kejuaraan 

orienteering nasional maupun internasional sudah menggunakan kartu kontrol 

elektronik (e-control card) menggantikan fungsi kartu kontrol tradisional. Kartu 

kontrol elektronik yang sudah dia akui oleh IOF adalah Sportiden dan emit. 
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Gambar 12. SPORTIDEN Card 
 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 39) 

 

Gambar 13. EMIT Card 

                                              (Julian Ch Manoppo, 2012: 39) 

2.5 Deskripsi Kontrol 

 

Dalam olahraga orienteering bagian yang terdapat pada peta sendiri 

dijelaskan mengenai simbol-simbol dan warna didalamnya yang mengandung 

artian sebuah lintasan perlombaan orienteering digambarkan berwarna ungu 

terdiri dari tempat strat (ditunjukan dengan sebuah gambar segitiga sama sisi), 

serangkaiaan tempat-tempat kontrol (ditunjukan dengan lingkaran-lingkaran yang 

diberi nomor), dan sebuah tempat finish (ditandai dengan gambar lingkaran 

ganda) kedudukan pasti lokasi strat, kontrol-kontrol dan finish didefinisikan dan 

lebih dijelaskan pada deskripsi kontrol (yang di cetak pada lembar peta). 

Deskripsi kontrol adalah sebuah tabel berisi penjelasan atau informasi yang lebih 
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rinci tentang lokasi titik start, kontrol-kontrol dan finish di medan sebenarnya 

dibandingkan yang digambarkan pada peta. Seperti contoh gambar dibawah ini 

yang menunjukan sebuag deskripsi kontrol pada peta. 

 

Gambar 14. Deskripsi Kontrol Verbal 

(Julian Ch Manoppo,2012: 43) 
  

Pada gambar diatas terdapat beberapa tabel yang didalamnya terdapat 

penjelasan pada kolom atas pertama ada jenis atau level lintasan yang 

diperlombakan lalu panjang lintasan yang diperlombakan dan total kontur 

lintasan yang menanjak semua di jelaskan pada deskripsi kontrol pada tabel 

teratas juga penjelasan mengenai lokasi titik start perlombaan. Pada kolom di 

bawahnya terdapat nomor kontrol yang menunjukan urutan kontrol yang harus 

dilalui di medan sebenarnya, kolom baris ke 2 menjelaskan angka sebagai 

identitas setiap kontrol yang dicantumkan dalam penanda atau bendera kontrol 

pada medan sebenarnya, pada kolom baris ke 3 menjelaskan tenatang lokasi 

pasti setiap kontrol di medan sebenarnya. Namun sekarang  dalam 

perlombaan nasional maupun internasional bentuk deskripsi kontrol sudah dibuat 

menjadi deskripsi kontrol sistem verbal atau tidak lagi menggunakan teks, dalam 
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perkembangannya diskripsi kontrol menggunakan sistem pictorial atau simbol 

yang telah menggantikan sistem verbal atau teks. 

 

Gambar 15. Deskripsi kontrol Pictorial 

                              (Julian Ch Manoppo,2012: 46) 
 

Diskripsi kontrol seperti contoh di atas merupakan jenis diskripsi kontrol 

sistem pictorial yaitu menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan dimana 

letak titik kontrol dalam suatu perlombaan orienteering. 

2.6 Start, Titik Kontrol, dan Finish 

 

Dalam olahraga orienteering untuk memulai suatu perlombaan para 

kompetitor harus memulai dari titik start yang merupakan awalan untuk menuju 

titik-titk kontrol pada perlombaan sesuai dengan urutan pada peta orienteering 

yang nantinya di akhiri dengan mencapai finish. 
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2.6.1 Start  

 

Dalam olahraga orienteering untuk memulai suatu perlombaan terdapat 

titik strat yang dibagai menjadi 2 yaitu pra-start (pre-start) dan titik start (start 

point)  Jarak dari pra-start ke titik strat di sesuaikan dengan kondisi medan area 

strat, lokasi pra-start dan titik start diatur sedemikian rupa sehingga peserta yang 

belum diberangkatkan berlomba tidak bisa melihat, lintasan serta pilihan-pilihan 

rute atau jurusan ke kontrol pertama dari peserta yang telah diberangkatkan 

lomba. Untuk menandai area pra-start ke titik strat biasanya ditandai dengan 

bentangan tali pita di kedua sisinya atau potongan tali-tali pita yang tujuannya 

untuk memberi batas jarak agar tidak terjadi kecurangan dalam perlombaan.  

Dalam lokasi pra-start terdapat Calling Up Area dan zona karantina, 

Calling Up Area merupakan jalur peserta dipanggil dan antri untuk 

diberangkatkan berlomba yang berupa kotak-kotak yang terdiri dari 3 area kotak 

yaitu kotak Get in, kotak Get redy dan kotak Get set yang ukurannya kotak-kotak 

tersebut bervariasi misalnya waktu interval start adalah 3 menit, kotak Get in bagi 

peserta 9 menit sebelum waktu startnya, kotak Get redy bagi peserta 6 menit 

sebelum waktu startnya dan kotak get set bagi peserta 3 menit sebelum waktu 

startnya. Zona karantina merupakan tempat tunggu bagi peserta yang belum 

diberangkatkan berlomba dan di area ini terdapat area bagi peserta untuk 

melakukan pemanasan (Warming-up) setelah para peserta perlombaan memulai 

start mereka bebas bernavigasi dengan peta dan kompas untuk menuju ke titik 

poin yang telah di gambarkan dalam peta sesuai urutan dengan memperhatikan 

deskripsi kontrol pada peta yang di gambarkan dengan simbol-simbol agar 

mempermudah para kompetitor untuk menemukan titik yang di cari pada medan 

sebenarnya. 



23 
 

 
 

 

Gambar 16. Model Area Start 

(Julian Ch Manopo,2012: 49) 

Untuk menandai lokasi titik start ditandai oleh sebuah bendera berbentuk 

kotak tiga sisi yang digantungkan pada sebuah tiang atau suatu kontruksi kayu 

yang setiap sisi benderanya berukuran 30x30 cm serta dibagi secara diagonal 

namun dalam bendera start tidak ada nomor seperti titik poin lainnya dengan 

warna putih dan jingga sebagai pembeda dari bendera-bendera titik poin lain 

dimana bendera titik poin selalu di tandai dengan nomor urut sesuai pada peta 

perlombaan orienteering. Bendera pada titik start dan pada titik finish sama tanpa 

diberi penomoran seperti bendera-bendera titik poin sebagai penanda mengawali 

lomba dan akhir dari lomba  seperti contoh pada gambar dibawah ini 

merupakan bentuk dari bendera start pada orienteering.  
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Gambar 17. Bendera Titik Start 

(Julian Ch manopo,2012: 50) 

2.6.2 Titik Kontrol 

 

Titik kontrol merupakan titik dimana para orienteer berhenti untuk 

menandai kartu kontrol yang mereka bawa sebagai bukti bahwa mereka telah 

menuju titik kontrol yang dimaksut pada peta sesuai urutannya. Setiap titik 

kontrol ditandai dengan sebuah bendera berbentuk kotak 3 sisi (Bendera kontrol) 

yang digantunkan pada sebuah tiang atau suatu kontruksi kayu. Setiap sisi 

bendera ukurannya 30x30 cm serta di bagi secara diagonal dengan warna putih 

dan jingga. Pada  bendera kontrol atau tiangnya di pasang kode kontrol (Berupa 

angka, di atas angka 30) di tiang atau titik kontrol tersebut juga dipasang sebuah 

alat penusuk sistem jarum yang bertujuan untuk memberikan tanda tertentu pada 

kartu kontrol peserta sebagai bukti mereka telah menuju titik kontrol. Namun 

dalam perkembangannya sekarang pada titik kontrol di beri penanda sportiden 

yang lebih moderen sebagai penanda peserta telah mencapai titik poin tersebut. 
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Gambar 18. Bendera Kontrol dan Perlengkapannya 

(Julian Ch Manopo,2012: 52) 
 

Seperti contoh pada gambar di atas merupakan bendera kontrol yang 

sudah di beri tanda dengan kode  nomor dan alat penusuk sistem jarum sebagai 

penanda pada kartu kontrol yang di bawa oleh para peserta orienteering. Alat 

penusuk sistem jarum memiliki gigi penusuk yang tajam dengan pola yang 

berbeda pada setiap titik kontrol yang bertujuan sebagai bukti tanda bahwa para 

peserta telah menujun titik kontrol dengan benar sesuai urutan pada peta. Selain 

menggunakan alat penusuk sistem jarum pada titik poin sekarang ini 

menggunakan alat Spotiden dan Emit yang merupakan alat moderen seiring 

berkembangnya olahraga orienteering. 

 

        Gambar 19. Alat Penusuk Sistem Jarum dan Kartu Kontrol Sistem Tradisional 

(Julian Ch Manoppo, 2012: 53) 



26 
 

 
 

Seperti contoh pada gambar di atas merupakan alat penusuk sistem jarum 

yang diletakkan pada setiap titik kontrol. Kartu kontrol yang sudah di tusuk 

dengan menggunakan alat tusuk tersebut akan membentuk pola-pola yang 

berbeda yang tujuannya adalah untuk membedakan setiap titik kontrol satu 

dengan titik kontrol lainnya. Namun dalam perkembangannya dalam olahraga 

orienteering kini telah menggunakan alat kontrol elektronik yaitu dengan 

menggunakan Sportiden dan Emit pada setiap perlombaan nasional maupun 

internasional, pada setiap titik kontrol minimal juga terdapat satu alat penusuk 

sistem jarum yang bertujuan sebagai cadangan apabila sinyal stasiun kontrol 

elektronik Sportiden yang berbunyi beep dan kedap-kedip jika nyala lampu kecil 

gagal berfusi. 

2.6.3 Finish 

 

Titik finish adalah suatu titik akhir dalam perlombaan orienteering setelah 

para peserta memulai pada titik start dan menuju ke titik poin yang terdapat pada 

peta perlombaan. Dalam sebuah lokasi finish ditandai dengan sebuah bendera 

berbentuk kotak tiga sisi yang digantunkan pada sebuah tiang atau sebuah 

kontruksi kayu yang ukuran setiap sisinyan 30x30 cm dibagi secara diagonal 

dengan warna putih dan jingga. Bendera finish pada olahraga orienteering sama 

seperti bendera pada titik strat tanpa nomor dan tujuannya sebagai tanda dimana 

akhir poin yang harus di tuju juga sebagai tanda akhir dari suatu perlombaan 

orienteering.  
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     Gambar 20. Bendera Finish 

(Julian Ch Manopo,2012: 56) 
 

Namun selain bendera seperti contoh gambar di atas juga bisa diganti 

dengan spanduk gantung (Hanging banner), spanduk vertikal (Vertical banner) 

atau sejenisnya yang bertuliskan finish untuk memberi tanda finish. Tanda finish 

dalam perlombaan orienteering bertujuan untuk menandai lokasi akhir dari titik 

poin yang ada pada peta dan modelnya sama seperti yang terdapat dalam 

perlombaan lari lainnya. 

 

 

Gambar 21. Spanduk Vertikal Garis 

                                             (Julian Ch Manoppo, 2012: 57) 
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2.7 Prinsip Dasar Bermain Orienteering 

 

Dalam cabang olahraga apapun tentunya ada prinsip dasar dalam cara 

memainkannya di olahraga orienteering sendiri ada beberapa tahapan yang 

harus diperhatikan dalam memulai suatu perlombaan saat memulai strat. Pada 

saat para orienteer akan memulai perlombaan mereka akan diberikan peta 

orienteering dan kartu kontrol jika perlombaannya masih menggunakan manual 

namun jika sudah menggunakan alat kontrol elektronik penyelenggara akan 

menyediakan Sportiden atau Emit dalam perlombaan tersebut. Semua 

perlengkapan perlombaan tersebut diberikan pada titik pra-start pada waktu start 

yang telah ditentukan lalu peserta bergerak mengikuti rute yang di tandai menuju 

titik start yang ditandai dengan sebuah bendera kontrol tanpa kode dan pada 

peta orienteering posisi start di tandai dengan simbol segitiga sama sisi. 

Setelah seorang orienteer telah memasuki area strat atau strat poin 

mereka bebas bernavigasi dengan peta dan kompas untuk mencari kontrol-

kontrol sesuai urutan yang telah digambarkan pada peta orienteering dan di 

tentukan juga pada deskripsi kontrol dengan bebas sesuai kemampuan orienteer 

dalam bernavigasi, apabila peserta menemukan lokasi kontrol pastikan kode 

kontrolnya sesuai dengan yang ada dalam peta dan sesuai urutannya sesuai 

pada deskripsi kontrol Jika dalam perlombaan masih menggunakan kartu kontrol 

jenis manual tandailah kartu kontrol tersebut dengan menggunakan alat penusuk 

sistem jarum pada kotak-kotak bernomor yang tersedia di kartu kontrol masing-

masing peserta jika dalam perlombaan sudah menggunakan kartu kontrol 

elektronik (misalnya Sportiden atau Emit), masukan ujung Sportiden ke dalam 

lubang pada stasiun kontrol namun jika menggunakan Emit tempelkan pada 

stasiun kontrol sampai berbunyi atau lampu kecil menyala.  
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Dalam perlombaan orienteering para kompetitor harus mencari titik 

kontrol sesuai dan urut seperti yang di jelaskan pada deskripsi kontrol. Titik finish 

merupakan titik pemberhentian terakhir dan merupakan poin terakhir yang harus 

dicapai oleh para kompetitor, biasanya dalam menuju garis finish ada tanda dan 

ikuti saja rute atau tanda tersebut secepat mungkin. Pemenang dalam 

orienteering di tentukan oleh waktu tercepat mencapai finish dan semua kontrol 

berurutan sesuai pada peta dan deskripsi kontrol. Jika pada perlombaan peserta 

tidak mengunjungi semua kontrol secara berurutan maka akan dikenakan sangsi 

diskualifikasi. 

2.8 Tipe-tipe Kompetisi Orienteering 

 

Olahraga  orienteering merupakan olahraga kompetisi  ada 2 tipe utama 

even-even orienteering kompetisi : 

2.8.1 Point-To-Point Orienteering  

 

Dalam perlombaan kelas ini perencana lintasan orienteering memilih 

lokasi-lokasi  kontrol di medan sebenarnya bagi para peserta untuk di temukan 

atau di kunjungi, tapi masing-masing peserta harus menentukan rute 

perjalanannya sendiri dari lokasi kontrol yang diketahui kekontrol berikutnya. 

Dalam tipe poin-to-poin orienteering ini dibagi lagi menjadi menjadi 3 variasi 

kelas yaitu : 

2.8.1.1 Cross Country Orienteering 

 

Dalam kelas ini peserta harus mengunjungi semua Kontrol dari sebuah 

lintasan orienteering sesuai urutan yang di tentukan pada peta secepat mungkin. 

pemenang adalah peserta yang waktu tempuhnya tercepat. Cross country 

orienteering sangat populer dan digunakan dalam kejuaraan-kejuaraan 

orienteering tingkat nasional dan internasional. 
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2.8.1.2 Relay Orienteering  

 

Prinsip dasar relay orienteering sama seperti cross-country orienteering, 

tapi dilakukan secara tim (terdiri atas 2 orang atau lebih). setiap anggota tim 

secara perseorangan menyelesaikan masing-masing lintasan orienteeringnya 

secara estafet atau bergantian giliran. Pemenang adalah tim yang waktu 

tempuhnya tercepat. Peserta giliran pertama setiap tim akan di berangkatkan dari 

lokasi start secara serentak (mars starting). 

2.8.1.3 Score Orienteering 

 

Dalam score orienteering peserta harus mengumpulkan poin sebanyak 

mungkin dari kontrol-kontrol selama waktu yang ditentukan. Setiap kontrol 

mempunyai poin yang berbeda-beda tergantung jaraknya dari lokasi start dan 

tingkat kesulitan navigasi untuk ditemukan. Peserta yang waktu tempuhnya 

melebehi waktu yang di tentukan akan di kurangi poinnya per menit 

keterlambatan, pemenang adalah peserta yang memperoleh poin tertinggi.   

2.8.2 Preset-Course Orienteering 

 

Dalam kelas ini perencana lintasan orienteering tidak hanya memilih 

lokasi-lokasi kontrol di medan sebenarnya bagi peserta untuk di temukan atau di 

kunjungi, tapi juga memilih dan menentukan rute-rute yang harus para peserta 

ikuti dari lokasi kontrol yang tidak diketahui ke kontrol selanjutnya sepanjang 

seluruh lintasannya. dalam preset-course orienteering di bagi menjadi 2 variasi 

kelas yaitu : 

2.8.2.1 Line Orienteering  

 

Dalam perlombaan kelas Line Orienteering peserta harus mengikuti rute 

yang di tandai pada peta untuk menemukan lokasi kontrol-kontrol secara 

berurutan selama waktu yang ditentukan. Jika menemukan kontrol, peserta harus 
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menandai kartu kontrolnya dengan alat penusuk yang terdapat di lokasi kontrol 

dan memplot kedudukan pasti lokasi kontrol pada peta (menandai dengan 

sebuah lingkaran). Pemenang adalah peserta yang paling banyak menemukan 

kontrol dan paling akurat memplot kedudukan pasti lokasi kontrol pada peta. 

2.8.2.2  Route Orienteering 

 

Dalam perlombaan kelas ini peserta harus mengikuti rute yang ditandai di 

medan dengan pita-pita atau sejenisnya untuk menemukan lokasi kontrol-kontrol 

secara berurutan selama waktu yang ditentukan. Jika menemukan kontrol, 

peserta harus menandai kartu kontrolnya dengan alat penusuk yang terdapat di 

lokasi kontrol dan memplot kedudukan pasti lokasi kontrol pada peta (menandai 

dengan sebuah lingkaran). Setiap ketidak akuratan memplot pada peta akan 

mendapat pinalti berupa pengurangan poin atau penambahan waktu tempuh. 

Pemenang adalah peserta yang paling akurat memplot kedudukan pasti lokasi 

kontrol pada peta atau paling cepat waktu tempuhnya. 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelian ini adalah penelitian deskriptif yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penetapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Metode penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Soetedjo 

Notoatmojo, 2005:138). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. 

Moleong (2011: 6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll., 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa 

metode alamiah. Sedangkan menurut Sutopo (2006: 227) penelitian kualitatif 

deskriptif adalah jenis penelitian yang mampu menangkap dengan berbagai 

informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa yang lebih berharga 

daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka. 

Metode kualitatif ini digunakan karena banyak pertimbangan. Pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. Kedua, metodel ini menyajikan secara langsung hakikat 
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hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2010: 9-10) 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian   

 

Lokasi penelitian  akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. tepatnya 

di tiga kota yaitu : 1) Semarang, 2) Salatiga,3) Solo. karena dii kota ini terdapat 

perkumpulan orienteering yang sering mengikuti perlombaan baik nasional juga 

internasional dan juga pernah mengadakan kejuaraan orienteering tingkat 

nasional yang di dukung oleh orang-orang yang profesional dalam olahraga ini. 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengamati 

obyek yang menjadi sasaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

 

Sasaran dalam penelitian ini terdiri dari pelatih dan atlet Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah meliputi tiga kota yaitu 1) Semarang, 2) Salatiga,3) Solo 

karena di kota tersebut terdapat perkumpulan orienteering yang sering mengikuti 

lomba dan prestasinya sudah di perhitungkan di skala nasional. Penentuan 

informan dilakukan dengan menggunakan cara kerja purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2011:218), teknik purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertertentu yakni 

sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga 

mempermudah peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, 

yaitu menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah 
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tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman informasi dengan 

keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Dalam 

penelitian mengenai perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah 

sumber informasi di ambil dari pelatih dan atlet orienteering Jawa Tengah yang 

berada di tiga kota yang memang mengetahui tentang olahraga orienteering 

untuk dilakukan wawancara langsung guna kelengkapan penelitian ini 

berdasarkan criteria-criteria yang telah di tentukan oleh peneliti. 

3.3 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif ini penulis memiliki banyak peran, yaitu sebagai 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada 

akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Keaktifan peneliti di lapangan sangat 

penting di dalam penelitian karena ia merupakan instrument utama dalam 

pengumpulan data (Lexy J. Moleong, 2007:168). Peneliti dalam melaksanakan 

metode wawancara dan observasi menggunakan alat bantu. Alat bantu yang 

digunakan adalah pedoman wawancara dan alat perekam. 

3.3.1.1 Pedoman Wawancara 

 

 Pedoman wawancara merupakan pedoman yang berisi pertanyaan yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Fungsinya agar wawancara yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 
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Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No.  Variabel Indikator Sub Indikator 

1. Perkembangan 

olahraga orienteering 

di kawasan Jawa 

Tengah 

 

1. Struktur organisasi  

2. Sarana dan prasarana  

3. Program latihan  

4.Motivasi keikut sertaan 

masyarakat dalam 

olahraga orienteering 

5. Pembinaan prestasi  

1. Manajemen untuk 

meraih prestasi 

1. Penunjang prestasi  

2. Kondisi sarana dan 

prasarana  

1. Latihan makro  

2. Latihan mikro 

1.Kesehatan  

2. Hobi 

3. Sosial 

1.Keikutsertaan 

dalam kejuaraan  

 

3.3.1.2 Alat Perekam 

 

Alat perekam digunakan untuk merekam obrolan ketika wawancara 

berlangsung. Instrument ini memiliki keuntungan dapat diamati dan didengar 

secara berulang, sehingga memungkinkan untuk mengadakan analisis secara 

teliti. 

3.3.2 Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan observasi. 
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3.3.2.1 Observasi atau Pengamatan 

 

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan secara langsung pada pelatih dan atlet ketika latihan. 

 3.3.2.2 Wawancara 

 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  

dan terwawancara (interviewee) yang menjawab  pertanyaan  (Lexy  J.  Moleong, 

2007:186). Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan maksud 

memperoleh informasi  untuk  mengetahui  perkembangan olahraga orienteering 

di kawasan Jawa Tengah. Pada penelitian ini  interviewer  adalah  peneliti  

sendiri,  sedangkan  interviewee adalah pelatih dan atlet orienteering di tiga kota 

yaitu 1) Semarang, 2) Salatiga, 3) Solo. 

Tabel 2. Kisi-kisi Pertanyaan 

No. Kisi-kisi Pertanyaan 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

b) Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada 

anda? 

c) Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

d) Sejak kapan anda mulai melatih Orienteering? 

e) Berapa jumlah Orienteer yang anda latih? 

f) Kendala apa saja yang anda temui saat melatih? 

g) Prestasi terbaik yang pernah anda capai dalam olahraga 

Orienteering baik dalam melatih dan pada saat menjadi 

Orienteer? 

h) Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

i) Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

j) Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga 

Orienteering di kawasan Jawa Tengah ini? 
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2. 

k) Apakah olahraga Orienteering ini sudahn cukup di kenal dan di 

ketahui oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

l) Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung 

olahraga Orienteering ini? 

m) Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga 

Orienteering ini? 

n) Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 

Atlet 

a) Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

b) Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada 

anda? 

c) Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

d) Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga 

Orienteering? 

e) Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

f) Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

g) Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa 

perlombaan yang anda ikuti? 

h) Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

i) Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

j) Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga 

Orienteering di kawasan Jawa Tengah ini? 

k) Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di 

ketahui oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

l) Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung 

olahraga Orienteering ini? 

m) Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga 

Orienteering ini? 

n) Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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3.4 Analisis Data 

 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, 

penafsiran berlaku  khusus, karena adanya batas yang ditentukan oleh fokus. 

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah 

membaca, mengamati, dan memahami serta mempelajari secara teliti seluruh 

data yang sudah terkumpul yang didapat dari hasil kegiatan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pada tahap analisis data terbagi atas 

beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan 

atau verifikasi. 

3.4.1  Reduksi data 

 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 

Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interprestasi bisa ditarik.  

3.4.2  Penyajian data 

 

 Penyajian data yang baik adalah mudah dilihat, dibaca dan dipahami. 

Penyajian data yang sering digunakan metode kualitatif adalah dalam bentuk 

teks naratif. Penyajian data yang baik meliputi berbagai jenis matrik, grafik, 

bagan yang semuanya tersusun secara rapi dalam bentuk yang terpadu, 

sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami.  
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3.4.3 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

 

  Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitan ini teragantung pada 

kelengkapan pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan kegiatan analisis data 

kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang dihasilkan, 

sehingga dapat dimengerti berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kemampuan 

peneliti sangat berperan dalam merinci, melacak, mencatat, mengorganisasikan 

setiap data yang relevan untuk ditelaah secara mendalam. 
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      BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah ini 

peneliti melakukan survey langsung ke lokasi yang terdapat di tiga kota 

Semarang, Salatiga, Solo yang memang di kota ini terdapat para orienteer yang 

aktif mengikuti perlombaan dan juga kota ini sering mengadakan even 

perlombaan orienteering tingkat nasional. Dari informasi dan keterangan yang 

peneliti dapat di lapangan ke tiga kota tersbut memiliki club orienteering yang 

berasal dari perkumpulan pecinta alam dan juga dari kalangan Militer anggota 

Tentara Nasional Indonesia yang selama ini aktif mengikuti perkembangan 

orienteering di kawasan Jawa Tengah juga kawasan nasional. 

 Dari survey yang dilakukan di kota semarang sendiri terdapat KSG 

orienteering yaitu club pecinta alam yang terdapat di Universitas Negeri 

Semarang Fakultas Ilmu Sosial yang sampai sekarang masih aktif dalam dunia 

orienteering di Jawa Tengah khususnya, lalu di kota Salatiga sendiri terdapat 

Pandawa orienteering yang merupakan club orienteering dari kalangan militer 

tepatnya di Batalyon Infanteri 411 Raider Salatiga, sedangkan di kota solo sendiri 

terdapat club orienteering Brahamahardhika yang bermarkas di Universitas 

Negeri Sebelas Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan mapala di fakultas ilmu 

pendidikan dan perkumpulan pecinta alam Brahmahardhika ini merupakan yang 

pertama mengenal olahraga orienteering di kawasan Jawa Tengah cikal bakal 

perlombaan pertama dan pengerak olahraga orienteering di Jawa Tengah sendiri 

banyak yang berasal dari Brahamahardhika. 
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Dari ketiga tempat tersebut peneliti banyak mendapatkan informasi yang 

mendukung dalam penelitian ini mengenai perkembangan olahraga orienteering 

di kawasan Jawa Tengah dimana olahraga ini merupakan olahraga yang belum 

begitu dikenal oleh masyarakat secara luas sehingga ketiga tempat penelitian 

tersebut menjadi acuan dan sumber informasi yang di butuhkan peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Olahraga orienteering sendiri pertama dikenal di 

Semarang  oleh KSG orienteering sekitar tahun 2009 dimana para anggotanya 

mulai mempelajari cara bermain olahraga orienteering juga mengikuti beberapa 

perlombaan hingga sekarang, lalu di Salatiga yaitu oleh Pandawa orienteering 

club olahraga orienteering mulai di kenal sekitar tahun 2011 yaitu oleh kalangan 

militer  bertempat di Batalyon Infanteri 411 Raider Salatiga olahraga ini awalnya 

berkembang secara individu hanya beberapa orang saja yang menekuni hingga 

akhirnya di satukan dengan terbentuknya club pandawa orienteering pada bulan 

maret 2012, sedangkan perkembangannya di kota Solo lebih awal dan lebih 

lama mengenal olahraga orienteering ini karena memang cikal bakal olahraga ini. 

 Dalam perkembangannya di Jawa Tengah awal mula olahraga 

orienteering berkembang berasal dari kota Solo dengan di adakannya banyak 

perlombaan dan juga eksebisi pengenalan orienteering oleh Mapala 

Brahmahardhika FKIP UNS dan pada tahun 1990 Brahmahardhika sudah 

mengadakan perlombaan pertama di Jawa Tengah dan perlombaan tersebut 

terus berjalan samapai sekarang sejak awal hingga terakhir pada tahun 2014 

sudah 18 penyelengaraan lomba orienteering. 

4.2 Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan di tiga club orienteering yang 

bertempat di 3 kota, maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
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4.2.1 KSG-SAC Orienteering Club 

 

Club orienteering yang terdapat di Semarang tepatnya di Universitas 

Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial telah mengenal dan mulai berpartisipasi 

dalam setiap perlombaan dan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga 

orienteering sejak tahun 2009, sejak mengenal olahraga orienteering yang 

pertama kali di kenalkan oleh anggotanya yang bernama Anisa Hanafia beliau 

merupakan ahli pemetaan yang dalam setiap perlombaan orienteering selalu 

dilibatkan dalam pembuatan rute lomba dan peta perlombaan. Para anggotanya 

berasal dari mahasiswa di Universitas Negeri Semarang terutama di Fakultas 

Ilmu Sosial yang mengeluti kegiatan mapala atau pecinta alam yang didalamnya 

tentu terdapat kajian mengenai navigasi atau pemetaan sehingga mendasari 

mereka untuk mengeluti olahraga orienteering. 

Kegiatan orienteering di semarang sendiri baru dikenal dan di 

perlombakan baru sekitar awal 2011 yang awalnya hanya perlombaan kecil 

untuk para anggota KSG sendiri sebagai sarana pelatihan navigasi dan pada 

sekitar tahun 2014 baru KSG mengadakan perlombaan orienteering tingkat 

nasional dengan bekerjaama dengan anggota militer 411 Raider Salatiga yang 

waktu itu perlombaannya berlokasi di Salatiga tepatnya di bukit payung Salatiga 

yang merupakan tempat latihan para militer 411 Raider. Sejak mengikuti 

perlombaan sejak tahun 2011 KSG sendiri belum banyak berprestasi dan 

pembinaan atlet orienteering din KSG regenerasinya kurang baik karena 

memang olahraga ini butuh keahlian dalam bernavigasi dan juga membutuhkan 

ketahan fisik yang bagus. Dari survey yang dilakukan oleh peneliti yang 

bertempat di KSG sendiri pada tahun 2015 hanya memiliki 4 atlet yang masih 



43 
 

 
 

aktif dan masih mengikuti perlombaan. Adapun susunan pengurus KSG-SAC 

Orienteering Club sebagai berikut : 

Tabel 3. Susunan Pengurus KSG-SAC FIS UNNES 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Jabatan 
 

1. Muhammad Fuad Hasan Ketua 

2. Febrian Ramadhan Wakil Ketua 

3. Puri Budu Lestari Sekretaris I 

4. Ariesta Dwi Wulandari Sekretaris II 

5. Osi Meilani Bendahara I 

6. Septiana Dwi Prastiwi Bendahara II 

7. Irfan Rizkyanto Ka. Navigasi 

8. Ika Puji Astuti Ang. Navigasi 

9. Supriyadi Humas 

10. Ziky Fhaturohman Humas 

11. M. Imron Rosyadi Divisi SAR & PP 

12. Rika Puji Lestari Divisi Mounteneering 

13. Bagus Santoso Divisi Mounteneering  

14 . Gede Aswin Yoga Putra Divisi  Orienteering 

15. Alvin Fauzi Divisi Orienteering  

16. Aditya Rahman Biro PSDA 

17. Afifah Diana Biro PSDA 

18. Rizky Fauziyah Divisi Konservasi 

19. Nur Rohayati Divisi Konservasi 
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4.2.2 Pandawa Orienteering Club 

 

Pandawa Orienteering Club merupakan club orienteering yang bermarkas di 

Salatiga yang di dalamnya beranggotakan orang-orang dari kalangan militer. 

Club ini berdiri sekitar awal 2012 yang diawali dari kesamaan hobi para 

anggotanya yang pada saat itu masih memainkan orinteering secara individu dan 

belum terorganiasi lalu oleh Serka Yudha yang merupakan salah satu anggota 

memprakarsai terbentuknya Pandawa Orienteering club dengan mengumpulkan 

rekan-rekannya yang memiliki kesamaan hobi dan juga sebagai sarana latihan 

mereka untuk bernavigasi. 

 Olahraga orienteering sudah mulai dikenal di Salatiga sejak tahun 2011 

yaitu oleh para anggota milter Infanteri 411 Raider yang berawal dari hobi dan 

juga metode latihan navigasi yang mereka lakukan dalam latihan di kesatuan 

mereka. Dalam Pandawa Orienteering club sendiri sebenarnya jumlah atlet  

orienteering lumayan cukup banyak ketika awal 2013 sampai 2014 sebelum para 

anggotanya bertugas ke luar jawa berjumlah sekitar 50 atlet namun ketika 

peneliti melakukan tinjauan langsung ke lokasi pada tahun 2015 hanya atlet yang 

tersisa tinggal 5 atlet yang masih aktif mengikuti perlombaan. Sejak berdirinya 

club ini baru pada tahun 2014 bekerjasam dengan KSG Orienteering mereka 

memprakarsai perlombaan orienteering yang pada saat itu bertempat di kawasan 

perbukitan payung Salatiga. 

Prestasi yang diperoleh dalam perlombaan orienteering di club ini belum 

cukup banyak hanya Serka Yudha A yang sering memperoleh juara di kelas 

militer sebanyak 3 kali dalam 7 perlombaan yang dia ikuti. Adapun susunan 

pengurus dari Pandawa Orienteering sebagai berikut : 
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Tabel 4. Susunan Penguru Pandawa Orientering 

No Nama Jabatan 
 

1. Letkol Inf Hendhi Yustia D.s Pelindung 

2. Serka Yudha A Ketua 

3. Kapten Inf Seto Purnomo Wakil Ketua 

4. Sertu David Iwan Setiadi Sekretaris  

5. Lettu Inf Adzhar Kurniawan Bendahara  

6. Sertu Apri Setyo Wijanarko Pelatihan navigasi 

7. Sertu  Haryadi Humas 

8. Sertu Wisnu Kurniawan Bagian Pembinaan Fisik 

9. Praka Yasin Asyari Bagian Perlengkapan  

  

4.2.3 Brahmahardhika Orienteering Club 

 

Brahmahardhika Orienteering merupakan club orienteering yang 

bermarkas di Solo yaitu di FKIP UNS telah mengenal orienteering sejak tahun 

1990 merupakan pelopor orienteering di Jawa Tengah. Dalam organisasi 

Brahmahardhika sendiri berisi dari kalangan mahasiswa Mapala UNS dan 

olahraga orienteering menjadi salah satu unggulan mereka dalam rekrutmen 

anggota baru sehingga regenerasi atlet orienteering di organisasi ini berjalan 

cukup baik dan terprogram. 

Sejak masuk ke Indonesia tahun 1988 olahraga orienteering sudah cukup 

berkembang di wilayah di Indonesia tak terkecuali kawasan Jawa Tengah dan 

Brahmahardhika sendiri merupakn mapala yang telah berdiri 34 tahun berdiri 
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sejak tahun 1981 namun orienteering sendiri baru berkembang dan di 

perlombakan sejak tahun 1990 di Jawa Tengah. Perlombaan pertam yang 

dilakukan di Jawa Tengah di selenggarakan oleh Brahmahardhika dan samapai 

sekarang perlombaan tersebut masih berjalan dan menjadi agenda rutin setiap 

tahunnya oleh Brahmahardhika.  

Prestasi yang telah diperoleh dari perlombaan orienteering sudah cukup 

banyak dan yang terakhir pada tahun 2014 anggota Brahmahardhika berjumlah 4 

orang dikirim ke Malaysia untuk mewakili Indonesia dalam perlombaan 

orinteering se Asia. Dari survey yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2015 

terdapat 10 atlet yang msih aktif dan masih sering mengikutin perlombaan baik 

tingkat nasional juga eksebisi. Adapun susunan pengurus dari Brahmahardhika 

Orienteering sebagai berikut : 

Tabel 5. Susunan Pengurus Brahmahardhika FKIP UNS 

No Nama Jabatan 

1. Arief Budi Cahyono Ketua 

2. Achamd Afrizal Julqi Wakil Ketua 

3. Ahmad Dziaaul Islam Sekretaris Umum 

4. Ariesta Dwi Wulandari Bendahara Umum 

5. Rika Sakti Wijaya Humas  

6. Ika Rahmawati Humas 

7. Mega Novita  Logistik 

8. Yuli Saktiawan Logistik 

9. Anang Bachtiar Kabid 1 Navigasi 
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10. Lucky Ujian Utomo Staf Navigasi 

11. Ainul Hudha Kabid 2 Diksar 

12. Alfiana Larasati Staf Diksar 

13. Kusuma Ulinnuha  Kabid 3 Mounteneering  

14 . Fahmi Rhizal Staf Mounteneering  

 

4.3  Perkembangan Olahraga Orienteering di Jawa Tengah 

 

Faktor yang mempengruhi perkembangan olahraga orienteering di 

kawasan Jawa Tengah adalah hobi karena bentuk kecintaan mereka kepada 

alam dan juga aktivitas di alam terbuka yang mendorong olahraga orienteering 

ini berkembang. Kegiatan alam yang menantang serta pemahaman medan yang 

di deskripsikan melalui peta dimana medan tersebut belum diketahui sebelumnya 

memunculkan minat para kompetitornya untuk memahami dan mempelajari 

olahraga orienteering dimana olahraga ini berbeda dari olahraga lainnya karena 

kekuatan fisik,mental,strategia juga konsentrasi yang tinggi sangat dibutuhkan 

dalam menunjang olahraga orienteering ini. 

 kebanyakan dari mereka berpendapat bahawa olahraga ini penuh 

dengan teka-teki dan selalu menarik dalam setiap perlombaannya seperti hasil 

wawancara dengan saudara Arif Budi Cahyono olahraga orienteering selalu 

menarik dalam setiap perlombaan “setiap perlombaan yang saya ikuti baik 

tingkat nasional maupun tingkat internasional perlombaan ini selalu membuat 

saya ingin mencoba lagi karena peta dan medan yang di suguhkan bervariasi 

juga penuh teka-teki menantang” saudara Arif sendiri merupak salah satu 

anggota pecinta alam Brahmahardhika yang bermakas di kampus FKIP UNS 

merupakan orienteer yang sudah mengikuti perlomaan orienteering tingkat Asia 
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yang mewakili Indonesia pada even yang di adakan oleh Malaysia pada tahun 

2014 beserta ke tiga rekannya di Bahmahardhika. 

Perkembangan olaharaga orienteering di Jawa Teangan sendiri sudah 

cukup pesat dengan ikut sertanya orienteer yang berasal dari Jawa Tengah     

empat anggota dari pecinta alam Brahmahardhika FKIP UNS untuk mewakili 

Indonesia di ajang orienteering tingkat Asia. Untuk perkembangan di kalangan 

masyarakat secara umum olahraga orienteering ini belum berkembang namun 

pada kalangan pecinta alam dan kalangan militer sudah cukup berkembang 

dengan baik dilihat dari setiap perlombaan nasional sudah banyak orienteer baru 

bermunculan walaupun hanya sekedar coba-coba namun hal tersebut 

menunjukan peminat olahraga ini sudah mulai bertambah. Belum 

berkembangnya olahraga ini secara umum dikarenakan sumber informasi yang 

kurang dan juga berlum meratanya penggerak olahraga ini di setiap daerah 

karena olahraga ini hanya terdapat di daerah seperti Semarang, Salatiga dan 

Solo belum menyebar ke daerah-daerah lain di kawasan Jawa Tengah tidak 

seperti olahraga populer seperti sepak bola dan bulutangkis yang memang 

sudah merakyat di seluruh pelosok negeri ini di karenakan memang informasi 

yang berkembang sudah cukup banyak juga perlatan yang digunakan tidak rumit 

berbeda dengan olaharaga orienteering yang memerlukan perlatan dan juga 

pemahaman akan navigasi yang salah satunya menjadi kendala mengapa 

masyarakat secara umum kurang mengenal olahraga ini.  

Promosi serta informasi mengenai olahraga ini sangatlah terbatas hanya 

terbatas pada kalangan tertentu saja namun selain faktor tersebut hal yang 

menjadikan olahraga ini berkembang statis dikarenakan memang belum 

maksimalnya peran FONI sebagai induk organisasi yang menaungi olahraga 
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orienteering di Indonesia ini belum begitu maksimal bahkan kebanyakan even 

yang terlaksana berdasarkan inisiatif dari perkumpulan dan pecinta olahraga 

orienteering ini sendiri dari hasil wawancara dengan saudara Anis Hanafia 

kurangnya wadah penyalur dan pengembangan atlet  orienteering juga menjadi 

salah satu kurang berkembangnya olahraga orienteering secara umum “di Jawa 

Tengah sendiri sebenarnya antusiasme orang untuk mempelajari olahraga 

orienteering cukup banyak namun wadah atau penyalurannya kurang terarah 

tidak seperti olahraga lain yang memiliki induk organsasi yang aktif, peran FONI 

sejauh ini belum maksimal” beliau merupakan salah satu anggota dari KSG yang 

merupakan organisasi pecinta alam di FIS UNNES dan yang memperkenalkan 

olahraga ini di organisasi tersebut beliau juga merupakan aktivis penggerak 

olahraga orienteering di Jawa Tengah yang selalu dilibatkan dalam setiap 

perlombaan seperti pembuatan peta perlombaan dan juga sebagai pembicara 

pada setiap pengenalan orienteering bahkan kalangan militer di Batalyon 411 

Raider pertama kali memahami teknis cara bermain orienteering bersumber dari 

beliau yang waktu itu di minta langsung untuk memeberikan materi mengenai 

orienteering kepada anggota TNI disana. 

4.3.1 Atlet Dan Pelatih Orienteering Di Jawa Tengah 

 

Perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah sejak awal dikenal 

sekitar tahun 1990 sedikit banyak sudah mulai dikenal dan dimainkan oleh 

masyarakat walau jumlahnya belum banyak. Olahraga orienteering sendiri 

memiliki 4 kelas yang di perlombakan menurut IOF yaitu Foot Orienteering, 

Mountainbike Orienteering, Ski Orienteering, dan Trail Orienteering yang 

semuanya merupakan perlombaan resmi yang diakui secara internasional. 
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Dalam perkembangannya di Indonesia perlombaan yang sering di 

perlombakan adalah kelas Foot Orienteering karena memang kelas ini 

merupakan kelas yang tidak memerlukan perlatan rumit seperti sepeda gunung 

juga ski dalam memainkannya hanya dengan bermodal peta, sepatu para 

kompetitornya sudah dapat mengikuti perlombaan dan juga dibekali kemampuan 

bernavigasi membaca peta. Wilayah indonesia yang memiliki kontur berbukit-

bukit dan didukung dengan iklim tropis menjadi salah satu alasan Foot 

Orienteering sering di perlombakan di Indonesia karena memang di Indonesia 

sendiri tidak memiliki iklim dingin yang bersalju sehingga Ski Orienteering tidak 

bisa dimainkan di Indonesia. 

Persebaran atlet orienteering di Jawa Tengah sendiri belum merata ke 

seluruh Jawa Tengah walaupun di beberapa daerah sudah ada yang mengenal 

dan memainkan olahraga ini namun sifatnya masih perorangan dan belum 

terkodinir dalam wadah organisasi atau club seperti di Semarang, Salatiga, dan  

Solo. Belum meratanya olahraga orienteering di dasari oleh beberapa faktor 

antaralain yaitu sumber informasi mengenai olahraga ini sangat sedikit, jenis 

permainannya yang membutuhkan kemampuan dalam membaca peta sehingga 

tidak semua orang dapat memainkannya. Perlombaan Foot Orienteering di 

Kawasan Jawa Tengah menjadi sangat populer di kalangan pecinta alam dan 

kalangan militer yang sering mengikuti perlombaan orienteering baik tingkat 

daerah juga tingkat nasional.  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti di tiga kota tersebut di 

dapatkan jumlah orienteer yang aktif dan masih mengikuti perlombaan pada tiga 

club orienteering yaitu Pandawa Orienteering Club, Brahmahardhika, KSG-SAC 

yang terdapat di Salatiga, Solo, Semarang. Pandawa Oreinteering merupakan 
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club orienteering yang bermarakas di Salatiga di ketuai oleh saudara Yudha 

Ariyanto yang merupakan club orienteering dari kalangan militer yaitu di Batalyon 

Infanteri 411 anggotanya terdiri dari orang-orang militer berjumlah lima orang 

yaitu Kiryanto, David Iwan Setyadi, Yasin As‟ari, Mustakim dan Yudha Ariyanto 

sendiri sebagai ketua yang menjadi penggagas terbentuknya Pandawa 

Orienteering Club ini. Menurut wawancara dengan saudara Yudha Ariyanto 

menuturkan “sebenarnya anggota Pandawa Orinteering awalnya cukup banyak 

namun yang masih aktif latihan dan mengikuti perlombaan saat ini tinggal lima 

orang dikarenakan memang sedang bertugas di luar jawa” kegiatan orienteering 

ini selain meraka lakukan dalam perlombaan juga sebagai latihan militer 

bernavigasi di alam.  

Mengenai persebaran atlet dan pelatih olahraga orienteering di Jawa 

Tengah dari hasil survey yang dilakukan di kota Solo bertempat di Mapala 

Brahmahadhika FKIP UNS  terdapat sepuluh atlet orienteering yang masih aktif 

berlatih dan mengikuti perlombaan baik tingkat nasional juga perlombaan 

internasional yaitu kejuaraan orienteering tingkat Asia yang di selengarakan di 

Malaysia. Perlombaan orienteering di Jawa Tengah sendiri pertama kali di 

selenggarakan di kota Solo oleh Mapala Brahmahardhika FKIP UNS pada tahun 

1990 hingga sekarang masih terus bergulir.  

Menurut wawancara yang di lakukan dengan saudara Lucky Ujiatmoko 

mengenai perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah “perkembangan 

olahraga orienteering sendiri sudah sangat berkembang pesat dengan 

pengiriman atlet orienteering ke perlombaan tingkat Asia yang di adakan di 

Malaysia pada tahun 2014” kejuaraan orienteering tingkat Asia yang di 

selenggarakan di Malaysia di wakili oleh empat anggota Brahmahardhika yaitu 
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dua atlet putra dan dua atlet putri, kejuaraan tingkat Asia tersebut di wakili oleh 

Arief Budi Cahyono dan Fahmi Rizal di kategori putra sedangkan di kategori putri 

diwakili oleh Mega Nanta dan Rika Sakti Wijayanti. Dari hasil survey tersebut 

didapatkan jumlah orienteer yang ada dan masih aktif berlatih dan mengikuti 

perlombaan sebagai berikut : 

 

 

Tabel 6. Jumlah Orienteer di Jawa Tengah 

No. Asal Daerah Club Orienteer 

1. Solo Brahmahardhika Orienteering 10 

2. Salatiga Pandawa Orienteering 5 

3. Semarang KSG Orienteering 4 

  Jumlah 19 

 

  Dari survey yang dilakukan oleh peneliti mengenai jumlah orienteer di 

kawasan Jawa Tengah pada tiga kota tersebut terdapat 19 atlet orienteering 

yang masih aktif berlatih dan mengikuti perlombaan baik tingkat nasional juga 

internasional. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di 3 club tersebut para 

orienteer umumnya bermain dikelas Foot Orienteering dalam setiap perlombaan 

yang mereka ikuti baik tingkat nasional juga internasional. 

4.4 Pembahasan 

 

  Berdasarkan pada analisis data-data dan sumber yang mendukung 

penelitian ini olahraga orienteering merupakan olahraga yang baru berkembang 

di kawasan Jawa Tengah faktor hobi dan kegiatan di alam bebas mendorong 

minat  untuk mendalami olahraga tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
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perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah muali dari kurangnya 

sosialisasi dan informasi yang terbatas hanya terbatas pada kalangan pecinta 

alam dan juga kalangan militer juga peralatan pendukung yang mahal dan jarang 

di dapatkan di Indonesia selain faktor tersebut pemahaman tentang navigasi 

yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang mendalami tentang 

navigasi menjadi faktor mengapa olahraga belum berkembang secara umum di 

masyarakat. Belum maksimalnya kinerja induk organisasi orienteering Indonesia 

(FONI) dalam memasyarakatkan olahraga ini juga menjadi faktor kurang di 

kenalnya orienteering di masyarakat secara umum karena selama ini perlombaan 

dan juga kegiatan orienteering di lakukan secara mandiri oleh orang-orang yang 

memang hobi dan cinta terhadap olahraga orienteering ini. karena keterbatasan 

tersebut olahraga orienteering baru di kenal di daerah-daerah tertentu di Jawa 

Tengah persebarannya belum merata. 

  Perkembangan olahraga orienteering sendiri sudah cukup pesat di 

kalangan perkumpulan pecinta alam dan kalangan militer di Jawa Tengah ini 

dengan adanya perlombaan dan juga pelatihan mengenai orienteering 

menjadikan olahraga ini mulai dikenal dan dimainkan baik bersifat perlombaan 

dan eksebisi pengenalan secara sederhana dengan dikemas secara menarik 

dengan memodivikasi permainan sebenarnya sudah banyak dilakukan dan di 

kenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah atas di beberapa kota agar 

kedepannya olahraga ini banyak diminati dan bisa di kenal secara umum. Peran 

Penggiat dan club-club orienteering bersama dengan pemerintah dalam 

pengembangan olahraga orienteering ini sangat dibutuhkan dengan dukungan-

dukungan yang menunjang prestasi atlet baik di tingkat nasional juga 

internasional.    
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

5.1.1 Perkembangan olahraga orienteering di Jawa Tengah masih belum banyak 

dikenal dan diketahui  luas oleh masyarakat secara umum, namun 

perkembanganya di kalangan militer dan kalangan pecinta alam sudah 

berkembang pesat. 

5.1.2  Atlet dan pelatih orienteering di Jawa Tengah belum begitu banyak 

jumlahnya masih berpusat di 3 kota yaitu Semarang, Salatiga, Solo  

sehingga persebaranya di Jawa Tengah belum merata di setiap Kabupaten 

di Jawa Tengah. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang di ambil dari hasil penelitian yang telah ada maka, 

saran yang dapat di sampaikan sebagai berikut : 

5.2.1 Para penggiat olahraga orinteering bersama dengan pemerintah 

hendaknya bekerjasama dalam memajukan olahraga orienteering agar 

kedepannya berkembang lebih pesat dan dapat di kenal oleh masyarakat 

secara luas. 

5.2.2 Masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam adanya olahraga orienteering 

ini. 

5.2.3 Lebih banyaknya informasi mengenai olahraga orienteering agar lebih di 

kenal masyarakat secara luas. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

 



62 
 

 
 

Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

Nama               : Yudha Ariyanto 

Alamat             : Asmil Yonif 411/Raider 

Hari/Tanggal    : Sabtu 29-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Sejak kapan anda mulai melatih Orienteering? 

5. Berapa jumlah Orienteer yang anda latih? 

6. Kendala apa saja yang anda temui saat melatih? 

7. Prestasi terbaik yang pernah anda capai dalam olahraga Orienteering 

baik dalam melatih dan pada saat menjadi Orienteer? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudahn cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil  10  

1. Sejak tahun 2013 (sekitar bulan mei). 

2. Dari saudara Anis Hanafia. 

3. Yang membuat saya tertarik pada olahraga orienteering karena 

olahraga ini melatih fisik juga melatih ketelitian selain hal itu saya juga 

senang akan teka-teki. 

4. Sejak tahun 2013. 

5. Kurang lebih sudah 50 orang. 

6. Kendala dalam setiap melatih kebanyakan ketahanan fisik para 

orienteer  kurang selain itu harus mengenalkan dari awal mengenai 

orienteering teknis dan cara bermainnya, kendala lain yang sangat 

vital yaitu keterbatasan peralatan karena kami masih menggunakan 

peerlatan sederhana juga pemahaman akan navigasi setiap orang 

berbeda kebanyakan masih awam terhadap peta. 

7. Prestasi saya dalam melatih selama ini di lomba orienteering Eka 

Citra di TMII mendapat juara 2 pada tahun 2013, juara 2 lomba 

orienteering Brahmahardhika di wonogiri pada tahun 2013, juara 1 

dan 2 dalam mountain bike orienteering di solo pada tahun 2013. 

Namun lomba yang paling berkesan pada orienteering di pantai Carita 

Banten,TMII dan Brigif 6 MBO. 

8. Kelas umum putra 

9. Selama ini belum ada 

10. Sangat kurang, karena kurangnya pengenalan orienteering di sekolah 

dan daerah-daerah lain hanya beberapa daerah saja yang sudah 

berkembang. 

11. Pada dasarnya sudah, namun baru di kalangan pecinta alam dan 

kalangan militer saja. 

12. Belum ada. 

13. Adanya peran pemerintah terutama di bidang olahraga serta di 

adakannya sosialisasi di daerah-daerah. 
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Lampiran  11 

Nama               : Mustakim 

Alamat             : Asmil 411/Raider 

Hari/Tanggal   : sabtu 29-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 11 

1. Sejak mei 2013. 

2. Serka Yudha.A yang pertama mengenalkan orinteering kepada saya. 

3. Menggemari hal-hal yang menantang. 

4. Kendala dalam setiap latihan adalah pada peralatan yang kurang lengkap 

dan masih sederhana. 

5. Dalam setiap latihan perlatan yang kurang memadai menjadi kendala. 

6. Selalu di dampingi dan di awasi dalam latihan. 

7. Sejak saya mengenal orienteering baru 5 even perlombaan yang saya 

ikuti. 

8. Kelas yang pernah saya ikuti adalah kelas militer putra. 

9. Belum pernah juara. 

10. Perkembangan orienteering sudah merambah ke instansi-instasi dan 

lembaga pendidik juga kalangan militer. 

11. Sudah cukup di kenal masyarakat Jawa Tengah. 

12. Belum ada peran dari pemerintah. 

13. Harapan saya agar orienteering lebih maju dan berkembang lagi. 

14. Bisa mengikuti perlombaan keluar negeri. 
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Lampiran Wawancara 12 

Nama               : Kiryanto 

Alamat             : Asmil 411/ Raider 

Hari/Tanggal   : sabtu 29-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 12 

1. Sejak mei 2013. 

2. Oleh Serka Yudha. A  

3. Banyak teka-teki yang menantang.  

4. Tidak ada kendala dalam latihan karena sangat jelas pelatih 

memberikan materi. 

5. Peralatan yang sangat sederhan juga kurang lengkap. 

6. Selalu di dampingi dalam latihan. 

7. 6 kali mengikuti perlombaan. 

8. Sistem poin militer putra. 

9. Juara 2 pada tahun 2013. 

10. Kurang merata perkembangan orienteering karena terdapa di 

daerah-daerah tertentu saja belum menyebar. 

11. Sudah berkembang tapi hanya di beberapa daerah saja. 

12. Belum ada peran pemerintah. 

13. Bisa di kenal luar oleh masyarakat banyak. 

14. Bisa ikut lomba internasional. 
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Lampiran 13 

Nama               : Yasin As‟Ari 

Alamat             : Asmil 411/Raider 

Hari/Tanggal   : sabtu 29-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 

 

 

 



73 
 

 
 

Hasil wawancara 13 

1. Pada bulan mei tahun 2013. 

2. Atas saran dari Serka Yudha.A. 

3. Karena menambah ilmu navigasi dan ilmu medan yang bisa 

diterapkan di dunia militer. 

4. Sulitnya menemukan generasi penerus dikarenakan 

kurangnya sosialisasi orienteering dan susahnya berlomba. 

5. Susahnya medan dalam latihan dan terkendala medan karena 

belum bisa membuat peta perlombaan orienteering sendiri. 

6. Selalu di dampingi pelatih. 

7. Ikut 3 kali lomba. 

8. Kelas milter putra. 

9. Belum pernah dapat juara. 

10. Hanya kalangan tertentu yang ikut perlombaan kebanyakan 

mahasiswa dan militer. 

11. Belum di ketahui. 

12. Belum ada peran pemerintah. 

13. Semoga olahraga ini cepat di akui pemerintah daerah dan 

cepat berkembang. 

14. Bisa mengenalkan olahraga ini lebih luas lagi. 
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Lampiran  14 

Nama               : David Iwan Setyadi 

Alamat             : Asmil 411/Raider 

Hari/Tanggal    : Sabtu 29-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 14 

1. Bulan mei 2013. 

2. Oleh pelatih saya Serka Yudha.A. 

3. Karena asik seperti teka-teki yang harus di pecahkan. 

4. Fisik yang lemah dan kurang adanya sosialisasi mengenai olahraga 

orienteering juga jarang ada perlombaan. 

5. Tidak bisa saat pemetaan pada latihan. 

6. Selalu di awasi pelatih. 

7. 3 kali ikut lomba. 

8. Kelas militer putra. 

9. Belum pernah juara. 

10. Peserta dari solo sering juara (mahasiswa) 

11. Belum dikenal masyarakat luas. 

12. Belum ada. 

13. Semoga dapat berkembang dan dapat menjadi olahraga yang dikenal 

masyarakat umum. 

14. Bisa mengenalkan olahrahga orienteering pada masyarakat. 
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Lampiran 15 

Nama             : Lucky Ujiam Tomo 

Alamat           : Kentingan Solo 

Hari/Tanggal  :  25-8-2015 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Sejak kapan anda mulai melatih Orienteering? 

5. Berapa jumlah Orienteer yang anda latih? 

6. Kendala apa saja yang anda temui saat melatih? 

7. Prestasi terbaik yang pernah anda capai dalam olahraga Orienteering 

baik dalam melatih dan pada saat menjadi Orienteer? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudahn cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 15 

1. Sekitar tahun 2010. 

2. Dari teman-teman Brahmahardhika. 

3. Saya tertarik karena saya senang berlari lalu untuk materi tentang 

orienteering mudah di pahami. 

4. Saya mulai melatih sejak tahun 2012 sampai sekarang. 

5. Sudah banyak sekali namun di tahun 2015 ini saya melatih 10 orang 

yang di UNS dan di SMA 2 juga SMA 3 surakarta saya juga melatih 

orienteering disana. 

6. Masalah tentang kedisplinan atlet lalu penguasaan materi tentang 

orienteering belum begitu mudah untuk dipahami oleh atlet-atlet 

karena memang olahraga baru dan belum banyak metode latihannya. 

7. Prestasi saya terbaik pas juara satu di semarang oleh GERANAT tim 

SAR semarang. 

8. Kelas Cros contry dan long. 

9. Pernah, dari 6 kali perlombaan saya sudah 2 kali menjadi juara. 

10. Sebenarnya orienteering di Jawa Tengah sudah sangat berkembang 

dengan mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia sendiri yang 

dulunya perlombaan hanya skor even hingga sekarang yang sedang 

buming cros country orienteering sudah banyak di lombakan di Jawa 

Tengah. 

11. Belum di ketahui secara umum namun kalangan pecinta alam dan 

kalangan militer sudah cukup dikenal. 

12. Sudah ada dukungan namun belum sepenuhnya mendukung. 

13. Harapan saya olahraga orinteering bisa masuk dalam olahraga yang 

di lombakan di SEAGAME. 

14. Semoga atlet yang saya dampingi bisa dapat juara dan prestasi yang 

lebih dari saya. 
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Lampiran  16 

Nama               : Mega Nanta 

Alamat             : sekertariat Brahmahardika  FKIP UNS  

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 16 

1. Sejak tahun 2012 sejak saya masuk kuliah di UNS. 

2. Dari teman-teman Brahmahardika. 

3. Karena saya suka tantangan dan aktivitas yang berkaitan dengan alam 

bebas. 

4. Dalam setiap latihan tentunya ada kenadala. 

5. Dalam latihan terkadang masih kurang memahami materi. 

6. Selalu di dampingi oleh pelatih. 

7. Sejak saya kenal orienteering sudah banyak saya ikut perlombaan 14 kali 

perlombaan saya tidak juara di 3 even salah satu even tersebut saya 

mewakili Indonesia di kejuaraan Asia di Malaysia. 

8. Kelas long dan midle 

9. Saya sejak pertama ikut perlombaan sebanyak 11 lomba saya mendapat 

juara dari 14 even yang saya ikuti. 

10. Belum begitu berkembang karena memang belum dikenal masyarakat 

luas hanya kalangan pecinta alam dan kalangan militer. 

11. Belum dikenal oleh masyarakat secara luas 

12. Dukungan untuk olahraga ini belum terlalu didukung oleh pemerintah 

karena memang olahraga ini belum merakyat dan dikenal luas. 

13. Agar lebih banyak lagi di adakan perlombaan dan bisa merakyat. 

14. Bisa lebih berprestasi lagi dan menjuarai lomba-lomba lagi. 
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Lampiran 17 

Nama               : Ahmad Dzaaul Islam 

Alamat             : Bayat, Klaten 

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kend  ala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 

 

 

 



81 
 

 
 

Hasil wawancara 17 

1. Sejak tahun 2013. 

2. Rekan-rekan saya di Brahmahardhika. 

3. Saya mengikuti olahraga orienteering hanya iseng karena memang di 

organisasi Brahmahardhika tiap anggota pasti mengikuti kegiatan 

tersebut. 

4. Banyak kendala saat melakukan latihan orienteering. 

5. Saat latihan saya menumui kendala terutama pemahaman materi dan 

pemahaman peta. 

6. Dalam latihan saya selalu di dampingi pelatih. 

7. Baru ikut satu kali perlombaan. 

8. Score orienteering. 

9. Belum pernah juara. 

10. Dibandingkan dengan awal saya mengenal olahraga ini untuk saat ini 

sudah banyak lomba yang di perlombakan. 

11. Baru kalangan tertentu seperti mapala dan kalangan militer. 

12. Ada namun belum sepenuhnya mendukung. 

13. Olahraaga ini tetap seperti sekarang, dalam artian tidak menjadi olahraga 

profesional. 

14. Agar kedepannya lebih dikenal masyarakat umum. 
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Lampiran 18 

Nama               : Kharisma Febry Andika 

Alamat             : Sekretariat Brahmahardhika UNS 

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 17 

 

1. Sejak pertama kuliah di UNS sekitar tahun 2012. 

2. Kakak senior di Brahmahardhika. 

3. Saya tertatik karena olahraga ini masih baru dan menantang melatih 

adrenalin, kecepatan dan ketepatan. 

4. Dalam latihan kendala saya adalah fisik saya kurang dan kalok di 

paksa saya gak kuat kadang juga pas sama jam kuliah sering 

tabrakan waktunya. 

5. Rasa malas dan kurang managemen waktu jadi kalau sudah lama gak 

latihan mau mulai lagi udah malas. 

6. Selalu di dampingi pelatih. 

7. Baru sekali ikut lomba. 

8. Kelas umum putra. 

9. Belum pernah juara tapi bisa finish di posisi 6 sudah senang saya. 

10. Belum berkembang menyeluruh dan masih terdapat di daerah-daerah 

tertentu saja. 

11. Belum banyak yang tau Cuma dari kalangan pecinta alam dan 

kalangan militer saja yang sudah tau. 

12. Sudah ada, tapi belum sepenuhnya mendukung dan kadang 

perlombaan diadakan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. 

13. Bisa maju kedepannya agar bisa bersaing di kaca internasional. 

14. Dapat meraih juara dan mengharumkan nama organisasi. 
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Lampiran 18 

Nama               : Ahmad Budi.S 

Alamat             : Jono baru,Jono, Sukoharjo 

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 18 

1. Sekitar pertengahan tahun 2011. 

2. Pada saat saya masuk ke Brahmahardhika saya dikenalkan oleh 

kakak senior saya dan memang sudah turun temurun. 

3. Pada dasarnya saya suka kegiatan di alam dan orienteering 

kebetulan banyak dilakukan di alam dan saya gemar itu. 

4. Olahraga orienteering sangat membutuhkan konsistensi baikl 

latihan fisik dan pemahaman peta, kadang pemahaman baca peta 

di medan sesungguhnya saya kurang begitu mahir. 

5. Fisik yang kurang dan pemahaman medan sebenarnya. 

6. Selalu di dampingi oleh pelatih. 

7. Baru sekali ikut komba. 

8. Kelas umum putra, kelas middle, kelas cross contry 

9. Belum pernah dapat juara. 

10. Dalam perkembangan di Jawa Tengah saya kira cukup maju 

untuk olahraga orienteering ini di bandingkan dengan daerah lain 

di Indonesia. 

11. Belum semua tau tentang olahraga ini. 

12. Belum ada. 

13. Bisa merata olahraga ini di Indonesia. 

14. Kalau target pribadi belum ada tapi untuk organisasi terus 

memajukan orienteering. 
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Lampiran 19 

Nama               : Achmad Afrizal Julqi 

Alamat             : Tangerang, Banten 

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 19 

1. Sejak bulan november 2011. 

2. Kakak senior di Brahmahardhika. 

3. Ingin mendalami navigasi darat. 

4. Rasa malas saat latihan fisik. 

5. Karena pola hidup kurang baik dan pemahaman saat membaca 

lapangan. 

6. Kadang di dampingi kadang tidak. 

7. Sudah 4 kali mengikuti lomba. 

8. Kelas umum. 

9. Belum pernah dapat juara. 

10. Belum populer dan masih asing untik masyarakat umum, 

penggiatnnya baru pecinta alam dan kalangan militer. 

11. Belum banyak yang tahu tentang olahrga orienteering dan 

lombanya masih jarang dan tidak setiap daerah punya atletnya. 

12. Sudah ada tapi ya sekedarnya saja hanya bantuan dan namun 

untuk pengembangannya tidak di tindak lanjuti. 

13. Lebih banyak penggiat olahraga ini juga untuk lomba untuk di 

perbanyak lagi dan saya berharap pemerintah ikut memberikan 

informasi dan bantuan lain. 

14. Bisa ikut berkontribusi sebagai penggiat dan partisipan di dunia 

orienteering. 
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Lampiran  20 

Nama               : Fahmi Rizal 

Alamat             : Sekretariat Brahmahardhika UNS  

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 20 

1. Sejak menjadi mahasiswa di UNS sekitar tahun 2012. 

2. Senior di Brahmahardhika. 

3. Oke, awalnya karena saya  dari jurusan olahraga lalu saya mulai belajar 

orienteering ternyata mudah di pahami dan asik ternyata. 

4. Pasti ada kendala. 

5. Untuk kendala di olahraga ini adalah bukan sekedar lari dan kita harus 

bisa baca peta dan navigasi karena memang dari SMA saya belum 

mengenal olahraga ini. 

6. Selalu di dampingi dan di awasi pelatih. 

7. Saya mulai tahun 2013 mulai lomba udah lumayan banyak sekitar 10 kali. 

Dan salah satunya main di kejuaraan Asia mewakili Indonesia dan dapat 

peringkat 5. 

8. Saya dapat juara 1 sebanyak 3 kali dan pada saat di Malaysia saya dapat 

peringkat 5. 

9. Kalau untuk kelas biasanya saya ikut kelas croos country dan skor even. 

10. Ya saya rasa olahraga ini sudah cukup banyak berkembang di kawasan 

Jawa Tengah karena dengan sering di selenggarakannya lomba-lomba. 

11.  Karena orienteering itu di selengarakan di daerah yang berbukit dan di 

alam saya rasa masyarakat sekitar juga sudah mengetahui tentang 

adanya perlombaan orienteering dan sekalian kami disitu mengenalkan 

olahraga ini. 

12. Peran pemerintah belum cukup mendukung akan kemajuan olahraga ini. 

13. Bisa lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. 

14. Ingin mengikuti kejuaraan dunia di swedia. 
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Lampiran  21 

Nama               : Rika Sakti Wijayanti 

Alamat             : Sekretariat Brahmahardhika UNS 

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 21 

1. Sejak saya masuk Brahmahardhika tahun 2012. 

2. Senior  di Brahmahardhika. 

3. Saya tertarik karena olahraga ini asik dengan menggunakan peta 

dan kompas bisa jelajah alam. 

4. Kendala pasti ada. 

5. Kalau kendala mungkin fisik dan pemahaman peta. 

6. Selalu di dampingi pelatih. 

7. Sekitar 8 perlombaan nasional maupun internasional. 

8. Saya sudah dapat  4 kali juara dalam perlombaan. 

9. Kelas long sama kelas poin even, croos country.  

10. Untuk di Jawa Tengah sudah berkembang tapi hanya sedikit. 

11. Sudah dikenal tapi di kalangan militer dan pecinta alam kalau 

untuk masyarakat belum banyak yang tau. 

12. Kalau di Jawa Tengah sendiri sih belum begitu banyak dukungan 

terhadap olahraga orienteering. 

13. Bisa lebih maju dan di ketahui oleh masyarakat luas. 

14. Bisa mengharumkan nama organisasi dan dapat juara terus.   
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Lampiran 22 

Nama               : Arief Budi Cahyono 

Alamat             : Sekretariat Brahmahardhika UNS 

Hari/Tanggal    : 25-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 22 

1. Sekitar tahun 2012 saat masuk ke Brahmahardhika. 

2. Kakak senior di Brahmahardhika. 

3. Alasan saya ikut olahraga ini karena saya ingin meneruskan 

regenrasi atlet sebelumnya dan mengharumkan nama 

Brahmahardhika. 

4. Banyak juga kendala. 

5. Biasanya kendalanya adalah waktu yang berbarengan dengan 

jam kuliah dan peralatan yang kurang memadahi juga kendala 

fisik. 

6. Selalu di dampingi pelatih. 

7. Saya ikut prlombaan sudah 6 kali. 

8. Skor even dan croos country. 

9. Saya dapat juara dalam orientering sebanyak 4 kali dari 6 kali 

saya mengikuti perlombaan. 

10. Sejauh ini di Jawa Tengah belum begitu berkembang karena 

lomba-lomba lebih banyak di selenggarakan di Solo belum 

menyebar ke kota-kota lain di Jawa Tengah. 

11. Belum mengetahui secara umum namun kalangan pecinta 

alam dan militer sudah sangat berkembang. 

12. Belum sepenuhnya mendukung dan memajukan orienteering. 

13. Yang saya harapkan supaya lebih di kenal masyarakat dan 

berkembang lebih pesat lagi. 

14. Dapat juara satu dalam setiap perlombaan dan 

mengharumkan Brahmahardhika. 
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Lampiran 23 

Nama               : Anis Hanafia 

Alamat             : Sekretariat Brahmahardhika UNS 

Hari/Tanggal    : 20-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 23 

1. Saya kenal orienteering pada tahun 2009 pada saat masuk ke KSG. 

2. Yang mengenalkan kakak senior di Brahmahardhika UNS pas saya nyari 

ilmu sendiri ke Solo. 

3. Saya senang dan hobi belajar navigasi dan peta. 

4. Sejak tahun 2010 saya selain melatih teman-teman di KSG juga anak-

anak Pramuka. 

5. Saya tidak pernah menghitung dan banyak sekali saya lupa karena 

memang saya mentrasver ilmu tidak secara formal. 

6. Mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada orang baru 

mengenalkan orienteering salah satu kendala saya karena orang awam 

dan belum paham tentang baca peta. 

7. Kebetulan saya pas ikut lomba belum pernah dapat juara sama sekali tapi 

kalok junior saya yang saya latih sudah banyak yang berprestasi. 

8. Hanpir semua kelas saya ikuti. 

9. Saya belum pernah dapat juara sama sekali karena memang saya suka 

navigasinya dan belajar peta. Saya lebih tertarik membuat peta 

perlombaan. 

10. Sudah berkembang dari model permainan yang dulunya masih 

menggunakan model permainan yang belum menganut pada peraturan 

IOF sekarang sudah banyak menganut dari aturan IOF. 

11. Masih sedikit dan kebanyakan dari pecinta alam. 

12. Belum mendukung dan selama ini belum masuk dalam cabang olahraga 

di akui KONI. 

13. Kedepannya lebih maju dan berkembang di kenal banyak orang. 

14. Saya ingin selalu aktif di dalam olahraga orienteering ini. 
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Lampiran 25 

Nama               : Alvin Fauzi 

Alamat             : Tangerang 

Hari/Tanggal    : 20-8-2015 

 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 25 

1. Saya mengenal olahraga orienteering sejak tahun 2013. 

2. Kakak senior di KSG-SAC yaitu kak Anis Hanafia. 

3. Saya hobi lari makannya saya ikut orienteering karena gak cuma lari 

aja kita juga harus mikir dan bisa nemuin titik poin. 

4. Tentu ada tapi bisa di pecahkan. 

5. Kenampakan medan di lapangan yang ada di peta kadang menjadi 

kendala saya. 

6. Jarang di dampingi kita kadang inisiatif sendiri. 

7. Saya ikut perlombaan orienteering kira-kira sudah 10 kali lomba. 

8. Kelas regional nasional biasanya croos country sama skor even. 

9. Pernah saya 2 kali dapat juara. 

10. Yah sekarang sudah berkembang daripada pas awal saya kenal dulu 

masih sedikit yang tau sekarang sudah banyak yang ikut lomba. 

11. Perkembangannya masih belum cukup merata masih terdapat di kota-

kota teretentu saja. 

12. Sejauh yang saya tau belum ada dukungan. 

13. Pemerintah lebih mendukung olahraga ini dengan menyediakan alat 

sportiden agar semua kalangan bisa memakai dalam setiap 

perlombaan.  

14. Ingin dapat juara dan pengalaman. 
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Lampiran 26 

Nama               : Ziky Fathurrohman 

Alamat             : Pangurugan kulon, Cirebon 

Hari/Tanggal    : 20-8-2015 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PERKEMBANGAN OLAHRAGA ORIENTEERING DI JAWA TENGAH 

 

1. Sejak kapan saudara mengenal olahraga Orienteering?  

2. Siapa yang pertama mengenalkan olahraga Orienteering kepada anda? 

3. Apa alasan anda untuk tertarik mengikuti olahraga Orienteering? 

4. Apakah anda menemui kendala dalam latihan olahraga Orienteering? 

5. Kendala apa saja yang anda temui saat latihan? 

6. Dalam latihan apakah anda selalu di dampingi pelatih? 

7. Sejak mengenal olahraga Orienteering, sudah berapa perlombaan yang 

anda ikuti? 

8. Kelas apa saja yang anda ikuti saat perlombaan? 

9. Apakah dalam perlombaan tersebut anda mendapat juara? 

10. Sejauh mana anda mengetahui perkembangan olahraga Orienteering di 

kawasan Jawa Tengah ini? 

11. Apakah olahraga Orienteering ini sudah cukup di kenal dan di ketahui 

oleh masyarakat, terutam di kawasan Jawa Tengah? 

12. Sejauh ini apakah ada peran pemerintah dalam mendukung olahraga 

Orienteering ini? 

13. Apa yang anda harapkan kedepannya tentang olahraga Orienteering ini? 

14. Apa target yang anda ingin capai dalam olahraga Orienteering? 
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Hasil wawancara 26 

1. Sejak bulan mei tahun 2014 saya mulai mengenal olahraga 

orienteering. 

2. Kakak senior di KSG-SAC. 

3. Saya tertarik akan tantangan dan hal baru. 

4. Ada kendala. 

5. Ya kondisi fisik kadang tidak selalu fit dan pemahaman peta. 

6. Jarang di dampingi pelatih. 

7. Saya sudah 4 kali ikut perlombaan orienteering. 

8. Croos country dan umum putra. 

9. Belum pernah dapat juara. 

10. Masih belum merata perkembangnnya cuma di Semarang dan 

Solo yang sering ngadain lomba. 

11. Sudah cukup dikenal tapi belum luas. 

12. Kurang mendukung, karena memang di setiap perlombaan 

inisiatif dari perkumpulan-perkumpulan orienteering. 

13. Adanya kalender even yang jelas dan di dukung pemerintah 

juga organisasi. 

14. Ingin menjadi juara dalam setiap lomba. 
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Lampiran 27 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Wawancara dengan anggota Brahmahardika UNS 

 

Wawancara dengan anggota Brahmahardhika UNS 
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Lampiran 28 

 

Wawancara dengan anggota KSG-SAC UNNES 

 

Wawancara dengan anggota KSG-SAC UNNES 
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Lampiran 29 

 

Wawancara dengan anggota Pandawa orienteering Salatiga 

 

Alat penusuk sistem jarum yang dimiliki Pandawa Orienteering 
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Lampiran 30 

 

 

Koleksi piala dan penghargaan lomba orienteering yang di dapat 

Brahmahardhika Orienteering 

 

Koleksi piala dan penghargaan lomba orienteering yang di dapat 

Brahmahardhika Orienteering 


