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ABSTRAK 
 

 Dyah Fatmawati. 2009. Pembinaan Prestasi Olahraga Klub Bola Voli 
Indoor Putri Di Kota Semarang Tahun 2008/ 2009. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Dr. Soegiyanto KS, M.S. dan Drs. Taufiq Hidayah, M.Kes. 
 
Kata Kunci : Pembinaan, Prestasi, Olahraga Bola Voli  
 
 Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembinaan prestasi olahraga 
klub bola voli indoor putri di Kota Semarang, keadaan organisasi, sarana dan 
prasarana serta dana yang digunakan dalam pembinaan olahraga bola voli indoor 
putri di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pembinaan prestasi olahraga klub bola voli indoor putri di Kota Semarang, 
mengetahui keadaan organisasi yang dilaksanakan oleh klub-klub dan Pengkot 
Kota Semarang, sarana dan prasarana serta dana yang digunakan dalam 
pembinaan prestasi olahraga klub bola voli indoor putri di Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistic dengan 
lokasi penelitian Kota Semarang terutama di klub bola voli putri Vopas, Jatidiri 
dan Tugumuda. Sumber data berupa (1) person, yaitu: pengurus, pelatih dan atlet, 
(2) place, yaitu: GOR ataupun lapangan bola voli indoor, (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 klub bola 
voli indoor putri di Kota Semarang cukup baik. (2) Keadaan organisasi yang 
dilaksanakan oleh klub-klub dan Pengkot PBVSI Semarang belum terkoordinir 
dengan baik, masih bersifat sederhana dan kekeluargaan. (3) Sarana dan prasarana 
yang dimiliki sudah memadai. (4) Dana Pengkot PBVSI Kota Semarang berasal 
dari bantuan KONI, iuran pengurus sedangkan dana klub-klub bola voli di Kota 
Semarang berasal dari iuran orang tua atlet, bantuan dari Pemkot atau dinas, 
bantuan swasta atau sponsor, sumbangan, donatur atau penyandang dana dan 
iuran pegurus serta pelatih. 

Pembinaan prestasi olahraga klub bola voli indoor putri di Kota Semarang 
sudah berjalan dengan cukup baik bersama faktor-faktor pendukungnya. Saran 
yang dapat diberikan yaitu: (1) Meningkatkan pembinaan prestasi salah satunya 
dengan melalui pembinaan yang kontinyu. (2) Kepengurusan klub maupun 
Pengkot PBVSI Kota Semarang perlu dibenahi dan ditingkatkan. (3) 
Meningkatkan kerjasama dengan instansi maupun perusahaan dalam rangka 
menggali dana. (4) Sarana dan prasarana perlu ditambah dan dilengkapi, serta (5) 
Prestasi terus dikembangkan dan ditingkatkan agar tercapai hasil yang maksimal. 

 

 

 


