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ABSTRAK 
 

 Slamet Riyadi. 2009. Pembinaan Prestasi Olahraga Atletik  Nomor lari 
pendek, menengah, dan jauh di Sebayu Atletik Club 2009. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Drs. Musyafari Waluyo, M.Kes. dan Drs. Sahri, M.Kes. 
 
Kata Kunci : Pembinaan, Prestasi, Olahraga Atletik Nomor Lari pendek, 
menengah dan jauh.  
 
 Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembinaan prestasi olahraga 
atletik nomor lari di Sebayu Atletik club di Kota Tegal, program latihan, kualitas 
pelatih, keadaan organisasi, sarana dan prasarana serta dana yang digunakan 
dalam pembinaan olahraga atletik nomor lari di Sebayu Atletik club. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembinaan prestasi olahraga atletik nomor 
lari pendek, menengah, dan jauh di Kota Tegal, mengetahui kualitas pelatih, 
keadaan organisasi yang dilaksanakan oleh pengurusnya, sarana dan prasarana 
serta dana yang digunakan dalam pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari 
pendek, menengah dan jauh di Sebayu Atletik club di Kota Tegal. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistic dengan 
lokasi penelitian di Kota Tegal terutama di klub atletik Sebayu Atletik Club. 
Sumber data berupa (1) person, yaitu: pengurus, pelatih dan atlet, (2) place, yaitu: 
lapangan atau tempat latihan Atletik nomor lari, (3) paper, yaitu: program latihan, 
jadwal latihan, dan lain-lain. Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. 

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pembinaan prestasi olahraga atletik 
nomor lari di Sebayu Atletik Club cukup baik, (2) Keadaan organisasi yang 
dilaksanakan oleh pengurus-pengurusnya terkoordinir dengan baik, masih bersifat 
sederhana, kekeluargaan dan keterbukaan. (3) Sarana dan prasarana yang dimiliki 
belum memadai. (4) Dana Sebayu Atletik Club berasal dari APBD Kota Tegal, 
bantuan KONI, bantuan swasta dan sponsor, sumbangan, donatur atau 
penyandang dana, iuran pengurus serta pelatih dan berimprovisasi dengan pihak-
pihak lainnya. 

Pembinaan prestasi yang dilakukan klub atletik nomor lari di Sebayu 
Atletik Club cukup baik. Saran yang di berikan yaitu: (1) Meningkatkan 
pembinaan prestasi salah satunya dengan melalui pembinaan yang kontinyu dan 
massal. (2) Kepengurusan klub dengan KONI serta pihak-pihak lain lebih 
ditingkatkan lagi. (3) Meningkatkan kerjasama dengan instansi maupun pihak-
pihak lain dalam rangka menggali dana. (4) Pelatih, sarana dan prasarana perlu 
ditambah dan dilengkapi lagi,serta (5) Prestasi terus dikembangkan dan 
ditingkatkan agar tercapai hasil yang maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Olahraga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dunia yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Olahraga memang telah memainkan 

peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Olahraga menjadi alat 

untuk membentuk watak dan karakter bangsa yang sangat efektif yang siap hidup 

dan bersaing dalam era globalisasi. Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak 

dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi 

yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Oleh karena itu, 

pemerintah Indonesia harus mempunyai kemauan serta tekad yang kuat untuk 

memajukan olahraga di Indonesia. Olahraga akan berkontribusi pada peningkatan 

sumber daya manusia bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan menghasilkan 

berbagai inovasi dan kreasi yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa. 

  Prestasi olahraga di Indonesia sekarang ini mulai sulit untuk meningkatkan 

pretasinya, dikarenakan mulai mendekati titik kejenuhan. Apabila tidak segera 

dilakukan usaha-usaha yang profesional dalam menanganinya, maka prestasi 

olahraga yang ada di Indonesia akan semakin tertinggal dari prestasi olahraga di 

negara-negara lain. 

    Salah satu strategi yang paling mendasar dalam upaya mewujudkan 

peningkatan sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang olahraga 



2 

 

adalah dengan memusatkan perhatian dan orientasi pembangunan olahraga sedini 

mungkin yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi 

generasi muda sejak usia dini (KONI, 2000 : 67). 

Pembinaan dan pembibitan atlet merupakan permasalahan penting yang 

harus mendapat perhatian. Dalam GBHN 1993 secara tegas telah dikemukakan 

bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia diarahkan pada peningkatan jasmani, 

mental dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan 

kepribadian, disiplin dan sportifitas tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam upaya peningkatan prestasi 

olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin 

melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan 

olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara 

lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas olahraga baik tingkat pusat 

maupun daerah (GBHN, 1993:95-96). 

Perlunya pembinaan olahraga menjamin keberhasilan suatu negara dalam 

membawa prestasi dan nama harum bangsa. Pembinaan olahraga haruslah terjalin 

dalam suatu sistem yang saling terkait seperti mata rantai yang tak terputus dari 

yang paling dasar hingga pembinaan yang tertinggi. Potensi yang ada terus 

menerus dapat dibina, dipelihara dan dikembangkan dari waktu ke waktu sehingga 

tidak tertutup kemungkinan potensi tersebut menjadi pribadi-pribadi yang tangguh 

dan handal. Pribadi yang mempunyai prestasi yang dapat mengangkat nama baik 
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bangsa.Pembinaan olahraga haruslah terjalin dalam suatu sistem yang saling 

terkait seperti mata rantai yang tak terputus dari yang paling dasar hingga 

pembinaan yang tertinggi. Potensi yang ada terus menerus dapat dibina, dipelihara 

dan dikembangkan dari waktu sehingga tidak tertutup kemungkinan potensi 

tersebut menjadi pribadi–pribadi yang mempunyai prestasi yang dapat 

mengharumkan nama bangsa. 

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Tegal merupakan induk 

organisasi kelembagaan yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam menghimpun, 

membina prestasi, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan Atletik di Kota 

Tegal. Atletik merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan jasmani (penjas) 

yang wajib diberikan kepada siswa sekolah dasar (SD),Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Bahkan di beberapa 

Perguruan Tinggi, Atletik sebagai salah satu Mata Kuliah Umum (MKDU). 

Sedangkan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan merupakan mata kuliah 

wajib yang harus di ambil, Atletik merupakan salah satu mata pelajaran di 

sekolah-sekolah  karena atletik merupakan ”Mother atau Ibu” dari semua cabang 

olahraga.Gerakan-gerakan yang ada di dalam atletik dimiliki oleh sebagian besar 

cabang-cabang olahraga. 

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) sebagai induk organisasi atletik 

di Indonesia dalam rangka memajukan prestasi selalu berusaha memajukan 

olahraga atletik dengan mengadakan kompetisi atau pertandingan, selain itu 

diadakan pemilihan bibit pemain berprestasi baik melalui ekstrakulikuler di 

sekolah maupun di club-club. Maka keberadaan infrastruktur sangat penting bagi 
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semua pihak tak terkecuali olahraga. Salah satu infrastruktur yang penting untuk 

melakukan pembinaan usia dini adalah sekolah. Sekolah tersebut dapat dijadikan 

basis pembinaan olahraga dengan membuat suatu kurikulum terpadu yang bisa 

memberikan ruang bagi para siswa yang berbakat untuk mengembangkan 

bakatnya, sekaligus sekolah sebagai sarana yang tepat dalam belajar. Sistem ini 

sangat cocok untuk diterapkan di wilayah–wilayah yang terpencil dan belum 

berkembang karena terbatasnya infrastruktur. 

Selain melalui sekolah, pembinaan dapat dilakukan melalui club–club 

olahraga. Dengan sistem ini memang diperlukan peran aktif dari masyarakat 

sendiri untuk membangun club–club yang mampu menampung minat dan bakat 

olahraga anak–anak di tempat tersebut. Sistem pembinaan melalui klub ini sangat 

cocok untuk daerah atau wilayah yang masyarakatnya sudah maju dan 

mempunyai partisipasi aktif dalam keolaharagaan seperti di Kota Tegal. 

Kedua sistem tersebut, melalui club dan sekolah, dapat dilakukan secara 

bersama–sama dengan melihat karakteristik daerah masing–masing sehingga 

dapat menghasilkan bibit–bibit olahraga secara maksimal ( Wiratama, 2007: 8) 

1.2     Permasalahan 

Pada prinsipnya suatu penelitian tidak lepas dari permasalahan, sehingga 

perlu kiranya masalah tersebut untuk diteliti, dianalisa dan dipecahkan. Sesuai 

dengan latar belakang kajian, permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Sebayu 

Atletik Club Kota Tegal? 
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1.2.2 Bagaimana keadaan organisasi yang dilaksanakan oleh PASI Kota Tegal  

menyangkut  pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Kota 

Tegal ? 

1.2.3 Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang program 

pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Sebayu Atetik Club 

Kota Tegal? 

1.2.4 Bagaimana dana yang digunakan oleh PASI Kota Tegal dalam pembinaan 

prestasi olahraga atletik nomor lari di Kota Tegal ? 

I.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini     

mempunyai tujuan untuk : 

1.3.1 Mengetahui pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Sebayu 

Atletik Club Kota Tegal. 

1.3.2 Mengetahui keadaan organisasi yang dilaksanakan oleh PASI KOTA 

TEGAL menyangkut pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di 

Kota Tegal. 

1.3.3 Mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang program 

pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Sebayu Atetik Club 

Kota Tegal. 

1.3.4 Mengetahui dana yang digunakan oleh PASI Kota Tegal dalam pembinaan 

prestasi olahraga atletik nomor lari di Kota Tegal?  
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I.4   Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini   adalah : 

1.4.1 Dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi yang dapat di pakai sebagai 

bahan masukan  pembinaan olahraga prestasi atletik nomor lari. 

1.4.2 Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga 

atletik nomor lari kota Tegal. 

1.4.3 Untuk membentuk landasan yang kuat bagi tim atletik Kota Tegal dalam 

mencapai prestasi yang optimal. 

 I.5 Penegasan Istilah 

      Untuk menghindari penafsiran yang menyimpang dari isi skripsi dan 

dasar judul di atas maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1.5.1     Pembinaan 

Pembinaan adalah usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik (KBBI, 1989:134). 

 1.5.2     Prestasi 

Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang telah dicapai olahragawan 

atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga (UU RI No. 3, 

2005:4) 
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1.5.3     Olahraga 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (UU RI 

No. 3, 2005:3). 

1.5.4 Atletik  nomor lari 

Atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerak-

gerak  alamiah/wajar seperti jalan, lari, lompat,dan lempar. Dengan berbagai 

cara atletik telah dilakukan sejak awal sejarah manusia. 

Nomor lari terdiri dari avent individual atau estafet dikelompokkan 

dalam beberapa grup sebagai berikut. 

-Sprin dekat   (100 m, 200 m) 

-Sprin jauh   (400 m) 

-Jarak menengah dekat  (800 m) 

-Jarak menengah   (1500 m) 

-Jarak menengah jauh  (5000 m) 

-Jarak jauh   (10000 m dan marathon 42, 195m) 

-Lari gawang   (110 dan 400 m) 

(J.M. Ballesteros, 1979: 1-2) 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembinaan Prestasi 

2.1.1 Pembinaan Prestasi Olahraga 

Pembinaan adalah usaha tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna dan berhasil untuk meningkatkan atau memperoleh hasil yang lebih baik (A. 

Mangunhardjana, 1989:134). Untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal 

diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah dan berkesinambungan serta 

didukung dengan penunjang yang memadai (Hartono, Nurharsono dan Pratiknyo, 

1998:12). Dan untuk mencapai prestasi optimal atlet, juga diperlukan usaha dan 

daya melatih yang dituangkan dalam rencana program latihan tertulis yang 

tersusun secara sistematis sebagai pedoman arah kegiatan untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien (Tohar : 2004). 

Untuk pencapaian prestasi maksimal olahraga harus dikembangkan 

melalui kegiatan pembinaan yang terprogram, terarah, terencana melalui kegiatan 

berjenjang dalam waktu yang relatif lama (Rusli Lutan dkk, 2000). Sumaryoto 

(2005) mengatakan bahwa kunci untuk memajukan prestasi adalah dimulai 

dengan menangani serius pembinaan olahraga sejak usia dini . Karena, saat itulah 

yang paling tepat untuk memberikan dasar ketrampilan dan membentuk karakter 

bermain, menumbuhkan sportifitas dan semangat pantang menyerah dalam 

pertandingan. Sehingga prestasi yang dihasilkan dapat benar–benar maksimal. 
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Konsep pembinaan olahraga usia dini sedini mungkin yang dipaparkan 

oleh (KONI, 2000:66) adalah Kalau kita ingin mencapai prestasi yang tinggi, 

maka perlu diterapkan konsep pembinaan olahraga sedini mungkin. Tanpa 

pembibitan jangan diharapkan akan diperoleh olahragawan berprestasi. Konsep 

tersebut jelas mengacu kepada pembinaan anak–anak usia dini. Oleh karena 

periode umur anak-anak tersebut merupakan periode yang amat potensial, guna 

memungkinkan pembinaan prestasi setinggi mungkin. Terciptanya prestasi 

puncak adalah hasil dari persiapan atlet yang cermat, berdasarkan program latihan 

yang terorganisasi secara sangat rinci, direncanakan secara bertahap, obyektif dan 

diterapkan secara berkesinambungan (Harsuki, 2003:308). 

2.1.2 Tahap – Tahap Pembinaan 

Bahwa untuk mencapai suatu prestasi dalam olahraga, merupakan usaha 

yang benar–benar harus diperhatikan secara masak dengan suatu usaha pembinaan 

melalui suatu pembibitan secara dini, serta peningkatan melalui pendekatan ilmiah 

terhadap ilmu–ilmu pengetahuan yang terkait (M. Sajoto, 1988:10-11) pembinaan 

atletik di sebayu atletik club mulai dari 10 sampai 12 tahun, untuk spesialisasi, 

antara usia 11-13 tahun. 

Sedangkan KONI (1998:28) membagi tahap Jenjang Pembinaan Olahraga 

Nasional berdasar DEPDIKBUD dan KONI dalam tiga tingkatan yaitu : tahap 

pembinaan pemassalan, pembinaan pembibitan dan pembinaan prestasi. 

Digambarkan dalam sebuah piramida sebagai berikut : 
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Gambar 1. Jenjang Pembinaan Olahraga nasioanal (KONI, 1998:28) 

 

Keterangan : 

1. Tahap Pembinaan Pemassalan 

2. Tahap Pembinaan Pembibitan 

3. Tahap Pembinaan Prestasi 

 Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian prestasi 

olahraga yang maksimal dibutuhkan tahap–tahap yang berkelanjutan. KONI 

(1998:B-5) mengemukakan beberapa kegiatan dasar yang dilaksanakan dalam 

proses pembinaan atlet untuk mencapai prestasi tinggi. Adapun kegiatan – 

kegiatan tersebut antara lain : 

C

A
KONI DEPDIKNAS 

3 
 

 
             2               

 
 
1 

 
 
 

                                       1  B 

TALENT SCOUTING 
(Pemanduan Bakat) 
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a) Pemassalan 

b) Pembibitan 

c) Pemanduan Bakat 

d) Pembinaan 

e) Sistem Pelatihan 

 Dalam prakteknya para pembina olahraga secara langsung melakukan 

kegiatan pembinaan tanpa melalui kegiatan sebelumnya, sehingga kurang 

pemantapannya untuk mencapai prestasi puncak yang diinginkannya. 

a) Pemassalan 

 Pemassalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet 

secara multilateral dan spesialisasi. Tujuannya adalah melibatkan sebanyak – 

banyaknya atlet, sehingga timbul kesadaran terhadap pentingnya olahraga prestasi 

sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara nasional. 

 Untuk mencapai sasaran olahraga yang berkualitas, maka diperlukan satu 

kerja keras, keterkaitan dan keterpaduan dari semua pihak untuk membantu serta 

bekerjasama, berfikir secara ilmiah untuk mendukung atau memadukan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman di dalam memberikan pengertian dan dorongan 

pada pembina, pelatih dan atlet untuk bekerja keras semaksimal mungkin dalam 

mencapai prestasi yang maksimal. Langkah awal pemanduan bakat dalam 

meningkatkan prestasi atletik nomor lari di Indonesia adalah melalui pemassalan 

olahraga. 
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b) Pembibitan 

 Komite Olahraga Nasional Indonesia (1998:B-7) mengemukakan bahwa 

pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menyaring atlet berbakat dalam 

olahraga prestasi, yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru 

dan pelatih. Tujuan pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlet berbakat 

dalam berbagai cabang prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan 

yang lebih intensif, dengan sistem yang lebih inovatif dan mampu memanfaatkan 

hasil riset ilmiah serta teknologi modern. 

c) Pemanduan Bakat 

Pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan 

peluang seorang atlet yang berbakat untuk dapat berhasil dalam menjalalani 

latihan sehingga mencapai prestasi puncak. Tujuan dalam pemanduan bakat 

adalah untuk memperkirakan seberapa besar seseorang untuk dapat berpeluang 

dalam menjalalani program latihan sehingga mencapai prestasi yang lebih tinggi 

(KONI, 1998:B-10). 

Dalam tahap ini peserta (calon atlet) bisa sangat banyak, artinya tidak atau 

belum dibatasi. Dalam tahap ini dilakukan seleksi tahap pertama dari kegiatan 

pemassalan yang melibatkan banyak orang untuk melakukan kegiatan olahraga 

yang dimaksud. Sistem pemanduan bakat bakat yang ada berpedoman pada 

pengetahuan, postur tubuh, kondisi psikologis, fisiologis ataupun keahlian dan 

ketrampilan calon atlet. 
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d) Pembinaan 

Para atlet yang telah diseleksi dari tahap pemanduan bakat kemudian harus 

melalui tahap berikutnya yaitu tahap pembinaan. Dalam tahap inilah yang 

merupakan tahap yang paling penting dalam tahap pembinaan prestasi olahraga. 

Dalam tahap inilah kegiatan pembinaan yang utama dilakukan, mulai dari 

pelaksanaan program latihan hingga bagaimana manajemen organisasi yang 

dilakukan dalam mengembangkan prestasi secara keseluruhan. 

UU RI No. 3 Th. 2005 pada BAB VII pasal 21 tentang PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA mengemukakan Pembinaan dan 

Pengembangan keolahragaan dilakukan melalui tahap pengenalan olahraga, 

pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. 

KONI (1998:B-12) mengemukakan latihan harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak : 

1) Latihan dari cabang olahraga spesialisasi harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan atlet 

2) Perhatian harus difokuskan pada kelompok otot, kelentukan persendian, 

stabilitas dan penguatan anggota tubuh dalam kaitannya dengan persyaratan 

cabang olahraga spesialisasi 

3) Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis sampai tingkat 

tertinggi yang akan diperlukan untuk membangun tingkat keterampilan teknik 

dan taktik yang tinggi secara efisien 

4) Pengembangan pembendaharaan keterampilan adalah sebagai persyaratan 

pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialisasi dan prestasi 
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5) Prinsip perkembangan perbendaharaan keterampilan didasarkan pada fakta 

bahwa ada selalu interaksi (saling ketergantungan) antara semua organ dan 

sistem dalam tubuh manusia dan antara proses–proses faaliah dengan 

psikologis. 

e) Sistem Pelatihan 

KONI (1998:B-12) mengemukakan : 

1) Tujuan Latihan 

 Tujuan utama dari latihan atau training dalam olahraga adalah 

meningkatkan keterampilan dan prestasi olahraga semaksimal mungkin. Latihan 

merupakan suatu aktifitas yang dilakukan secara sistematik dan kontinyu dalam 

jangka waktu tertentu dalam mencapai sasaran yang jelas. Tidak hanya berlatih 

sekali dua kali seorang berlatih dan berprestasi. Butuh waktu yang relatif lama 

hingga bertahun – tahun untuk meraih prestasi olahraga. 

2) Tenaga Pelatih 

 Tugas utama seorang pelatih adalah membantu atlet untuk meningkatkan 

prestasinya setinggi mungkin. Atlet menjadi juara adalah hasil antara atlet 

berbakat dan proses pembinaan yang benar dengan perbandingan sumbangan atlet 

60% dan proses pembinaan 40%. Atlet juara lahir dan dibuat. Untuk mencapai 

tujuan tersebut 4 aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama: 

a. Aspek Teknik 

 Latihan Teknik adalah membantu atlet untuk mempermahir keterampilan 

teknik – teknik gerakan spesialisasi masing-masing cabang olahraga, agar dengan 

demikian setiap keterampilan gerak dapat dilakukan sesempurna mungkin. 



15 

 

b. Aspek Taktik 

 Latihan taktik adalah latihan untuk menumbuhkan perkembangan daya 

tafsir kemampuan berfikir taktis dari para atlet. 

c. Aspek Fisik 

 Latihan fisik adalah latihan untuk mempersiapkan fisik menghadapi stres–

stres fisik dalam latihan dan pertandingan. Latihan fisik yang perlu dilatih : 

kekuatan, daya tahan, kelentukan, kecepatan, power, daya tahan otot, stamina. 

d. Aspek Mental 

 Perkembangan mental atlet tidak kurang pentingnya dari perkembangan 

ketiga faktor tersebut di atas. Latihan mental lebih menekankan pada 

perkembangan kedewasaan atlet serta perkembangan emosional impulsif, 

misalnya motivasi berlatih, semangat bertanding, sikap pantang menyerah, 

percaya diri, sportivitas, keseimbangan emosi terhadap stres, frustasi, 

keseimbangan, kemampuan meredam dan sebagainya. 

Tujuan utama pelatihan olahraga prestasi adalah untuk meningkatkan 

keterampilan atau prestasi semaksimal mungkin (Tohar, 2004:1). 

 Keempat aspek tersebut di atas haruslah seiring dan harus diajarkan secara 

serempak. Kesalahan umum para pelatih adalah bahwa aspek psikologis yang 

sangat penting artinya itu, sering diabaikan atau kurang diperhatikan pada waktu 

melatih, oleh karena mereka selalu hanya menekankan pada latihan guna 

menguatkan daya tahan otot, kelentukan, kecepatan  yang sempurna. 
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2.1.3  Program Pembinaan 

 Kita harus sadar seorang juara atau atlet yang sangat berbakat bukan 

dilahirkan. Seorang juara atau bintang itu ada karena dicetak. Konsep inilah yang 

paling nyaris tidak pernah diterapkan dalam kehidupan olahraga Indonesia. 

Pepatah ini pun tinggal pepatah kosong tanpa arti. Sepertinya kita harus sepakat 

bahwa sejak tahun 2003 hingga sekarang merupakan tahun yang memprihatinkan 

bagi kehidupan olahraga Indonesia. Betapa tidak? Kita tidak lagi punya 

kebanggaan bahwa olahraga menjadi satu – satunya bidang yang dapat 

mengangkat nama bangsa dan negara ke pentas dunia. Apalagi saat ini krisis 

belum berakhir. 

 Sebetulnya tidak ada yang salah dengan konsep pembinaan di Indonesia. 

Persoalan yang timbul ialah pada saat aplikasinya. Sepertinya kita lebih memilih 

mandor daripada menjadi pekerjanya. Untuk mendapatkan atlet berbakat, 

misalnya, tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun saja. Melihat kondisi olahraga 

di Indonesia saat ini diperlukan minimal 5-10 tahun untuk membenahinya. Itulah 

sebabnya banyak pihak yang mengatakan bahwa juara itu tidak dilahirkan, tapi 

dicetak. 

 Berdasarkan usia atlet, Bompa (1983) membagi tahapan usia dalam 

pencapaian prestasi olahraga dalam tiga kategori. Ada tiga kategori dalam 

pengembangan dan pembinaan prestasi secara maksimal, yaitu : 

1) Tahap permulaan (persiapan), yaitu usia 10 sampai 12 tahun 

2) Tahap spesialisasi, antara usia 11-13 tahun 

3) Tahap prestasi puncak, antara usia 18-24 tahun 
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 Atlet berbakat tidak dapat dengan sendirinya akan mencapai prestasi 

tertinggi apabila tidak didukung dengan pembinaannya yang baik. Secara garis 

besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan prestasi 

maksimal secara efektif (KONI, 1997:15). Adapun faktor–faktor tersebut antara 

lain : 

1) Faktor internal atlet,meliputi bakat, minat dan lain–lain. 

2) Manajemen organisasi yang baik. 

3) Program pembinaan 

4) Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung 

 Semua faktor di atas saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. 

Faktor internal atlet tidak akan cukup jika tidak didukung oleh sistem pembinaan 

yang baik, demikian pula pembinaan yang ada akan kurang maksimal jika sarana 

dan prasarana yang ada kurang memadai. Faktor internal atlet menjadi 

permasalahan yang dapat ditangani oleh pelatih secara khusus. Unsur ini dapat 

dikembangkan dengan baik melalui program pembinaan yang baik pula. 

Sedangkan tiga faktor yang lain merupakan faktor yang harus dipecahkan oleh 

pengurus itu sendiri secara umum. Manajemen klub berhubungan dengan 

bagaimana pengelolaan manajemen yang dilakukan dalam mengembangkan klub 

secara umum. Dimana manajemen organisasi akan berperan penting dalam 

pengembangan prestasi secara keseluruhan. Tanpa adanya sistem administrasi 

yang baik maka pembinaan yang dilakukan juga akan kurang maksimal. Program 

pembinaan berhubungan dengan bagaimana manajemen pelatih dalam 

meningkatkan prestasi atlet. 
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2.2   Latihan 

2.2.1   Pengertian Latihan 

 Latihan adalah merupakan aktifitas olahraga yang sistematik dalam waktu 

yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual, yang mengarah kepada 

ciri – ciri fungsi fisiologis manusia sasaran yang telah ditentukan (Bompa, 

1983:4) 

 Latihan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan secara sistematik dan 

kontinyu dalam jangka waktu tertentu dalam mencapai sasaran. Tidak hanya 

berlatih sekali dua kali saja seorang berlatih dan berprestasi. Butuh waktu yang 

relatif lama hingga bertahun – tahun untuk mencapai prestasi olahraga yang 

maksimal. Tujuan utama pelatihan olahraga prestasi adalah untuk meningkatkan 

keterampilan atau prestasi semaksimal mungkin (Tohar, 2004:1). 

 Untuk mencapai prestasi dan tujuan, maka atlet harus berlatih, karena 

melalui latihan–latihan yang teratur pola hidupnya secara menyeluruh akan 

terbentuk. Oleh karena itu kata kunci untuk mencapai prestasi dan keunggulan 

dalam olahraga adalah ”berlatih dan berprestasi”. Terkait dengan itu, peran pelatih 

dan atlet sangat dominan untuk bersama-sama berupaya menemukan metode 

latihan yang lebih efisien. 

2.2.2  Aspek – Aspek Latihan 

Menurut Tohar (2004:2) memaparkan ada beberapa aspek latihan yang 

harus diperhatikan yaitu : 
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2.2.2.1 Latihan Fisik 

Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk menguatkan kondisi fisik 

secara menyeluruh. Tanpa kondisi fisik yang baik atlet tidak akan dapat mengikuti 

latihan–latihan, apalagi untuk bertanding. Beberapa unsur kemampuan fisik dasar 

yang perlu dikembangkan adalah kelentukan, daya tahan, kelenturan, kelincahan, 

kecepatan gerak, kecepatan reaksi, daya tahan, koordinasi gerak dll. 

2.2.2.2 Latihan Teknik 

Latihan teknik bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

penguasaan teknik gerakan dalam suatu cabang olahraga. Penguasaan teknik–

teknik dasar adalah sangat penting karena menentukan keterampilan dan 

kemahiran secara keseluruhan gerak dalam suatu cabang olahraga. Untuk bisa ahli 

dalam olahraga tersebut seseorang harus terampil melakukan beberapa teknik 

dasar. 

2.2.2.3 Latihan Taktik 

Latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan 

kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga yang 

bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan adalah strategi. 

2.2.2.4 Latihan Mental 

 Latihan mental adalah latihan yang menekankan pada perkembangan 

psikologis terutama perkembangan kedewasaan (maturitas) dan emosional atlet. 

Keempat aspek tersebut sangat diperlukan oleh seorang atlet sehingga tidak boleh 

diabaikan. Latihan yang benar dengan mengembangkan semaksimal mungkin 

setiap aspek yang ada akan memungkinkan meningkatnya prestasi. 
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 2.2.3  Program Latihan 

 Dalam suatu pembinaan olahraga dibutuhkan program yang sistematis 

dalam pencapaian prestasi maksimal. Program latihan yang diberikan merupakan 

suatu petunjuk akan perkembangan pembinaan yang dilaksanakan demi 

tercapainya tujuan maksimal. 

 Manfaat program latihan 1) merupakan pedoman kegiatan terorganisir 

untuk mencapai prestasi puncak pada cabang olahraga. 2) untuk menghindari 

faktor kebetulan dalam mencapai prestasi puncak dalam olahraga. 3) efektif dan 

efisien dalam penggunaan waktu, dana dan tenaga untuk mencapai tujuan. 4) 

untuk mengetahui hambatan – hambatan dengan cepat dan menghindari 

pemborosan waktu, dana dan tenaga. 5) memperjelas arah dan tujan yang ingin 

dicapai. 6) sebagai alat kontrol terhadap tercapainya sasaran (Tohar, 2004:32) 

 Perkembangan fisik, pembinaan serta peningkatan prestasi hanya dapat 

dikembangkan melalui satu program latihan jangka panjang, oleh karena itu 

perubahan–perubahan organisasi mekanis neuro-physiologis perkembangan 

jaringan–jaringan tubuh tidak mungkin dengan jarak yang pendek (Tohar, 

2004:19) 

 Dari dasar di atas berarti perkembangan tersebut membutuhkan waktu 

yang lama (sekitar 8–10 bulan), maka jadwal latihan harus terbagi dalam beberapa 

tahapan atau musim latihan, sehingga dalam musim latihan pelatih dapat 

merencanakan dan menyusun program latihan dengan penekanan latihan pada satu 

aspek latihan. 
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2.3  Pelatih 

 Seorang pelatih harus seorang yang benar–benar mengerti dan mempunyai 

atikad baik dalam memajukan olahraga nasional, tidak ada motivasi karena 

mencari popularitas. Saat ini banyak sekali pembina olahraga yang bersedia 

mengurus olahraga karena untuk mendapatkan popularitas sehingga banyak yang 

terlantar setelah tokoh tersebut kehilangan motivasi karena tujuan atau 

motivasinya sudah tercapai. Pelatih olahraga adalah orang yang benar–benar 

mengerti olahraga. Pelatih merupakan seorang profesional yang bertugas 

membantu, membimbing, membina dan mengarahkan atlet terpilih, berbakat 

untuk merealisasikan prestasi maksimal dalam waktu yang sesingkat–singkatnya 

(Anung Andang Wiratama, 2007). 

 Kebanyakan pelatih adalah seorang mantan atlet yang berkecimpung 

dalam cabang olahraga tersebut. Dari pengalaman yang dimilikinya dan tentunya 

pengetahuan yang melengkapi dirinya menjadi modal pelatih profesional. Pelatih 

merupakan seseorang yang paling dekat dengan atlet. Keharmonisan diantaranya 

akan membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan bersama. 

 Secara umum peran dan tugas pelatih dikemukakan Harsuki (Ed) (2003, 

370-371) sebagai berikut : 

1) Cermat menentukan sasaran atau tujuan latihan (set goal). 

2) Menetapkan tujuan latihan yang bersifat realistik. 

3) Memilih metode, model–model latihan yang cocok untuk memenuhi 

kebutuhan setiap atlet. 

4) Memotivasi atlet untuk berlatih keras. 
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5) Mencermati latihan pemansan (warming up) dan pencegahan cedera (avoid 

injury). 

6) Istirahat dan minum yang cukup. 

7) Memanfaatkan aspek pembinaan psikologis. 

8) Cermat dan terampil melakukan seni berkomunikasi. 

  Sukses dan gagalnya seorang atlet di pertandingan, sedikit banyak 

dipengaruhi oleh peran pelatih dalam memotivasi atlet tersebut untuk mengikuti 

dan melaksanakan program latihan dengan sungguh–sungguh dan bertanggung 

jawab. Untuk itu, pelatih merupakan sosok yang sangat dibutuhkan dalam 

pencapaian prestasi atlet. 

2.4   Atlet 

 Atlet merupakan faktor indogen dalam pencapaian prestasi maksimal 

diantara beberapa hal yang harus dimilik calon atlet profesional, seperti 

dipaparkan oleh Suharno (1986:4-5) sebagai berikut : 

1) Kesehatan fisik dan mental yang baik, terutama tidak penyakit jantung, paru – 

paru, syaraf dan jiwa. 

2) Bentuk tubuh dan proporsi tubuh selaras dengan macam olahraga yang 

diikutinya. Setiap cabang olahraga menuntut tipologi fisik atlet yang berbeda-

beda. 

3) Kondisi fisik dan kemampuan fisik yang baik yang meliputi komponen 

kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, 

koordinasi, ketepatan, daya ledak, reaksi, stamina dan mobilitas. 
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4) Penguasaan teknik dasar yang sempurna, teknik menengah dan teknik–teknik 

tinggi. 

5) Menguasai masalah–masalah taktik perorangan, taktik tim, pola–pola 

pertahanan dan penyerangan serta sistem–sistem bertanding. 

6) Memiliki aspek kejiwaan dan kepribadian yang baik. Untuk mencapai 

prestasi semaksimal mungkin di samping memiliki prestasi fisik yang tinggi 

perlu motor penggerak dan pendorong dari aspek kejiwaan dan kepribadian. 

Misalnya daya fikir, kemampuan, perasaan, akal, disiplin, ketekunan dan 

tanggung jawab. 

 Memiliki kematangan juara yang mantap artinya atlet tersebut dalam 

menghadapi pertandingan apapun macam dan kondisinya, selalu memperlihatkan 

keajegan prestasi cabang olahraga yang diikutinya. 

2.5 Organisasi 

 Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang – orang, alat–

alat, tugas–tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga 

terdapat suatu institusi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh 

dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

(Soekardi, 2006). 

  Organsisasi dalam olahraga berkembang sesuai dengan kebutuhan yang 

makin lama makin luas tujuannya, sehingga unsur-unsurnya harus diselesaikan 

makin banyak. Dalam suatu organisasi olahraga diperlukan aturan-aturan yang 

harus ditaati oleh semua anggota agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai, 

maka timbal Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), agar 
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tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan (Dirham, 1986:17). Dalam suatu 

organisasi tentunya didukung oleh sarana dan prasarana serta pendanaan yang 

cukup dalam setiap perjalanannya. Selain faktor sumber daya manusianya, kedua 

faktor tersebut di atas perlu menjadi pertimbangan utama. Meskipun struktur 

organisasi telah disusun dengan lengkap, Namun organisasi itu belum dapat 

dibaca secara jelas mengenai besar kecilnya organisasi, wewenang tiap pejabat 

atau petugas, macam jenis satuan organisasi dan sebagainya. Untuk memperjelas 

struktur organisasi ini diperlukan bagan organisasi. Bagan organisasi adalah 

gambar struktur organisasi yang ditukjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis 

yang disusun menurut kedudukannya dan masing-masing memuat fungsi tertentu, 

yang satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang dan 

tanggung jawab (Dirham, 1986:17). 

2.6 Sarana dan Prasarana 

 Pembibitan dan pembinaan yang baik juga harus ditunjang dengan 

tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana olahraga. Cabang–cabang 

olahraga tertentu memang memerlukan peralatan yang kadang tidak terjangkau 

secara ekonomi, Namun setidaknya pemerintah membangun sarana dan prasarana 

yang dapat digunakan untuk cabang–cabang terukur dan massal seperti lapangan 

atau gedung. Setiap organisasi perlu memiliki sarana dan prasarana, kebutuhan ini 

mutlak diperlukan untuk dapat bergerak dan melakukan aktifitasnya. 

 Sarana dan prasarana olahraga adalah merupakan “wadah” untuk 

melakukan kegiatan olahraga, dengan demikian untuk menyongsong Hari Depan 

Olahraga Indonesia perlu disiapkan “wadah” yang mencukupi jumlahnya 
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sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk 

berolahraga terutama untuk meningkatkan prestasi olahraga. Sehingga hal tersebut 

sejalan dengan semboyan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan 

masyarakat” yang dicanangkan oleh almarhum Mantan Presiden Soeharto pada 

Hari Olahraga Nasional pada tahun 1883 (Harsuki, 2003:307). 

2.6.1 Sarana Olahraga 

 Menurut Soepartono, (2006:6) istilah sarana olahraga adalah terjemahan 

dari “falicities”, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Sarana olahraga dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 

a) Peralatan (apparatus) adalah sesuatu yang digunakan. 

 Contoh : pengaman 

b) Perlengkapan (device) yaitu : 

Sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, misalnya : garis batas, dll. 

 Sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki.  

2.6.2 Prasarana Olahraga 

 Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang 

terselenggaranya statu proses (usaha atau pembangunan). Dalam olahraga, 

prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancar 

tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat tersebut adalah 

susah untuk dipindahkan. 

 Dari uraian di atas dapat disebutkan prasarana untuk olahraga lapangan 

adalah lapangan atau gedung olahraga. Sama halnya dengan sarana, prasarana 
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juga memilki standard ukuran yang berbeda untuk masing–masing cabang 

olahraga. 

2.7 Dana 

 Dalam aktifitas organisasi maka keuangan adalah sebagai bahan bakarnya. 

Keuangan yang menggerakkan seluruh bagian organ, oleh karenanya maka setiap 

organisasi haruslah mempunyai dana keuangan. Hampir dapat dipastikan bahwa 

dalam anggaran dasar dan anggaran organisasi mengenal sumber keuangan 

berasal dari beberapa kemungkinan, antara lain : 1) Iuran anggota, 2) Bantuan dari 

Pemerintah atau pihak ketiga, 3) Usaha lain yang sah dan tidak mengikat 

(Soekardi, 2006). 

 Dalam pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa 

pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Adanya suatu kerjasama akan menghasilkan 

dana yang cukup besar. 

 Keuangan ini haruslah dikelola dengan baik demi kelancaran dan 

tercapainya tujuan organisasi. Tanpa adanya dana maka suatu organisasi tersebut 

akan lumpuh. Efisiensi penggunaan dana akan menyuburkan aktifitas organisasi. 

Manajemen yang baik dalam pengelolaan dana akan membawa organisasi dalam 

aktifitas yang sebenarnya. 

2.8   Atletik nomor lari 

 Atletik (athletics) adalah sekumpulan olahraga yang meliputi lari, jalan, 

lempar dan lompat, yang telah menjadi aktivitas olahraga tertua dalam peradaban 
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manusia.Olahraga atletik, dalam budaya inggris dan beberapa negara lain,dikenal 

dengan istilah trak and field, yang artinya ’lintasan dan lapangan’. Seorang 

olahragawaan yang menekuni olahraga atletik disebut dengan atlet (athlete) 

 Olahraga atletik sering dianggap sebagai”induk” dari olahraga. Sebab, 

atletik terdiri dari unsur-unsur gerak utama yang mendasari banyak cabang 

olahraga, yaitu lari,jalan lompat dan lempar. 

 Nomor perlombaan yang dipertandingkn dalam lomba atletik meliputi 

nomor lari, lompat,dan lempar. Selain itu, terdapat nomor perlombaan khusus, 

yaitu jalan cepat, lari halang rintang, dan lari lintas alam. (Winendra Adi, 

Kharisma Jati dan Joe Manuk,2008: 05). 

2.8.1 Sejarah Perkembangan Atletik di Indonesia 

 Di Indonesia perkumpulan atletik yang pertama kali berdiri adalah pada 

tanggal 3 September 1950 di semarang yang sekarang disebut Persatuan Atletik 

Seluruh Indonesia (PASI). Sedangkan klub-klub atletik yang sudah berdiri sejak 

pemerintahan Hindia Belanda yaitu di pulau jawa di beberapa kota besar seperti 

Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, dan di Surabaya. 

2.8.2  Bidang Pendidikan 

 Atletik sudah masuk kedalam kurikulum pendidikan jasmani, sehingga 

siswa wajib mengikuti pelajaran atletik. Dengan demikian atletik dikenal dan 

menyebar di kalangan pelajar yang di tunjang pula oleh penyelenggaraan 

pertandingan atletik antar pelajar sepereti  dalam arena POPSI. Upaya 

Pengembangan atletik untuk menjadi bagian dalam pengalaman belajar siswa, 
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juga di tunjang oleh penyediaan tenaga guru olahraga atau penjas yang 

berkualifikasi guru profesional yang yang mamputelah di didik di lembaga 

pendidikan tenaga guru, seperti D2, D3, S1, atau yang bertaraf perguruan tinggi. 

 2.8.3  Prestasi Atlet Atletik di Indonesia 

 Prestasi atlet Indonesia dalam atletik periode pertama sekitar tahun 1960-

an mulai diperhitungkan di tingkat Asia, seperti telah dicapainya prestasi oleh 

Gurnam Singh (atlet lari jarak jauh), Okamona (atlet lompat tinggi), M. Sarengat 

(atlet lari cepat), I. G. Ngurah Manik  (atlet lempar lembing). Kemudian disusul 

oleh atlet-atlet angkatan kedua yang mempersembahkan prestasi terbaiknya, 

seperti J. P. Oroh (pelari cepat), Edie Efendy, Usman Efendy (penolak peluru, 

pelempar cakram dan lembing).  

 Kemudian tidak ketinggalan pula para atlet wanita yang mampu 

mempersembahkan prestasi terbaiknya, seperti Carolina Reupasa, Emma 

Tahapari, Juliana Efendi, Yos Mahuse, Tati Ratna Ningsih, Ester Summah, 

Nunung Jayadi,dll. Para atlet yang di sebutkan diatas adalah mereka yang mampu 

mencapai stándar prestasi di tingkat ASEAN dan ASIA. (Adang Suherman, 

2000:7). 

 Lari  adalah cabang olahraga utama dalam atletik. Lari juga termasuk 

perlombaan yang paling digemari dalam atletik, sebab olahraga ini  mudah 

dimainkan oleh siapa saja, dan tidak membutuhkan aturan yang rumit dan tempat 

yang khusus. 

 Namun, dalam perlombaan resmi, misalnya di Olimpiade, perlombaan lari 

dilaksanakan di lintasan khusus yang mengelilingi lapangan atletik. Semua lomba 
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lari dilakukan  melawan arah putaran jam, yang bermula di garis start dan berakhir 

di garish finish. Kecuali, pada beberapa nomor lari jarak jauh, pertandingan 

dilangsungkan di jalan raya. 

 Panjang lintasanperlombaan lari itu bervariasi mulai dari 50 meter untuk 

lari jarak pendek hingga 42 km untuk lari jarak jauh atau maraton. Dalam 

perlombaan lari, setiap pelari saling berlomba untuk menjadi yang tercepat 

Menurut (Winerda Adi, dkk, 2000:16). Menjelaskan bahwa: 

 2.8.3.1  Lari Jarak Pendek 

 Dalam dunia atletik internasional, perlombaan lari jarak pendek kerap 

disebut sebagai sprint (lari jarak pendek) atau dash (lari cepat). Seorang pelari 

jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter. Dibutuhkan performa 

fisik, khususnya kekuatan otot yang prima, untuk menjadi sprinter handal. 

 Nomor lari jarak pendek yang di perlombakan pada event Internasional, 

jika diadakan dilapangan terbuka (outdoor), meliputi nomor lari 100 meter, 200 

meter, dan 400 meter. Adapun lari jarak pendek yang di laksanakan dilapangan 

tertutup (indoor) adalah lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, 400 meter. 

 Pada perlombaan lari jarak pendek resmi, misalnya dalam Olimpiade, 

diperlukan perlengkapan khusus dan lintasan yang memadai. Alat yang digunakan 

dalam perlombaan lari jarak pendek antara lain adalah tumpuan kaki yang di sebut 

dengan starting block dan pistol aba-aba. Lintasan lari memiliki 8 lajur memiliki 

lebar 1,22 m dan lebar garis pembatas 5 cm. Lintasan lari berbentuk oval dengan 

panjang keseluruhan 400m, dengan perincian dua jalur sepanjang 100 m 
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berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari kelengkungan yang sama dan dua 

jalur berbentuk lintasan lulus sejajar sepanjang 100 m. Dalam perlombaan lari, 

pencatatan prestasi seorang pelari didasarkan pada waktu tempuh yang 

diperlukannya saat terpacu di lintasan. Untuk mencatat waktu tempuh seorang 

pelari dibutuhkan alat yang disebut stopwatch. 

 Seperti halnya olahraga pada umumnya,lari jarak pendek memiliki 

beberapa aturan perlombaan yang harus di patuhi oleh setiap pelari. Beberapa 

peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

a) Setiap pelari harus melakukan start secara bersama-sama . Jika salah satu 

atau  beberapa pelari mulai berlari sebelum pistol aba-aba ditembakkan, maka 

start akan di ulang. 

b) Pelari yang dua kali melakukan pelanggaran start akan   didiskualifikasi..  

c) Pelari dilarang mengganggu pelari lain baik dengan ucapan maupun fisik 

d) Setiap pelari harus berlari dijalur masing-masing. Apabila sorang pelari  

keluar lintasan ataupun menginjak garis batas lintasan, ia akan 

didiskualifikasi. 

e) Setiap pelari dilarang menggunakan obat-obatan apa pun yang berfungsi 

memacu kekuatan fisik 

 Peraturan tersbut harus dipatuhi oleh setiap pelari agar sportifitas dalam 

perlombaan dapat terjaga. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelari terhadap 

peraturan tersebut akan mengakibatkannya memperoleh sangsi, antara lain di 

nyatakan gugur (didiskualifikasi) ataupun diskors. 
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2.8.3.2  Lari Jarak Menengah 

 Perlombaan lari jarak menengah adalah nomorlomba lari dengan panjang 

lintasan antara 800 m sampai 3.000 m. Pelari jarak menengah harus memiliki 

kecepatan lari dan daya tahan tubuh yang prima. Sebab, mereka harus terus berlari 

sekaligus mengatur kecepatan supaya tidak cepat lelah. Beberapa pelari jarak 

menengah mengubah kecepatan mereka beberapa kali selama perlombaan. 

Terkadang, mereka juga membawa jam-pengatur selama pertandingan untuk 

mengatur langkah mereka. 

 Pelari jarak menengah yang terkenal selama bertahun-tahun adalah, Jim 

Ryun dari amerika serikat, Sebastian Coe dari Inggris, dan Noureddine Morceli 

dari Algeria. Beberapa nomor perlombaan lari jarak menengah yang 

dipertandingkan dalam event internasional meliputi nomor lari 800 meter, 1.500 

meter, dan 3.000 meter. Di Amerika serikat, kadangkala nomor lari jarak 

menengah yang diperlombakan adalah nomor lari1 mil (1.600 meter), dan 2 mil 

(3.218 meter). 

 Berbeda dengan nomor lari jarak pendek, dalam nomor lari jarak 

menengah, peraturan mengenei batas lintasan dapat diabaikan. Artinya, seorang 

pelari dapat melakukan perpindahan lajur lari untuk mendapatkan panjang lintasan 

terpendek. Biasanya, para pelari sering berlari bergerombol pada lajur kiri paling 

dalam. 

 Hal yang penting daei perlombaan lari jarak menengah adalah sentakan 

saat mulai berlari dan kemam puan pelari untuk menyimpan tenaga agar dapat 

berlari cepat saat mendekati garis finist diputaran terakhir. Cara berlari dalam 



32 

 

pertandingan jarak menengah berbeda dengan yang dipakai dengan yang dipakai 

dalam lari jarak pendek. Dalam lari jarak menengah, kaki relatif lurus saat berlari, 

langkah kaki pendek, dan tubuh tidak perlu terlalu membungkuk kedepan. 

 2.8.3.3  Lari Jarak Jauh 

 Nomor lomba lari jarak jauh adalah perlombaan lari dengan jarak tempuh 

lebih dari 5.000 meter. Nomor-nomor lari jarak jauh yang diperlombakan dalam 

event resmi meliputi lari 5 km dan 10 km. Selain itu, terdapat nomor khusus 

dengan jarak lintasan 42,195 km yang disebut lari maraton. Dalam perlombaan 

dalam event-event umum, seperti Olimpiade ataupun kejuaraan atletik terbuka, 

nomor lari jarak jauh dilaksanakan dilintasan khusus, sebagaimana  nomor lari 

jarak pendek dan jarak menengah. Khusus lari maraton tidak diperlombakan di 

lintasan lari, namun hanya di jalan-jalan umum yang beraspal. 

 Istilah ”maraton”berasal dari legenda Pheidippides, seorang prajurit 

Yunani yang dikirim dari kota Marathon, Yunani, ke Athena untuk 

mengummumkan bahwa bangsa persia telah dikalahkan dalam pertempuran 

marathon. Dikisahkan bahwa ia berlari tanpa berhenti. Tetapi, begitu berhasil 

menyampaikan pesan itu ia meninggal. Dalam ajang pertandingan atletik modern 

dan pertandingan Olimpiade, lari marathon biasanya di lombakan paling akhir 

untuk menutup pesta olahraga tersebut. Perlombaan marathon tahunan untuk 

umum biasanya dilakukan oleh berbagai negara dan diikuti ribuan peserta, mulai 

atlet profesional hingga warga biasa.  

 Start dalam perlombaan lari jarak jauh sama dengan start dalam lari jarak 

menengah yaitu start berdiri. Namun, perbedaan terletak pada posisi antara para 
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pelari. Dalam lari jarak menengah, para pelari berdiri sejajar. Adapun dalam 

nomor lari jarak jauh, para pelari berdiri pada posisi yang tidak teratur. Sebab, 

dalam nomor lari jarak pendek atau menengah, jumlah maksimal pelari adalah 8 

orang. Tetapi, dalam lari jarak jauh atau marathon, jumlah peserta dapat mencapai 

ribuan orang. 

 Teknik dalam lari jarak jauh sangat berbeda dengan lari jarak pendek 

ataupun menengah. Dalam lari jarak jauh, gerak lutut harus rileks, gerak lengan di 

minimalisasi, dan langkah lebih pendek dari pada lari jarak pendek dan jarak 

menengah. Atlet harus menghindari gerakan yang berlebihan. Selain gaya dan 

stamina, teknik serta strategi yang tepat sangat penting. Gerakan yang berfariasi, 

mulai merubah langkah yang mendadak selama berlari hingga lari cepat saat akan 

mencapai garis finist, sangat dibutuhkan. Dari pengalaman yang telah ada, 

kebanyakan pelari jarak jauh  yang terbaik adalah yang bertubuh kecil dan kurus. 

Kondisi fisik seperti itu, bagi beberapa atlet, dianggap sangat berpengaruh pada 

prestasi mereka. 

2.8.3.4   Lari Estafet 

 Estafet adalah nomor yang paling menyenangkan dalam program atletik. 

Para pelari mengombinasikan kecepatan, koordinasi, dan kerja tim untuk 

menyelesaikan tugas. Mereka juga memberikan empat orang pelari, yang mungkin 

atau mungkin bukan merupakan empat pelari terbaik Anda dalam suatu nomor 

tungal, suatu kesempatan untuk mencapai final setempat atau Negara bagian 

dengan bertindak efisien dalam penanganan tongkat dan lari cepat mereka. 

Nomor-nomor lari estafet ini selalu menjadi favorit para pelari. Ketika ditanya, 
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mereka akan member tahu anda behwa mereka menikmati nomor-nomor terbuka, 

tetapi memiliki perasaan khusus ketika berlari dengan tongkat dalam tangan 

bersama dengan teman-teman satu tim mereka. (Mark Guthrie, 2008:79). 

2.8.3.5  Lari gawang  

 Lari gawang merupakan satu jenis keterampilan lari cepat sambil melewati 

rintangan dalam ketinggian tertentu (1.067 m) Keterampilan melakukan 

melakukan lari gawang memerlukan kemampuan koordinasi yang tinggi, antara 

lari dan saat akan melewati rintangan yang rendah yang secara bertahap, 

meningkatkan, hingga ketinggian tertentu. 

 Pada dasarnya, lari gawang ini memiliki karakteristik perpaduan antara lari 

dan lompat. Secara khusus, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

 Setelah melakukan tiga kali langkah cepat kearah gawang, badan harus 

dimiringkan ke depan pada saat melompat sementara kaki depan 

diluruskan. 

 Tangan pada sisi badan yang berlawanan dengan kaki depan, harus 

diluruskan kedepan, seolah-olah menggapai kaki depan. 

 Bahu dan pinggul tetap sejajar dengan gawang. 

 Setelah melewati gawang, kaki depan diturunkan kebawah hingga 

menyentuh lintasan. 

 Saat kaki depan menyentuh lintasan, kaki yang satunya lagi dalam posisi 

ditekuk dan kedua tangan menjaga keseimbangan. 

 Kaki yang dibelakang, di langkahkan ke depan, untuk siap kembali 

melewati gawang berikutnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

penelitian yang diharapkan. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Dan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Dalam hal ini peneliti boleh menggunakan angka pada saat 

mengumpulkan data dengan maksud memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Jenis penelitian ini bersifat ex post facto, yaitu model penelitian yang data 

pokoknya dikumpulkan setelah terjadinya sesuatu (Suharsini Arikunto, 2005:51). 

Dengan model ini peneliti melihat dengan cermat satu atau beberapa variabel 

tergantung, kemudian mencoba menelusuri faktor yang muncul dan diperkirakan 

sebagai penyebab timbulnya variabel tergantung tersebut. 

3.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuaitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:61). 
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Sedangakn menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah atlet, pelatih dan 

pengurus atletik nomor lari di Sebayu Atletik lub (SAC)kota tegal tahun 2009  

yang terdiri dari  34 orang, yaitu  

Tabel 1 

 Jumlah Populasi 

No Populasi Jumlah Populasi 

1 

2 

3 

Atlet 

Pelatih 

Pengurus 

17 Orang 

2 Orang 

15 Orang 

Jumlah 34 Orang 

 

3.2.2 Sampel 

  Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi (Suharsimi Arikunto, 

2002:109), sedang menurut Sugiyono (2008:62) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

34 orang, terdiri dari atlet 17 orang, pelatih 2 orang, pengurus 15 orang Sebayu 

atletik club. 

3.2.3 Responden 

 Responden berasal dari kata “respon” atau penanggap, yaitu orang-orang 

yang menanggapi. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat (Suharsimi Arikunto, 

2002:122). Responden yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain atlet, 
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pelatih dan pengurus organisasi. Keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk 

lisan, yaitu ketika menjawab wawancara. 

3.2.3 Fasilitas Olahraga 

Fasilitas olahraga adalah semua prasarana olahraga yang meliputi semua 

lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan 

program kegiatan olahraga (Soepartono, 1999:6). Dalam hal ini fasilitas sudah 

mencakup sarana dan prasarana berupa lapangan  untuk berlatih atletik, 

perlengkapan serta alat-alat yang mendukung terlaksananya aktifitas pembinaan 

olahraga atletik nomor lari. 

3.2.4 Dokumen 

Dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, yaitu berupa arsip-arsip 

maupun gambar-gambaryang ada kaitannya dengan aspek-aspek pembinaan 

prestasi atletik nomor lari di kota tegal. 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistic. Prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata tertulis atau lisan 

dari orang kunci dan perilaku yang dapat diamati merupakan metode kualitatif 

(Bogdan dan Tayor dalam Lexy J. Moleong, 1991:3). 

Selain itu Lexy J. Moleong (1991:4-8) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif selalu berlatar belakang ilmiah dan sumber datanya berbentuk natural 

(ilmiah). Dalam metode kualitatif, peneliti sebagai instrument utama dalam 

peneltiannya. Dalam peneltiaian ini lebih mengutamakan proses untuk mencari 
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makna dibalik perilaku yang diamati. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-

bagian yang yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam 

proses. Untuk melaksanakn penelitian dengan menggunakan desain yang bersifat 

sementara pengambilan sampelnya yaitu mengutamakan data langsung yang 

dihasilkan dan disepakati bersama antara responden dan peneliti dan lebih 

mengutamakan pandangan responden. 

Istilah ”naturalistic” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini 

memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak 

dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. 

Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang 

sewajarnya ini dikenal dengan sebutan ”pengambilan data secara alami atau 

natural”. Dengan sifatnya ini maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung 

di lapangan. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang dapat mewakilkan orang lain 

untuk menyebarkan angket atau melakukan wawancara terstruktur (Suharsimi 

Arukunto, 2002:11-12). 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini mengambil  obyek 

yang menjadi perhatian peneliti yaitu pembinaan prestasi olahraga. Wujud data 

dari penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan dari responden. Variabel dalam 

penelitian ini adalah pembinaaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Sebayu 

Atletik Club Kota Tegal. Dimana sub variabel dalam pembinaan pembinaaan 

prestasi olahraga atletik nomor lari adalah (1) pembinaan atlet, (2) pembinaan 
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pelatih, (3) pelaksanaan program latihan, (4) mekanisme organisasi, (5) sarana dan 

prasarana dan (6) hasil prestasi. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan beberapa metode oleh Suharsimi Arikunto (2002:132-135) 

diantaranya : 

3.5.1 Interview atau wawancara 

 Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara. Sebagai instrumen interviu adalah interview guide 

atau pedoman wawancara. 

3.5.2 Observasi 

 Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. Pedoman observasi berisi sebuah daftar 

jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam mengadakan penelitian yang 

bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. 
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 3.6     Teknik Analisis Data 

 Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982 dalam Lexy J. Moleong, 2008:248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis 

data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata yang disisihkan sementara 

dikarenakan akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang 

diperoleh di lapangan. Studi deskriptif, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung, kemudian menganalisis faktor-

faktor tersebut untuk dicari peranannya (Suharsimi Arikunto, 2006: 108). 

  Menurut Matthew B. Miles, 1992:15-16 dalam Hendar Herdiansyah (2005:31) 

dijelaskan langkah-langkah analisis data kualitatif, yaitu: (1) Mengumpulkan data dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diuraikan dengan kata-kata yang 

disusun ke dalam teks yang diperluas. (2) Diproses sebelum siap digunakan (melalui 

pencatatan, pengetikan dan alih tulis). (3) Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah tahapan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, transformasi “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. (4) 

Membuat ringkasan untuk menelusur tema yang terus berlanjut sesudah penelitian di 

lapangan sampai laporan berakhir. (5) Penyajian data yaitu berupa sekumpulan 

informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

(6) Langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskpipsi data 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tegal, yaitu di Sebayu Atletik club. 

Sekretariat Jl. Gajah Mada No.72D Kota Tegal(SMK Negari 3 Kota Tegal). 

Beberapa alasan penulis memilih klub tersebut untuk mewakili penelitian ini 

adalah (1) mengingat prestasi yang telah diraih, (2) merupakan klub Atletik satu-

satunya di Kota Tegal (3) sudah mulai dikenal banyak orang pada umumnya, (4) 

minat anak atau atlet untuk masuk klub tersebut besar. 

Perkembangan olahraga atletik nomor lari di Kota Tegal cukup 

memuaskan. Prestasinya di tingkat Jawa Tengah memang belum memuaskan, 

masih berada di bawah bayang-bayang Kota-kota besar. Adapun prestasi yang 

telah diraih atletnya diantaranya :  

Tabel 2 

Hasil Prestasi Sebayu Atletik Club 

No Kejuaraaan Tahun Hasil 
1 Porda  

Popda  2004 

− Juara II lari 200 meter 
− Juara I lari 5000 meter 
− Juara II lari I 5000 meter 
− Juara II lari 200 meter  

2 Satria Cup 2005 − Juara III lari 1500 meter 
− Juara I lari 100 meter 

3 Popda 
porda 2006 − Juara I lari 1500 meter 

− Juara II 200 meter 
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− Juara I lari 1500 meter 
− Juara I lari 5000 meter 

4 Popda  2007 − Juara I lari 1500 meter 
− Juara I lari 800 meter 

5 Porda  2008 − Juara I lari 400 meter 
− Juara II lari 200 metr 

6 Porda  
Popda  2009 

− Juara I lari 100 meter 
− Juara I lari 800 meter 
− Juara II lari 5000 metr 
− Juara I lari 400 meter 

Sumber : Klub Atletik Sebayu Atletik Club, 2009 

  

4.1.2 Pembinaan Prestasi Olahraga Atletik  nomor lari di Kota Tegal. 

Pembinaan sangat diperlukan bagi berlangsungnya prestasi olahraga. 

Tahap pembinaan yang mengikuti pola piramid meliputi pembinaan pemassalan, 

pembinaan pembibitan dan pembinaan prestasi hendaknya berjalan dengan baik 

dan berkesinambungan untuk hasil maksimal. Dimulai dari tahap pertama yaitu 

tahap pemassalan. Dalam hal ini sekolah dasar merupakan tempat bagi individu 

dalam peningkatan keterampilan maupun kebugaran secara multilateral mulai dari 

mengenal olahraga hingga ketertarikan anak terhadap olahraga yang diminati,  

tentunya dengan pengamatan dan arahan dari pihak-pihak terkait seperti orang tua, 

guru, pelatih, dan lain-lain. Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga sudah 

menjalankan program seperti Sport Search dimana siswa bisa dikasih tahu 

olahraga apa yang cocok sesuai hasil tesnya, selain itu Dikpora juga sering 

mengadakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), Kejurda, Kejurnas, dan 

lain-lain yang pesertanya adalah pelajar dari SD sampai dengan SMA secara 

kontinyu.   
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Pembibitan olahraga Atletik nomor lari di Kota Tegal sudah mulai 

berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini terlihat dari mulai banyaknya anak yang 

ikut Atletik nomor lari di Klub Sebayu Atletik Club. Meskipun baru satu klub 

yang berdiri hingga saat ini di Kota Tegal namun cukup menunjukkan adanya 

peningkatan pembinaan olahraga khususnya atletik nomor lari terutama 

mengenai pembibitan. 

Tabel 3 

Data Penelitian 

Komponen Sebayu Atletik Club 

1 2 

Pembinaan 

) Program latihan 

 

 

) Pelaksanaan program latihan 

 

 

 

) Evaluasi program latihan 

 

 

Program latihan satu tahun, Mingguan, Harian. 

(lampiran hal…..) 

 

Terlaksana dengan baik. Latihan seminggu 3-4 kali 

(Selasa, Kamis, Sabtu dan minggu). 

(lampiran hal.........) 

 

Ada. Setiap selesai latihan ataupun setelah 

pertandingan. 

Organisasi 

) Struktur organisasi 

 

 

Cukup baik 
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) Kepengurusan Pengurus dan pelatih saling bekerjasama. 

(lampiran hal ………) 

Sarana dan Prasarana 

Tempat/ Lapangan 

 

Peralatan 

 

Gor Wisanggeni dan Stadion YosSudarso Kota 

Tegal 

Sepatu, starblock, peluit dll 

Dana  

Sumber dana 

 

 

Alokasi dana 

 

Pengurus, pelatih, sponsor, dinas, Pemkot, KONI, 

dan Donator. 

 

Biaya event-event pertandingan, sarana dan 

prasarana untuk kesejahteraan atlet. 

 

4.1.2.1  Klub Sebayu Atletik club 

Sebayu Atletik Club merupakan klub atletik satu-satunya di Kota Tegal 

yang kurang lebih berumur 8 tahun namun baru dikenal masyarakat Tegal akhir-

akhir ini. 

1) Pembinaan  

Pembinaan yang dilakukan disini memiliki program latihan yang tersusun 

rapi dan pemilihan bibit atlet yang tidak hanya dari siswa-siswi Smk 3 Kota Tegal 

yang ada ekstra kurikulernya tetapi juga menerima atlet luar Smk 3 Kota Tegal 

atau masyarakat umum yang mau bergabung. Artinya, pemain-pemain yang 
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belum mempunyai dasar atau teknik-teknik atletik diberitahu mulai dari dasar atau 

nol. Pelatihnya memiliki lisensi pelatihan tingkat nasional.   

a. Program Latihan Satu Tahun  

Program Latihan tahunan secara garis besar dibagi menjadi 6 periodisasi 

latihan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4 

Program Latihan Satu Tahun 

Sumber: Klub Sebayu Atletik Club, 2009 

Keterangan:  

(1) Periode persiapan : waktu 1 bulan (Januari) 

Isi kegiatan: (a) Memilih atlet (seleksi) dan pencarian bibit atlet, (b) 

Observasi kemampuan atlet, (c) Mengadakan tes fisik dan tes kecakapan, (d) 

Menyiapkan mental dan fisik atlet yang terpilih, (e) Melatih fisik dan teknik atlet.  

(2) Periode permulaan : waktu 4 bulan (Februari-Mei) 

Isi kegiatan: (a) Memulai latihan secara ekstensif, (b) Membentuk tim 

bayangan dengan mencoba-coba, (c) Menyiapkan mental dan memberi motivasi 

serta pengertian permulaan.  

Masa /  Periode Tingkat Minggu 
Periode persiapan Tingkat I (Januari) 1 s/d 5 
Periode permulaan Tingkat II (Februari - Mei)  6 s/d 20 
Periode pertengahan Tingkat III (Mei - Agustus)  21 s/d 33 
Periode khusus  Tingkat IV (Agustus - September)  34 s/d 36 
Periode pengukuhan dan 
klimak pertandingan 

Tingkat V (September minggu 3 
dan 4)  38 s/d 39 

Periode peralihan  Tingkat VI (Desember)  40 s/d 52 
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Masa permulaan dijalankan tiga atau empat bulan. Pengarahan pengertian 

latihan dari pelatih sangat diperlukan bagi atlet yang dibinanya.  

(3) Periode pertengahan : waktu 4 bulan (Mei-Juni-Juli-Agustus) 

Isi kegiatan: (a) Latihan secara intensif, (b) Pembentukan tim sesuai 

dengan kebutuhan, (c) Seleksi dan tes untuk memilih individu sebagai tim inti 

dengan pasti, (d) Cadangan atlet perlu dipikirkan. 

(4) Periode khusus : waktu 3 minggu (minggu ke 3 Agustus dan minggu I 

dan II September) 

Isi kegiatan: (a) Latihan tetap ada secara intensif intensif sesuai dengan 

spesialisasi jenis nomor yang diikuti, (b) Penjagaan kondisi fisik dan mental yang 

selaras, (c) Pertandingan-pertandingan percobaan dan terakhir sebelum ke klimaks 

pertandingan, (d) Kematangan juara dan pembinaan mental atlet dalam mendapat 

penekanan (stressing), (e) Disinilah puncak intensitas latihan sebelum klimaks 

pertandingan, (f) Masa adaptasi untuk pengukuhan hasil latihan adalah merupakan 

bekal untuk berjuang pada klimaks pertandingan, (h) Pemberian motivasi dan 

dedikasi atlet agar tinggi mentalnya serta melekat cita-cita menjadi juara, (i) Ada 

sedikit pengendoran mental, relaksasi untuk ketenangan dan kesenangan agar haus 

pertandingan, (j) Pengecekkan kesehatan secara teliti. 

(5) Periode pengukuhan dan klimaks pertandingan : waktu 2 minggu 

(minggu 3 dan 4 September) 

Isi kegiatan : (a) Evaluasi hasil klimaks pertandingan, mengapa berhasil 

dan mengapa gagal, (b) Koreksi perorangan maupun kelompok untuk tahun 
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berikutnya, (c) Pembuatan laporan tertulis dan dokumentasi, (d) Ada latihan 

umum yang bersifat relaksasi dan rekreasi atlet untuk masuk ke tahun 

berikutnya, (e) Rekreasi dan istirahat fisik maupun mental yang 

menggembirakan. 

(6) Periode Peralihan 

Isi kegiatan (a) Evaluasi atlet secara menyeluruh, (b) Membuka atlet lain 

untuk bisa masuk klub, (c) Sering istirahat dari latihannya. 

b. Program Latihan Mingguan 

Program latihan mingguan merupakan pelaksanaan langsung dari program 

tahunan, dimana sasaran latihan tergantung dari pedoman program latihan 

bulanan. Penjabaran sasaran mingguan kesasaran harian secara konkret di depan 

dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran latihan adalah : (1) Beban latihan antara 

volume dan intensitas berbanding terbalik, (2) Irama beban latihan siklus 

mingguan perlu divariasikan antara latihan berat, ringan atau sedang. Sasaran 

latihan minggu kedua, (3)  Strength, (4) Endurance, (5) Daya ledak, (6) 

Endurence, (7) Konsentrasi dan daya pikir. Program mingguan ini sebenarnya 

sudah dapat menjadi pedoman bagi pelatih dalam pelaksanaan program harian. 

c. Program Latihan Harian 

Program latihan harian merupakan pelaksanaan dari program latihan 

mingguan, dalam satu minggu 3-4 kali latihan, kemudian dijabarakan dalam 

bentuk program latihan. 
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Tabel 5 

Program Latihan Harian 

No. Jadwal Latihan Waktu (menit) 

1. Pemanasan 30 menit 

2. Latihan inti 75 menit 

3. Latihan Pengendoran (cooling down) 15 menit 

Jumlah 120 menit 

Sumber : Klub atletik Sebayu Atletik Club, 2009 

Program latihan harian dibuat berdasarkan : waktu atlet yang dipilih, 

waktu yang digunakan, tempat latihan, kemampuan atlet maksimal, sasaran 

latihan hasil penjabaran dari tujuan mingguan meliputi skill, fisik dan mental. 

d. Latihan Fisik 

Materi latihan fisik yang diberikan terdiri dari : peningkatan daya tahan, 

peningkatan kekuatan, peningkatan ketepatan, peningkatan daya ledak kaki, 

peningkatan keseimbangan. 

e. Latihan Teknik 

Materi latihan teknik yang diberikan terdiri dari: teknik dasar , variasi 

latihan kelincahan, koordinasi  sprin dll. Metode latihan yang digunakan adalah 

latihan teori teknik (demonstrasi-penugasan). Dalam latihan banyak digunakan 

sistem drilling, artinya dilakukan berulang-ulang. 
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f. Latihan Mental 

Latihan mental yang diterapkan yaitu dengan melakukan try out maupun 

try in serta dengan cara diadakan stress latihan sehingga anak akan terbiasa 

dengan keadaan tertekan. Fisik, teknik, psikologis termasuk mentalnya 

ditanamkan kepada anak-anak supaya perkembangan dalam bermain bisa sesuai 

dengan yang diharapkan dan tercapai hasil yang maksimal 

2) Organisasi  

Kepengurusan klub atletik Sebayu Atletik Club berjalan  cukup baik. 

Struktur organisasi berjalan cukup baik karena berbentuk kekompakan, 

keterbukaan, bersama-sama, dan gotong royong. Pengurus dan pelatih saling 

bekerjasama untuk mencari dana dan melatih anak-anak didiknya. Pemikiran dan 

pemecahan masalahnya pun bersama-sama. 

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup bagus,walaupun tempat 

latihan belum sesuai stándar nasional. Tempat latihan yaitu di halaman Gor 

Wisanggeni dan Stadion Yossudarso Kota Tegal yang luas,. Latihan dilaksanakan 

tiga sampai empat kali dalam seminggu  setiap hari Selasa, Kamis,Sabtu  dan  minggu 

jam 15.00-17.00 WIB. 

4) Dana  

Sumber dana klub atletik Sebayu Atletik Club berasal dari dana mandiri 

pengurus, pelatih, donator, juga diperoleh dari, APBD Tegal dan dari dinas serta 
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KONI yang dialokasikan ke event-event pertandingan dan sarana prasarana  untuk 

kesejahteraan atlet. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembinaan prestasi 

Pembinaan olahraga atletik nomor lari  dilakukan dari tingkat dasar 

dengan diadakan melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk usia dini. Di sini pihak 

Smk 3 Kota tegal sudah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Atletik sehingga 

dari sinilah pembinaan olahraga atletik di kota tegal mulai membina atlet agar 

nantinya saat anak menginjak usia emas atau kuliah sudah bisa tumbuh menjadi 

atlet yang matang. Adapun pertandingan yang pernah diikuti Sebayu Atletik Club 

yaitu Popda, Porda, Porprov, Satria Cup Purwokerto dan lain-lain.  Pembinaan 

olahraga Atletik nomor lari  di Kota Tegal hanya dilakukan di klub Sebayu Atletik 

Club, pembinaan prestasi nomor lari di sebayu atletik club baru ada pembinaan 

nomor lari pendek, menengah dan jauh. Dalam wawancara 17 Desember 2009, 

Eko wahidun yang merupakan Ketua Club menyatakan bahwa atlet di sini  

mempunyai motivasi yang tinggi untuk bisa berprestasi dan memajukan atletik 

Kota Tegal. Dalam hal ini Sebayu Atletik Club hanya berperan memberikan 

wadah bagi atlet untuk mengembangkan diri dengan membuka untuk umum siapa 

saja  untuk ikut bergabung di klub ini. Harapannya, atlet bisa memiliki 

kesempatan untuk bertanding atau mengikuti kejuaraan. Pengurus di sini 

memberikan wadah berupa hadiah/bonus atau piagam/sertifikat dan beasiswa bagi 

pelajar dengan maksud agar atlet yang setiap hari berlatih dapat termotivasi untuk 
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maju bertanding dan tentunya memperebutkan juara serta hadiah yang telah 

disediakan panitia. 

Pengcab PASI hanya mengadakan TC (Training Centre) pada saat akan 

mengikuti kejuaraan antar kota, antar cabang, antar daerah, kejuaraan di Tingkat 

Jawa Tengah atau di tingkat yang lebih atas. Tetapi jika tidak ada kejuaraan-

kejuaraan tersebut Pengcab PASI tidak pernah mengadakan pemusatan latihan.  

Seharusnya pembinaan dilaksanakan secara massal dengan diadakannya 

ekstra olahraga atletik di sekolah lain. Pembinaan olahraga atletik nomor lari di 

Kota Tegal masih mengalami kendala, antara lain: 

(1) Hanya masih ada 1 klub atletik di Kota Tegal yaitu Sebayu Atletik Club 

sehingga atlet –atletnya belum menyebar sampai ke daerah-daerah lain. 

(2) Tidak begitu populernya Atletik sehingga atlet yang ikut belum begitu 

banyak seperti olahraga permainan yang karirnya menjanjikan seperti bulutangkis, 

sepakbola, renang dll. 

(3) Sarana dan prasarana seperti lapangan dan lintasan sebagai tempat latihan 

masih memakai linsasan yang belum sesuai standar nasional dan masih 

menggunakan jalan umum, jadi membuat latihan tidak maksimal. 

(4) Materi pemain yang masih banyak yang sekolah sehingga jadwal 

latihannya terganggu dengan kegiatan sekolah. 

Pelatih yang menangani pembinaan olahraga atletk di Sebayu Atletik Club 

masih kurang, klub hanya ditangani oleh dua pelatih. Dengan adanya pelatih 

minim seperti itu maka pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. 



52 

 

Di dalam pembinaan olahraga atletik nomor lari di Sebayu Atletik Club 

Seharusnya pelatih lebih dari dua yang sesuai dengan spesialisasi atau bidang 

yang ditekuni yang meliputi pelatih fisik, teknik, psikologi dan dokter (kesehatan, 

gizi dan perawatan cidera) serta memiliki kriteria pelatih yang baik. 

Pelatih yang ada di Sebayu atletik club cuma ada 2 orang. Pelatih merasa 

kesulitan dalam  mengatur atletnya untuk berlatih secara maksimal. Tapi ini 

disiasati dengan mencoba melatih beberapa atletnya untuk memberi pengarahan 

pada atlet-atletnya yang masih junior. Pelatih di sini mempunyai komitmen yang 

bagus untuk membawa klub sebayu atletik club pada khususnya dan kota tegal 

pada umumnya, ini menjadi terkenal sehingga rela mengorbankan waktu dan 

tenaganya. 

4.2.2 Organisasi 

Kepengurusan organisasi di klub atletik  Sebayu Atletik Club masih sangat 

sederhana. Dibentuk atas dasar kekeluargaan dan dengan cara musyawarah dan 

keterbukaan secara umum. Pengurus yang terkait di dalamnya berangkat dari 

kegemarannya terhadap olahraga Atletik 

Susunan keanggotaan pengurus cabang PASI Kota Tegal 2005-2010 

terlampir dalam Surat Keputusan mempunyai tugas pokok membina dan 

meningkatkan prestasi olahraga atletik. Dalam melaksanakan tugasnya Pengcab 

PASI Kota Tegal bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis 

kepada Ketua Umum dan Pengurus Daerah PASI Jawa Tengah minimal satu kali 

dalam setahun, dan kepada Ketua Umum KONI setempat sesuai ketentuan yang 

ditetapkannya. Biaya yang diperlukan dalam melakukan tugas dibebankan kepada 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengcab PASI Kota Tegal dan bantuan yang 

tidak mengikat, baik dari Instansi Pemerintah/ Swasta maupun masyarakat.  

4.2.3 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana olahraga merupakan faktor penunjang yang sangat 

penting dan sangat dibutuhkan bagi tercapainya suatu prestasi secara maksimal. 

Sarana yang dimiliki Kota Tegal yang sifatnya rutinitas lintasan atletik, peluit, 

sepatu dll.Sedangkan untuk prasarana, atletik nomor lari menggunakan lintasan 

atletik di stadion yosudarso dan Gor Wisanggeni Kota Tegal untuk latihan setiap 

harinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang,dari lintasan yang 

sudah mulai rusak, sampai latihan yang selalu ramai. 

Selama ini ketika tim Atletik Sebayu Atletik Club mengadakan TC 

(Training Centre) ataupun mengadakan pembinaan diadakan di suatu gedung atau 

Gor maka harus mengeluarkan biaya sewa,dan jika tidak ada dana maka 

menggunakan salah satu rumah atau tempat salah satu pengurusnya. Sehingga 

agak merepotkan salah satu pengurus tersebut. 

4.2.4 Dana 

Dalam pembinaan olahraga atletik nomor lari di Sebayu Atletik Club 

sumber dana diperoleh dari APBD tingat dua Kota Tegal, , bantuan KONI yang 

disalurkan melalui Pengcab dan iuran pengurus,serta dari sponsor. Pada intinya 

setiap pengurus maupun pelatih siap merelakan diri untuk menghadapi hal-hal 

sosial. Ada bantuan dana dari KONI kepada Pengcab secara rutin untuk 

organisasi. Namun demikian kebutuhan yang dikeluarkan lebih besar 

dibandingkan pemasukan tersebut. Sehingga pengurus dengan sukarela harus 
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iuran untuk dapat mencukupi kebutuhan. Hal yang penting adalah agar atlet-atlet 

ataupun tim yang dibina dapat benar-benar berprestasi.  

Alokasi dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk pengadaan sarana 

dan prasarana latihan, biaya pertandingan, dan lain-lain. Pengurus Sebayu Atletik 

Club menggunakan dana tersebut untuk dikembalikan ke tim dengan memberikan 

uang intensif atau dalam bentuk kejuaraan, bonus yang diberikan ketika ada atlet 

yang berprestasi dan sebagai uang pembinaan. Jadi dana tersebut bukan untuk 

kepentingan-kepentingan tertentu tetapi untuk prestasi tim, atlet dan para pelatih. 

 

 



 

55 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembinaan prestasi olahtaga atletik 

nomor lari pendek, menengah, dan jauh di Sebayu Atletik Club Kota Tegal Tahun 

2009 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

5.1.1 Pembinaan prestasi olahraga atletik nomor lari di Sebayu Atletik Club 

cukup baik. Kualitas Pelatih di klub Sebayu Atletik Club cukup baik, 

walaupun hanya ada 2 orang dan sudah memiliki sertifikat melatih tingkat 

Nasional  pelatihnya juga memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan 

olahraga atletik nomor lari khususnya pada klub ini dan Kota Tegal pada 

umumnya. 

5.1.2 Keadaan organisasi yang dilaksanakan oleh pengurus-pengurusnya cukup 

terkoordinir dengan baik, masih bersifat sederhana, dan keterbukaan. 

Sedangkan organisasi di tingkat Pengkot PASI tegal belum berjalan 

dengan baik. 

5.1.3 Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang program pembinaan 

prestasi olahraga klub Atletik nomor lari di sebayu atletik Club kurang 

memadai.. 

5.1.4 Dana klub Sebayu Atletik Club berasal dari bantuan KONI, iuran 

pengurus, Pemkot atau dinas, bantuan swasta atau sponsor , sumbangan 

donatur atau penyandang dana. 
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5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada semua pihak yang terkait 

dalam pembinaan prestasi olahraga Atletik di Sebayu Atletik Club 

diantaranya sebagai berikut: 

5.2.1 Meningkatkan pembinaan prestasi untuk olahraga Atletik nomor lari 

melalui pembinaan yang kontinyu dan program latihan yang lebih 

ditingkatkan lagi. 

5.2.2 Kepengurusan klub Sebayu Atletik Club perlu dibenahi dan lebih 

ditingkatkan lagi, misalnya dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam 

rangka memaksimalkan kegiatan dan fasilitas yang dimiliki sesuai tujuan 

yang diharapkan. Selain itu, keaktifan semua anggota pengurus juga sangat 

diharapkan agar pembinaan prestasi berjalan lancar. 

5.2.3 Meningkatkan kerjasama dengan instansi maupun perusahaan dalam 

rangka menggali dana. 

5.2.4 Sarana dan prasarana perlu ditambah dan dilengkapi lagi sebagai 

penunjang tercapainya prestasi maksimal terutama tempat untuk latihan.  

5.2.5 Prestasi terus dikembangkan dan ditingkatkan agar tercapai hasil yang 

maksimal.  
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