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SARI 
 

Agus Darmawan. 2011. Pembinaan Olahraga Senam Aerobik di Sanggar 
Senam se-kota Semarang Tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“bagaimana pembinaan olahraga senam aerobik di sanggar senam se-kota 
Semarang tahun 2011 ?”. Sedangkan fokus masalah adalah komponen pembinaan 
yang meliputi: struktur organisasi, program latihan, sarana dan prasarana, 
pendanaan, dan faktor pendukung lainnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. lokasi penelitian adalah 
sepuluh sanggar senam yang ada di kota-Semarang sedangkan sasaran penelitian  
adalah aspek pembinaan yang ada di sanggar senam. Data penelitian dihimpun 
langsung melalui: (1) pengamatan atau observasi, (2) wawancara, dan (3)  
pengumpulan dokumen dan dokumentasi. Pemeriksaaan keabsahan data yaitu 
kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis data 
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: struktur organisasi dari 10 sanggar, 
3 sanggar sudah memiliki kepengurusan, 4 sanggar masih rangkap jabatan, 3 
sanggar masih belum memiliki kepengurusan. Program latihan dari 10 sanggar,  9 
sanggar  sudah memiliki program latihan yang bervariasi jenis aerobiknya, 
sistematis dan terjadwal, 1 sanggar masih belum memiliki program latihan yang 
bervariasi jenis senamnya, sistematis dan terjadwal. Sarana prasarana dari 10 
sanggar, 7 sanggar sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, 3 sanggar 
masih kurang lengkap. Pendanaan selain pendanaan berasal dari pemiliki sanggar 
dan iuran anak didik, 3 sanggar sudah mendapatkan bantuan dari Dinas 
Pendidikan kota Semarang, 7 sanggar belum mendapatkan bantuan dari Dinas 
Pendidikan kota Semarang. Pada komponen faktor pendukung lainnya antara lain 
dukungan dari FORMI, dukungan dari Dinas Pendidikan kota Semarang, dari 10 
sanggar masih belum mendapatkan dukungan dari FORMI, dan 3 sanggar sudah 
mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan kota Semarang.  

Simpulannya adalah pembinaan senam aerobik di sanggar senam se-kota 
Semarang menunjukkan 7 sanggar senam sudah memenuhi pola dasar pembinaan 
senam aerobik yang sudah sesuai dengan AD/ART FORMI (sanggar senam St. 
Anna, sanggar senam Dian, sanggar senam Astuti, sanggar senam D’seventeen, 
sanggar senam Indah, sanggar senam Athalia, sanggar senam Leopard) dan 3 
sanggar senam belum qualifield karena sanggar senam tersebut belum memiliki 
pola dasar pembinaan senam aerobik yang sudah sesuai dengan AD/ART FORMI 
dan ada beberapa aspek pembinaan yang belum dipenuhi. Saran yang dapat 
disampaikan adalah: untuk sanggar yang sudah qualifield untuk lebih 
meningkatkan kualitas pembinaan sedangkan untuk sanggar senam yang belum 
qualifield adalah  untuk melengkapi segala aspek-aspek yang belum ada dalam 
proses pembinaan sehingga operasional dari sanggar senam dapat berjalan dengan 
baik salah satu caranya adalah dengan mengirimkan instruktur untuk mengikuti 
penataran instruktur dengan level yang lebih tinggi dan lebih meningkatkan 
kerjasama dengan Dinas Pendidikan kota Semarang maupun dengan instansi-
instansi yang lain supaya pembinaan sanggar senam dapat berjalan dengan baik. 
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 Senam harus independen, tidak diintervensi pihak manapun termasuk 

kepentingan politik, kepentingan sekolah, dan kepentingan orang tua, sebab 

senam adalah pondasi untuk membangun sumber daya manusia yang 

berkarakter dan berkualitas (Tommy Soenyoto). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga saat ini tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pada 

umumnya tidak terkecuali Indonesia, terutama warga masyarakat yang bermukim 

di kota-kota besar. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesadaran masyarakat semakin mengerti akan pentingnya olahraga dan kegiatan 

olahraga makin marak dilakukan, juga banyaknya sarana-sarana olahraga yang 

dibangun, serta pameran industri alat-alat dan sarana olahraga juga tidak 

ketinggalan yang diperkenalkan kepada masyarakat, dengan kata lain olahraga 

sudah berkembang pesat dilihat dari segala aspek, baik dari aspek prestasi, aspek 

rekreatif, aspek bisnis, maupun aspek pendidikan (Fahmi Fahrezi, 1999:2). 

Saat ini bisa diketahui yaitu adanya acara-acara olahraga di televisi dan 

berita-berita di media cetak, yang menggambarkan bahwa kegiatan olahraga 

sudah mendapat tempat yang utama dilapisan masyarakat. Masyarakat menilai 

bahwa olahraga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan 

sehari-hari dan masyarakat juga menganggap bahwa dalam kegiatan olahraga 

tubuh menjadi sehat, aktivitas sehari-hari menjadi lebih semangat. Semakin 

banyaknya sarana olahraga saat ini memberikan pengaruh positif terhadap 

aktivitas olahraga di lingkungan masyarakat. Apalagi saat ini sudah didukung 

adanya pelatihan-pelatihan olahraga profesional sesuai yang berkembang dan 

dibutuhkan masyarakat. Keadaan seperti ini memberikan peluang pelatih olahraga 
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untuk bersaing memperoleh tempat kerja sesuai keahlian yang dimiliki (Fahmi 

Fahrezi, 1999:3). 

Tempat-tempat pelatihan bidang olahraga seperti halnya dalam sanggar 

senam banyak ditempati oleh tenaga kerja yang bukan berlatarbelakang ilmu 

keolahragaan. Sebagai calon lulusan yang berlatarbelakang ilmu keolahragaan 

merasa terpanggil mengisi tempat yang idealnya diisi oleh tenaga-tenaga ahli yang 

yang berlatarbelakang ilmu keolahragaan. Salah satu peluangnya yaitu tenaga 

instruktur senam aerobik yang merupakan bagian dari olahraga bersifat rekreatif 

yang banyak dibutuhkan masyarakat. Oleh karena rekreatif banyak disukai 

masyarakat, karena bersifat hiburan, waktunya tidak mengikat, bisa diadakan 

sendiri dan biasa diikuti masyarakat banyak. Olahraga yang sifatnya rekreatif 

tersebut salah satunya yaitu senam aerobik (Fahmi Fahrezi, 1999:4). 

Senam aerobik sebagai salah satu jenis olahraga rekreatif banyak digemari 

dan bisa dinikmati sampai ke daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air, mulai 

dari lapisan masyarakat bawah, menengah, maupun atas, baik yang ada di 

kompleks pemukiman sederhana maupun di pemukiman mewah. Bukan hanya 

bisa dinikmati oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak juga ikut menikmatinya. 

Ditambah lagi dikawasan perumahan tiap hari tertentu, diadakan senam aerobik 

yang diikuti oleh seluruh warga setempat sehingga kegiatan senam aerobik 

memiliki potensi sebagai olahraga masyarakat yang dapat diandalkan untuk turut 

meningkatkan kualitas fisik bagi pelakunya. Senam aerobik selain untuk tujuan 

kebugaran jasmani juga yang tidak kalah penting untuk membentuk tubuh ideal, 
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serta bisa sebagai sarana untuk melepas ketegangan dan pemulihan kejenuhan 

selama aktivitas sehari-hari (Sadoso Sumosardjuno, 1996:61). 

Kondisi senam aerobik yang sekarang menjadi olahraga masyarakat 

rekreatif yang banyak digemari diseluruh lapisan masyarakat dan dinikmati 

sampai ke daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air ini mendukung masyarakat 

untuk sedikit terabaikan pada jenis olahraga yang mengarah ke olahraga prestasi, 

tetapi mereka lebih melihat kegiatan olahraga yang santai, meriah, dan bisa diikuti 

oleh banyak orang serta bisa dinikmati semua masyarakat. Salah satu jenis jenis 

olahraga tersebut adalah senam aerobik yang sekarang banyak disukai oleh 

masyarakat luas. Diketahui juga selain di sanggar-sanggar senam, di kawasan 

perumahan dan  kantor-kantor baik negeri maupun swasta, hari-hari tertentu juga 

diadakan senam aerobik dengan segala macam jenis variasinya, dengan musik 

yang bisa dinikmati dan gerakan yang benar serta tarian gerak yang indah, 

diharapkan bisa diikuti oleh semua orang, baik muda, tua, wanita, maupun pria, 

sehingga instruktur senam aerobik dituntut harus bisa meramu gerak senam 

aerobik yang bisa disajikan secara menarik dan mudah diikuti (Sadoso 

Sumosardjuno, 1996:65).  

Diketahui pula bahwa dari banyaknya sanggar senam di kota Semarang 

yang berjumlah kurang lebih 90 sanggar senam dengan rincian ditampilkan dalam 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1 
 Kategori sanggar senam yang ada di kota Semarang 

 
No Jenis Sanggar Jumlah Sanggar 

1 Sanggar di Hotel Berbintang 10 

2 Sanggar Kategori Besar 20 

3 Sanggar Kategori Sedang 25 

4 Sanggar Kategori Kecil 35 

Jumlah 90 

Sumber : Sanggar Senam St. Anna 

 

 

Gambar 1. Grafik Perijinan Mendirikan Sanggar dan Perijinan Pelatihan Sanggar 
 

Sumber : Sanggar Senam St. Anna 
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Sanggar senam tersebut tersebar di 177 kelurahan dalam 16 kecamatan 

yang ada di kota Semarang, dengan prosentase tidak merata di masing-masing 

kecamatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi sanggar senam 

baik kategori besar sampai yang kecil yang ada di perumahan atau perkampungan 

di kota Semarang yang belum diketahui oleh peneliti. Belum lagi banyak kegiatan 

senam yang diadakan secara insidental setiap seminggu sekali di perumahan-

perumahan, seminggu dua kali di kantor-kantor dan ada yang lebih spesifik lagi 

yaitu adanya privat pada hari-hari tertentu di rumah-rumah. 

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah kurang 

lebih 90 sanggar senam, bila setiap sanggar senam membutuhkan 3 sampai 5 

instruktur senam, maka jumlah instruktur senam aerobik yang diperlukan kurang 

lebih berjumlah 360 instruktur senam aerobik, padahal di kota Semarang jumlah 

instruktur senam yang ada kurang lebih 200 orang, sehingga jumlah instruktur 

senam aerobik di kota Semarang masih sangat kurang dengan jumlah ideal 

instruktur senam yang diharapkan. Keadaan inilah salah satu yang 

menggambarkan bahwa instruktur senam aerobik saat ini sangat dibutuhkan di 

kota Semarang. 

Kenyataan yang terjadi di kota Semarang bahwa sebagian instruktur yang 

hanya memiliki  sertifikat dengan level nasional dengan ketegori pemula sehingga 

terkesan karbitan atau otodidak, berani mengajar, melatih tidak didukung 

kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Adanya pembinaan di sanggar senam 

yang salah satu hasil dari pembinaan adalah menghasilkan calon instruktur senam 

aerobik diharapkan dapat menghasilkan calon-calon instruktur profesional yang 
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berpengalaman mampu mengajar, melatih sesuai perkembangan gerak senam dan 

kaidah gerak senam yang benar. 

Alasan yang mendasar mengapa catatan-catatan diatas muncul karena 

kenyataan sekarang ini bahwa instruktur senam aerobik di kota Semarang berasal 

dari sanggar senam, idealnya bahwa munculnya instruktur senam aerobik berasal 

dari wadah yang memang seharusnya mencetak instruktur profesional 

dibidangnya, seperti lembaga FIK Unnes sebagai lembaga resmi ilmu 

keolahragaan di Semarang. Namun, pada kenyataannya lembaga tersebut belum 

bisa mengoptimalkan kemampuannya dalam mengembangkan program pelatihan 

tersebut. Sebagai bukti bahwa setiap pelaksanaan ujian resmi nasional pelatihan 

instruktur senam aerobik yang diadakan, dari rata-rata jumlah peserta 40 orang, 

hanya 5 yang berasal atau berlatar belakang dari lulusan FIK Unnes. 

Karena melihat kenyataan yang ada di lapangan dalam hal 

pengorganisasian sanggar senam di kota Semarang, di sanggar-sanggar senam 

masih banyak terjadi anggota pengurus yang juga berperan sebagai instruktur 

senam aerobik. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika ingin mencapai prestasi yang 

maksimal.  

Berdasarkan gambaran diatas perlu adanya kajian tentang bagaimana 

pembinaan senam aerobik yang ada di kota Semarang. Kajian ini  sangat penting 

karena pembinaan sanggar senam berpengaruh terhadap perkembangan senam 

aerobik serta kuantitas dan kualitas instruktur senam aerobik di kota Semarang. 
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1.2  Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan terlihat bahwa 

pembinaan olahraga senam di sanggar senam se-kota Semarang cukup luas 

sehingga perlu adanya fokus penelitian. Adapun fokus masalah dalam penelitian 

ini adalah pembinaan sanggar senam se-kota Semarang yang meliputi komponen 

sebagai berikut: (1) Struktur organisasi, (2) Program latihan, (3) Sarana dan 

prasarana, (4) Pendanaan, dan (5) Faktor pendukung lainnya. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sejauh mana: 

1. Struktur organisasi yang ada di sanggar senam se-kota Semarang. 

2. Program latihan yang ada di sanggar senam se-kota Semarang. 

3. Sarana dan prasarana yang ada di sanggar senam se-kota Semarang. 

4. Pendanaan yang ada di sanggar senam se-kota Semarang. 

5. Faktor pendukung lain yang ada di sanggar senam se-kota Semarang. 

 

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan informasi 

tentang pelaksanaan pembinaan sanggar senam di kota Semarang yang 

selanjutnya akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan pembinaan prestasi 

senam di sanggar-sanggar yang ada di kota Semarang. 
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Selanjutnya hasil penelitian ini dipergunakan untuk memberikan masukan 

kepada pengurus sanggar senam se-kota Semarang dan Federasi Olahraga 

Rekreasi Masyarakat (FORMI) untuk memperbaiki kinerja proses pembinaan 

sanggar-sangar senam senam yang ada di kota Semarang agar semakin lama dapat 

semakin meningkat prestasinya. Selain itu sanggar senam se-kota Semarang 

diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengetahui serta 

memecahkan segala permasalahan/kendala yang ada. 

 

1.5   Sumber Pemecahan Masalah 

Dalam rangka pemecahan masalah yang ada, maka peneliti mengambil 

beberapa aspek yang dimungkinkan bisa untuk dijadikan sumber dalam 

pemecahan masalah diantaranya adalah pelatih, anak didik, dan prinsip-prinsip 

dasar latihan. 

Pelatih sebagai pembuat program mencakup kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Ketika berlatih, seseorang dihadapkan 

dengan latihan sebagai beban yang harus dihadapinya, dan kegiatan itu 

menghasilkan perubahan dan peningkatan kemampuannya. Hasil berupa 

peningkatan adaptasi yang tinggi yang melibatkan bukan hanya kemampuan 

biologik, neuro-fisiologis, peningkatan keterampilan dan kebugaran jasmani yang 

prima, tetapi juga kemampuan mental seperti daya toleransi terhadap stres yang 

semakin mantap, stabilitas emosi yang handal, dan keunggulan lain sebagai 

perpaduan dari aspek biologis-psikologis-sosial-budaya (Harsono, 1988:45).  
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Prinsip-prinsip dasar latihan harus benar-benar diketahui dan dimengerti 

oleh para pelatih maupun oleh anak didik yang meliputi prinsip beban berlatih 

(intensitas, variasi dan lama latihan), perkembangan menyeluruh, spesialisasi dan 

prestasi puncak (Harsono, 1988:102).  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Pembinaan Olahraga 

Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, maka usaha pembinaan 

harus dilakukan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang rasional sebagai 

usaha untuk meningkatkan kualitas serta mempunyai program yang jelas. Hai ini 

penting agar program pembinaan dapat mencapai sasaran yang tepat yaitu prestasi 

yang tinggi, seperti apa yang diinginkan. 

Pembinaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2007:152).  

Menurut Undang-undang no 3/2005 olahraga adalah segala kegiatan yang 

sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, 

rohani dan sosial. Pengertian mendasar atas olahraga yaitu, kegiatan secara 

sistematis, potensi jasmni, potensi rohani dan potensi sosial yang termotivasi lebih 

maju, yang terjaga secara baik serta meningkat baik kuantitas maupun kualitas 

(Soekardi, 2009:1). 

Esensi olahraga adalah semua kegiatan fisik yang sistematis, yang 

mengandung sifat permainan dan perjuangan terhadap diri sendiri, orang lain 

maupun alam, memiliki potensi jasmani yang termotivasi untuk lebih maju, 

memiliki potensi rohani terutama sportivitas, dan memiliki potensi sosial yang 
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ditingkatkan lebih luas dan mendalam yang berupa kerjasama, kebersamaan, 

kesejahteraan dan persahabatan (Sukardi, 2009:2). 

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

olahraga merupakan aktivitas jasmani yang berbentuk permainan, perlombaan, 

atau pertandingan yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan 

sehingga menimbulkan kesenangan bagi yang melakukannya dan bertujuan untuk 

mencapai prestasi atau kesenangan serta rekreasi.  

 

2.2  Piramida Pembinaan Olahraga 

Hampir semua negara di dunia mempunyai sistem pembinaan olahraga 

berdasarkan piramida. Adapun tahapan pembinaan yang berdasarkan piramida 

adalah: tahap pembibitan/pemanduan bakat, tahap spesialisasi cabang olahraga, 

dan tahap peningkatan  prestasi.  

Dari ketiga unsur ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pola 

pembinaan berdasarkan piramida berlaku untuk semua cabang olahraga dan 

pelaksanaannya tergantung kondisi masing-masing cabang olahraga yang 

bersangkutan.  

Dalam Proyek Garuda Emas (2000:11) tentang pola pembinaan olahraga, 

secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap Pembibitan/Pemanduan bakat 

Tahap latihan persiapan ini lamanya kurang lebih tiga sampai dengan 

empat tahun. Tahap latihan persiapan ini merupakan tahapan dasar yang 

menyeluruh (multilateral) kepada anak dalam aspek fisik, mental dan sosial. Pada 
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tahap dasar ini anak sejak usia dini yang berprestasi diarahkan/dijuruskan ke tahap 

spesialisasi, akan tetapi latihannya harus membentuk kerangkat tubuh yang kuat 

dan benar, khususnya dalam perkembangan biomotorik guna menunjang 

peningkatan prestasi di tahapan latihan berikutnya. Oleh karena itu, latihan perlu 

dilaksanakan dengan cermat dan tepat. 

Sedangkan prinsip-prinsip pemanduan bakat telaah dikembangkan oleh 

beberapa pakar pemandu bakat dan dirangkum oleh Reigner, Salmela dan Russel 

(1993), adalah sebagai berikut: 

1. Pemanduan bakat olahraga harus dilihat sebagai sebuah proses, dalam 

konteks pengembangan bakat secara luas. 

2. Pemanduan bakat olahraga merupakan prediksi jangka panjang, 

terhadap prestasi olahraga seorang anak. 

3. Pemanduan bakat harus mempertimbangkan tuntutan spesifik cabang 

olahraga. 

4. Pemanduan bakat olahraga berdasarkan pendekatan berbagai disiplin 

ilmu, disebabkan penampilan olahraga dipengaruhi oleh banyak aspek. 

5. Pemanduan bakat harus olahraga harus dapat menentukan aspek 

penentu prestasi olahraga, yang dipengaruhi oleh hereditas atau 

bawaan. 

6. Pemanduan bakat olahraga harus mempertimbangkan aspek dinamis 

dan penampilan olahraga, karena adanya faktor usia, pertumbuhan dan 

latihan (KONI, 2000:54). 
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Pembibitan dalam (Proyek Garuda Emas 2000:8) adalah upaya yang akan 

diterapkan untuk menjaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi, yang diteliti 

secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru, dan pelatih pada suatu cabang 

olahraga. Tujuan pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlet berbakat 

dalam berbagai cabang olahraga prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan 

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

memanfatkan hasil alamiah serta perangkat teknologi modern. 

b. Spesialisasi cabang olahraga 

Tahap latihan ini adalah untuk merealisasikan terwujudnya profil atlet 

seperti yang diharapkan, sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing. 

Kemampuan fisik, maupun teknik telah dibentuk, demikian pula dengan 

keterampilan taktik sehingga dapat dipakai/digunakan sebagai titik tolak 

pengembangan, serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada tahap ini, atlet dapat 

dispesialisaikan pada satu cabang olahraga yang paling cocok/sesuai baginya. 

c.  Tahap latihan pemantapan 

Profil yang telah didaptkan pada tahap pembentukan lebih ditingkatkan 

pembinaannya, serta disempurnakan sampai batas optimal. Tahap pemantapan ini 

merupakan usaha pengembangan atlet semaksimal mungkin sehingga telah dapat 

mendekati atau bahkan mencapai puncak prestasi. 

Sasaran tahapan-tahapan pembinaan adalah agar atlet dapat mencapai 

prestasi puncak, yang pada umumnya disebut Golden Age (usia emas). Tahapan 

ini didukung oleh program latihan yang baik, dimana perkembangannya 

dievaluasi secara periodik, terus-menerus, dan berkesinambungan. 
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Dengan puncak prestasi atlet, dimana pada umumnya berkisar sekitar 

umur 20 tahun, dengan lama tahap pmbinaan 8 sampai dengan 10 tahun, maka 

seseorang harus sudah mulai dibina dan dilatih pada usia 3 sampai dengan 5 tahun 

(KONI, 2000:12). 

Gerakan pembinaan dalam olahraga harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembinaan olahraga pelaksanaannya dapat 

dilakukan melalui: 

a) Jalur pendidikan (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi). 

b) Jalur pemerintah (pemerintah kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi). 

c) Jalur swasta (klub-klub olahraga, perusahaan dan sebagainya). 

Untuk memberikan rangsangan dan motivasi perlu diselenggarakan 

pertandingan dan kejuaraan. Melalui kejuaraan yang teratur dan 

berkesinambungan akan membawa atlet untuk berprestasi lebih tinggi (Sumber: 

Sistem Pembinaan Atlet Berprestasi Proyek Garuda Emas, 2000:7). 

 

2.3  Proses Pembinaan Olahraga 

Dalam proses pembinaan olahraga, pemanduan bakat adalah merupakan 

salah satu hal yang sangat pokok dan penting. Pemanduan bakat olahraga 

merupakan upaya untuk mencari bibit olahhragawan yang diperkirakan dapat 

berprestasi tinggi dikemudian hari. Dengan demikian proses pemanduan bakat 

tidak berhenti sampai dengan ditemukannya bibit-bibit calon olahragawan, akan 

tetapi harus dilanjutkan pembinaan yang terprogram terhadap para calon 

olahragawan tersebut. Oleh karena itu, pemanduan dan pembinaan calon 
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olahragawan berbakat harus dapat dilihat sebagai suati proses yang 

berkesinambungan, yang secara gais besar terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) 

tahap identifikasi bakat olahraga, (2) tahap pemilihan cabang olahraga, (3) Tahap 

pembinaan keterampilan dasar olahraga, (4) Tahap pembinaan olahraga prestasi 

(KONI, 2000:53). 

Menurut Sistem Pembinaan Atlet Berprestasi (Proyek Garuda Emas, 

2000:5) dalam proses pembinaan pada setiap cabang olahraga terdapat sekurang-

kurangnaya lima elemen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu: 

a) Pemassalan. 

b) Pembibitan. 

c) Pemanduan bakat. 

d) Pembinaan. 

e) Sistem pelatihan. 

Menurut Singgih D Gunarso, bakat adalah sesuatu yang diperoleh, yang 

dibawa ketika seseorang dilahirkan. Hal ini sesuai dengan pandangan trail theory 

yang mengemukakan adanya faktor karakterologis yang cenderung menetap dan 

contitutional theory yang berhubungan dengan aspek fisik dan keterampilan-

keterampilan khusus. Bakat kemudian berkembang dan dikembangkan melalui 

berbagai perlakuan, perangsangan dalam bentuk latihan. Latihan yang diberikan 

dengan tepat, dengan memperhatikan masa peka yang sedang dialami (critical 

periodhypothesis) akan memberikan dampak yang positif terhadap aktualisasi dari 

kemampuan berolahraga. Latihan yang diberikan dengan dasar-dasar latihan yang 
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baik akan memunculkan bakat yang ada menjadi prestasi olahraga yang 

diharapkan (2008:127). 

 

2.4  Jenis Senam yang Berkembang 

Menurut Hasley dan Jonhson bahwa pada tahun 1896 olahraga senam 

untuk pertama kali masuk dalam lomba olahraga prestasi, yang diadakan di 

Yunani dan diprakarsai oleh Baron Piere de Coubartin dan berlangsung sampai 

sekarang. Sementara di Indonesia badan olahraga yang mengurusi senam disebut 

Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) yang berdiri pada tanggal 14 Juli 

1963 yang berkedudukan di Jakarta. PERSANI juga menjadi anggota FIG, pada 

mulanya membagi senam dalam 3 macam lomba yaitu artistik putra, artistik putri, 

dan ritmik. Namun dalam perkembangannya muncul General aerobic dan sport 

aerobic yang ikut dalam nomor yang dilombakan FIG (Sumanto, 1992:19). 

PERSANI menetapkan bahwa yang termasuk dalam senam general atau 

general gymnastic adalah jenis-jenis senam yang diluar artistik, ritmik, dan sport 

aerobik (Amrum Bustaman, 1992:3). 

Dalam detak gerak aerobik senam general dalam makalah yang berjudul 

aerobic dance (Fahmi Fahrezi 1999:6) disebutkan jenis senam aerobik antara lain 

high impact aerobic (aerobic benturan keras), low impact  aerobic (aerobik 

benturan ringan), mix impact aerobic (kombinasi senam aerobik dengan gerakan 

keras dan ringan), step aerobic (kombinasi senam aerobik dengan gerakan 

menggunakan bantuan kotak), cha-cha aerobic (kombinasi senam aerobik dengan 

musik dan gerakan tarian cha-cha), jive aerobic (kombinasi senam aerobik dengan 
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music dan gerakan jive), country aerobic (kombinasi senam aerobik dengan musik 

dan gerakan country), aqua aerobic (gerakan aerobik di dalam air), salsa aerobic 

(kombinasi senam aerobik dengan musik dan gerakan salsa), dangdut aerobic 

(kombinasi senam aerobik dengan musik dan gerakan dangdut), taebo (kombinasi 

senam aerobik dengan musik dan gerakan bela diri), body language (kombinasi 

senam aerobik dengan musik dan gerakan pembentukan, penguatan, dan 

pengencangan otot tubuh tertentu). 

Berty Hario Tilarso (2000:3) menyebutkan macam senam aerobik antara 

lain high impacat aerobic, low impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

aqua aerobic, chacha aerobic, funky erobik, salsa aerobic, dan dangdut aerobic. 

 

2.5  Senam Aerobik 

Senam adalah salah satu nama dari dari suatu cabang olahraga yang ada di 

Indonesia. Istilah senam berasal dari kata gymnastiek (bahasa Belanda) atau 

gymnastic (bahasa Inggris). Dinyatakan pula bahwa senam terjemahan dari kata 

gymnos (bahasa Greka Yunani) yang bererti telanjang atau setengah telanjang. 

Maksudnya supaya gerakan senam dapat dilakukan tanpa gangguan dari pakaian 

agar anggota tubuh yang dibentuk dapat diperhatikan pertumbuhannya dan 

perkembangannya dalam mencapai tujuan tertentu (Amrum Bustaman, 1992:2). 

Sampai sekarang bentuk setengah telanjang masih tampak pada sanggar senam 

maupun tempat-tempat kebugaran, maksud ini tidak berbeda pada jaman Yunani 

kuno yaitu agar anggota tubuh yang akan dibentuk dapat dikontrol. Tempat 

berlatih senam dijaman Yunani kuno disebut gymnasium. 
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Senam atau gymnastic sudah banyak dikenal masyarakat, hampir semua 

masyarakat Indonesia pernah mengucapkan kata-kata senam. Namun sebenarnya 

masih sedikit masyarakat Indonesia yang yang mengetahui apa sebenarnya senam 

itu. Dalam buku Teori dan Praktek Senam Dasar menyatakan bahwa senam adalah 

latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara 

sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara 

keseluruhan dan harmonis (Sumanto, 1992:20). 

Menurut Hidayat (1970:6) senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan 

diciptakan dengan berencana dan disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu 

untuk membentuk kekuatan otot, kelentukan, keluwesan, kesehatan jasmani dan 

rohani serta mengembangkan pribadi yang harmonis (Agus Mahendra, 2001:2). 

Sedangkan menurut Berty Hario Tilarso (2000:2) bahwa senam adalah latihan 

fisik yang dipilih, disusun secara sistematis untuk meningkatkan dan memperbaiki 

kelenturan, sikap, dan kesehatan jasmani. 

Aerobik menurut Kenneth Cooper adalah suatu kegiatan dan latihan fisik 

yang ritmis secara terus menerus (waktu 30 – 60 menit) dengan memerlukan 

oksigen (O2) lebih banyak yang mampu menigkatkan denyut nadi. Jadi pengertian 

senam aerobik yang dimaksud adalah suatu latihan yang dipilih dan disusun 

secara sistematis dengan menggunakan bantuan oksigen (O2) untuk mencapai 

tujuan tertentu. Latihan yang dilakukan dapat berupa latihan sepeda, berenang, 

jalan, lari maupun senam aerobik (Fahmi Fahrezi, 1999:4). 

Senam aerobik adalah suatu rangkaian dari latihan-latihan aerobik seperti 

jogging, running, walking, dan jumping yang disusun sedemikian rupa dengan 
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gerakan penghubung yang selaras dengan musik yang menyatu dengan gerakan, 

dengan memperhatikan gerakan lengan, pinggang, tungkai yang bisa dilakukan 

sendiri-sendiri atau berkelompok (Amrum Bustaman, 1992:5). 

Jackie Sorensens dalam Lifes Style of Aerobik dalam Aerobic Dance  

menyebutkan bahwa senam aerobik adalah (a) suatu aktivitas kesegaran jasmani 

yang meliputi latihan dan kegembiraan dengan mengekspresikan perasaan baik 

tertawa, jalan, melompat, menendang, meregang dan bergoyang dengan 

mengkombinasikan gerakan seperti dansa, disko, cha cha, atau gerakan tarian 

tradisional, tari rakyat, bahkan tari kontemporer, (b) suatu aktivitas yang terus-

menerus yang memadukan beberapa gerakan untuk menguatkan otot jantung, 

peredaran darah, kekuatan otot dan pembakaran lemak, (c) suatu aktivitas untuk 

kesegaran dan rekreasi dimana teknik dan keterampilan kurang penting (kecuali 

untuk lomba dan peragaan), tetapi hanya mempelajari pola gerak tertentu, yang 

dapat dilaksanakan sesuai dengan lagu yang ada (Fahmi Fahrezi, 1999:5). 

Saat ini animo masyarakat terhadap perkembangan senam aerobik di 

Indonesia khususnya di kota Semarang pada khususnya mengalami kemajuan. 

Kemajuan ini dapat dilihat dari antusiasnya dan banyaknya anggota masyarakat 

yang mengikuti kegiatan senam aerobik baik di tempat-tempat kebugaran, di 

sanggar-sanggar senam maupun di lingkungan perumahan tempat tinggal. Hal ini 

ada hubungannya dengan kemampuan pelatih di masing-masing tempat latihan. 

Tahapan senam aerobik dalam suatu kelas aerobik sangat tergantung dari 

kemampuan instruktur dalam meramu dan menyajikannya, dengan tetap mengacu 

pada metode yang benar (Dirjen Diklusepora, 1996:5). 
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Seorang pelatih harus mempergunakan prinsip ilmiah melatih dalam suatu 

kelas aerobik untuk memperoleh hasil yang efektif, dengan memperhatikan faktor 

keselamatan, kenyamanan, dan motivasi dalam berlatih. Kelas aerobik awalnya 

dimulai dari pemanasan dengan gerakan intensitas yang rendah, untuk 

meningkatkan peredaran darah supaya denyut nadi menjadi meningkat. Bagian 

inti kelas aerobik terdiri dari gerakan senam aerobik benturan ringan, benturan 

keras maupun gerakan senam aerobik pembentukan. Kelas aerobik berakhir 

dengan pendinginan yang bertujuan untuk menurunkan denyut nadi, membantu 

mencegah cedera dan kejang otot (Dirjen Diklusepora, 1996:17). 

Dalam Panduan Pendidikan Senam (Dirjen Diklusepora, 1996:5) 

disebutkan bahwa tahapan senam aerobik meliputi pemanasan (kelentukan dan 

peregangan otot) latihan inti dan pendinginan. Menurut Joko Irianto dalam 

Latihan Kebugaran (2004:13) menyebutkan bahwa latihan senam aerobik meliputi 

pemanasan, latihan kondisi dan latihan penenangan. Fahmi Fahrezi (1999:7) 

tahapan senam aerobik terdiri dari pemanasan, latihan inti (inti satu dan inti dua), 

latihan pembentukan serta pendinginan. Berty Hario Tylarso (2000:2) senam 

aerobik terdiri dari 3 tahapan yaitu pemanasan, latihan inti dan pendinginan. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam 

melakukan senam aerobik meliputi pemanasan (latihan kelentukan dan 

peregangan), latihan inti (latihan inti satu dan inti dua), latihan kondisi (latihan 

pembentukan, pengencangan, dan penguatan otot), serta pendinginan. 
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2.6  Tahapan Senam Aerobik 

1. Pemanasan 

Dalam panduan senam (Dirjen Diklusepora, 1996:6) disebutkan bahwa 

pemanasan dimulai dengan gerakan perlahan-lahan untuk menyiapkan tubuh pada 

tahapan latihan yang lebih keras menuju peningkatan suhu tubuh yang tinggi 

supaya tubuh menjadi berkeringat. Peningkatan suhu tubuh mempunyai 

keuntungan menambah tingkat metabolisme, meningkatkan peredaran darah, 

meningkatkan elastisitas otot, meningkatkan kelenturan sendi dan mengurangi 

resiko terjadinya cedera. Dalam rangkaian pemanasan ada gerakan kelenturan dan 

peregangan otot yang merupakan rangkaian gerak menuju senam aerobik 

selanjutnya. Tiga tahapan gerakan kelenturan dan peregangan menuju senam 

aerobik, yaitu gerakan (1) tahap ini berupa putaran leher, mengangkat bahu, 

memutar bahu, putaran pinggul, putaran pergelangan kaki, dan gerakan ini 

dilakukan secara bertahap bisa dari kepala ke ujung kaki atau sebaliknya, (2) 

tahap dua berupa gerakan menekuk lutut, mendorong badan, melangkah dan 

mengangkat tumit. Latihan seperti melempar, menendang, mengangkat, 

mendorong, dan (3) tahap tiga berupa gerakan untuk setiap grup otot dengan 

memperhatikan bagian tubuh yang akan dilatih. Tujuannya adalah menyiapkan 

tubuh ke latihan senam aerobik yang lebih keras, dengan kata lain gerakan ini 

dilakukan untuk jangka waktu tertentu menuju ke latihan inti. 

Menurut Joko Irianto (2000:13) mengatakan bahwa latihan senam aerobik 

diawali dengan pemanasan, yang bertujuan untuk menyiapkan fungsi organ tubuh 

agar siap menerima pembebanan yang lebih berat pada saat latihan. Pemanasan 
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sebaiknya dilakukan saat tubuh siap menerima pembebanan latihan sampai detak 

jantung telah mencapai 60% detak jantung maksimal, suhu tubuh naik 1 – 2 ° C 

dan badan berkeringat. Pemanasan yang dilakukan dengan benar akan mengurangi 

resiko terjadinya cedera. Gerakan pemanasan dapat berupa gerakan statis dan 

dinamis. Fahmi Fahrezi (1999:7) tahapan senam aerobik dimulai dengan 

pemanasan yaitu gerakan dilakukan perlahan-lahan dengan waktu 5 – 10 menit 

dengan tujuan untuk meningkatkan peredaran darah, untuk meningkatkan suhu 

tubuh, untuk meningkatkan metabolisme otot tubuh, mencegah terjadinya cedera 

dan untuk menyiapkan tubuh menuju latihan berikutnya. 

2. Latihan Inti 

Dalam Panduan Pendidikan Senam (Dirjen Diklusepora, 1996:8) 

menyebutkan latihan yang efektif dalam pencapaian kardiovaskuler yaitu latihan 

dengan 60 – 80 % denyut nadi atau 70 – 85% adalah yang dianjurkan untuk target 

denyut nadi, dengan pencapaian kebugaran jasmani dengan tergantung dari 

masing-masing individu. Demikian pada kelas senam aerobik dianjurkan tidak 

melebihi latihan dengan intensitas tidak lebih dari 85% dari target denyut nadi 

sesuai petunjuk latihan. Apabila dilakukan melebihi batas intensitas ini hanya 

boleh dilakukan oleh orang yang benar-benar sehat dan terlatih secara rutin. 

Berty Hario Tilarso (2000:3) mengatakan latihan inti dimulai dengan gerakan 

aerobik dengan benturan ringan, waktunya kurang lebih 20 menit. Latihan inti 

bisa terdiri dari gerakan aerobik dengan benturan keras atau gabungan antara low 

impact aerobic dan high inpact aerobic waktunya kurang lebih 10 menit dan 

dilanjutkan dengan latihan pembentukan, penguatan dan pengencangan otot. 
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Joko Irianto (2004:14) tahapan latihan kondisi adalah tahapan setelah 

pemanasan yaitu melakukan berbagai rangkaian gerak senam aerobik sesuai 

dengan tujuan latihan misanya low impact aerobic, high inpact aerobic dan mix 

impact aerobik maupun senam aerobik pembentukan untuk meningkatkan daya 

tahan paru dan jantung, daya tahan otot, kelentukan sendi, pengencangan dan 

penguatan otot serta pembakaran lemak. Takaran latihan pada tahap ini 

dipertahankan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat keterlatihan 

peserta hingga memasuki tahap penenangan, misalnya intensitas latihan untuk 

menurunkan berat badan seseorang yang berumur 20 tahun, pada tahap 

kondisioning ini detak jantung dipertahankan pada 130 sampai dengan 150 kali 

permenit selama 30 menit. Pada tahap kondisioning ini harus ada peningkatan 

intensitas setiap latihannya. Fahmi Fahrezi (1999:7) mengatakan latihan inti ada 

dua tahap, yang dilakukan dengan latihan pembentukan. Latihan ini terdiri dari 

latihan inti satu yaitu latihan senam aerobik benturan ringan selama 20 menit dan 

dilanjutkan latihan inti dua yaitu latihan senam aerobik benturan berat selama 10 

menit dan dilanjutkan dengan latihan pembentukan. Latihan pembentukan 

bertujuan untuk meningkatkan kelenturan, ketahanan dan kekuatan otot dengan 

cara melatih tubuh bagian atas, bagian tengah dilanjutkan dengan cara melatih 

tubuh bagian bawah dengan menggunakan beban. 

3. Pendinginan 

Pendinginan merupakan tahap akhir dari senam aerobik. Pendinginan 

dilakukan untuk mengurangi dan menurunkan denyut nadi yang dilakukan secara 
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perlahan-lahan dengan tujuan untuk mengembalikan tubuh ke keadaan normal 

kembali (Dirjen Diklusepora, 1996:17). 

Joko Irianto (2004:16) mengatakan tahap akhir senam aerobik yaitu 

gerakan penenangan. Tahap ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh 

seperti sebelum berlatih dengan melakukan serangkaian gerakan penguluran 

kembali. Tahapan ini ditandai dengan menurunnya frekuensi detak jantung dan 

menurunnya suhu tubuh serta semakin berkurangnya keringat, sedang Fahmi 

Fahrezi (1999:7) mengatakan bahwa tahap akhir latihan senam aerobik yaitu 

pendinginan. Latihan pendinginan bertujuan untuk mengembalikan tubuh ke 

keadaan normal kembali yang berfungsi untuk mencegah terjadinya cedera, untuk 

relaksasi dan mengurangi ketegangan otot setelah berlatih. 

 

2.7  Manfaat Senam Aerobik untuk Kebugaran Jasmani 

Setiap orang  mengharapkan agar kesehatan dan kebugaran jasmaninya 

tetap baik dan terjaga. Salah satu usaha untuk mencapai harapan tersebut ialah 

dengan cara melakukan olahraga yang teratur. Ada yang melakukan olahraga 

karena (1) ingin mendapatkan kebugaran jasmaninya saja, (2) adapula olahraga 

agar terhindar dari penyakit, (3) ada juga yang melakukan olahraga karena ingin 

tetap awet muda, tetapi (4) ada juga yang berolahraga karena tidak ingin tubuhnya 

menjadi gemuk, (5) ada juga yang berolahraga karena petunjuk dokter yaitu terapi 

penyakit tertentu, (6) ataupun juga ada yang berolahraga karena tidak bisa tidur, 

dan (7) ada juga yang ingin berusaha menghilangkan stres setelah kegiatan dalam 

kerja dengan melakukan olahraga. Semua harapan itu merupakan gambaran nyata 
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yang terjadi di masyarakat yang bisa dialami oleh siapapun baik masih muda 

maupun lanjut usia. Untuk mencapai tujuan tersebut ditekankan melakukan 

kegiatan olahraga sejak usia dini sampai dengan usia lanjut. Senam aerobik bisa 

dijadikan salah satu alternatif pilihan olahraga yang populer dalam masyarakat, 

sebab senam aerobik bisa diikuti siapapun, menyenangkan karena adanya musik 

yang mengiringi serta dapat dilakukan sendirian maupun dengan orang lain atau 

dengan berkelompok (Lynne Brick, 2001:7). 

Pendapat lain mengatakan bahwa manfaat melakukan latihan senam 

aerobik bagi orang yang sehat yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat kesehatan dan kebugaran tubuhnya yang meliputi kualitas fungsional 

tubuh yang terdiri dari daya tahan paru-jantung (yaitu kemampuan paru-jantung 

dalam mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu yang lama), 

kekuatan daya tahan otot (yaitu kemampuan otot untuk melawan beban dalam 

suatu usaha dan kemampuan otot untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

waktu yang lama), kelentukan (yaitu kemampuan persendian untuk bergerak 

secara leluasa) dan komposisi  tubuh (perbandingan berat tubuh berupa lemak 

dengan tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam presentase lemak tubuh). 

Manfaat melakukan senam aerobik bagi orang yang mempunyai masalah 

kesehatan, yaitu bahwa latihan senam aerobik yang ringan dapat dijadikan terapi 

dalam membantu memulihkan kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Penelitian 

membuktikan bahwa penderita kencing manis sangat dianjurkan melakukan 

latihan senam aerobik dengan tingkat intensitas sedang yang berguna untuk 

membantu menormalkan gula darahnya sehingga dapat mengurangi penggunaan 
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insulin. Seseorang yang memiliki masalah kesehatan radang sendi dianjurkan 

untuk melakukan senam aerobik dengan tingkat intensitas sedang untuk melatih 

kelentukan dan kekuatan otot. Seseorang dengan masalah kegemukan atau 

obesitas dianjurkan untuk latihan senam aerobik ringan hingga sedang untuk 

mengeluarkan kalori yang tertimbun dalam tubuh untuk mengurangi dan 

menghilangkan lemak (Dirjen Deklusepora, 1996:3). 

 

2.8  Peranan Pelatihan dalan Pembinaan Olahraga 

Olahraga semakin beragam, perlombaan semakin padat, dan olahragawan 

berbakat semakin banyak jumlahnya. Sukses yang diraih seseorang, selain berkat 

kerja keras dan pengetahuan yang diperoleh di lapangan, sebagian lagi merupakan 

sumbangan dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, 

kegiatan olahraga sudah hampir sulit dipisahkan dari penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, yang merupakan tuntutan kebutuhan bagi seorang pelatih untuk 

menguasai sumber informasi terbaru, yang dapat dipercaya agar praktik pelatihan 

berlangsung efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Proses pelatihan sesungguhnya melibatkan sejumlah faktor yang 

kompleks, dan pelatih harus dapat memahami semua gejala yang terkait secara 

menyeluruh. Oleh karena itu, sulit dirumuskan definisi dari pelatihan  secara 

memuaskan. Namun demikian, salah satu define yang dianggap sedarhana adalah 

memaparkan training sebagai proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, 

yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan makin hari makin menambah 

jumlah beban latihan atau pekerjaannya (Harsono, 1988:57). 
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Dalam khasanah kepustakaan ilmu kepelatihan (training science), terdapat 

beberapa definisi istilah pelatihan (training) yang berbeda dalam  hal kedalaman 

atau keleluasaan paparan, sesuai dengan sudut pandang para penulisnya. Secara 

umum, pelatihan olahraga dapat diartikan sebagai semua usaha yang 

mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan dalam olahraga, sedang 

training adalah keseluruhan proses proses yang sistematik bagi seseorang untuk 

mencapai hasil maksimal (Harsono, 1988:32). 

Karena itu, proses pelatihan sesungguhnya melibatkan sejumlah faktor 

yang amat kompleks, dan pelatihan harus dapat memahami semua gejala yang 

terkait secara menyeluruh. Dalatihan definisi yang dianggap sesderhana adalah 

memaparkan “training sebagai proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, 

yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan kian hari kian menambah jumlah 

beban latihan atau pekerjaannya (Harsono, 1988:101). 

Pelatih sebagai pembuat program mencakup kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Ketika berlatih, seseorang dihadapkan 

dengan latihan sebagai beban yang harus diatasinya, dan kegiatan itu 

menghasilkan perubahan dan peningkatan kemampuannya. Hasilnya berupa 

peningkatan adaptasi yang tinggi yang melibatkan bukan saja kemampuan 

biologik, neuro-fisiologis, peningkatan keterampilan dan kebugaran jasmani yang 

prima, tetapi juga kemampuan mental seperti daya toleransi terhadap stres yang 

semakin mantap, stabilitas emosi yang handal, dan keunggulan lainsebagai 

perpaduan dari aspek psikologis-sosial-budaya (Sudrajat, Dkk, 2000:2). Dari latar 
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berlakang lingkup pelatihan inilah ada beberapa hal pokok yang menjadi sorotan 

untuk dikaji antara lain (1) pelatih, (2) anak didik, dan (3) prinsip dasar latihan. 

1. Pelatih 

Keberhasilan anak didik tidak lepas dari sikap dan sifat pelatih serta 

perilaku yang bebas cela dan cerca, pelatih harus ingat bahwa anak didik dan 

masyarakat sekitar memandang palatih sebagai seorang model, karena setiap 

gerak dan langkah selalu diamati dan diperhatikan. Selain itu seorang pelatih 

harus menjadi pemimpin, bersikap tegas dan berwibawa serta memiliki sikap 

yang sportif. Seorang pelatih juga harus memiliki pengetahuan yang luas 

tentang olahraga, baik yang berhubungan mengenai pembuatan program 

latihan dan menguasai teknik, taktik, serta mengerti peraturan dan sistem 

perlombaan. Kecuali itu seorang pelatih harus memiliki kepribadian, 

keseimbangan emosional, kesehatan dan dapat berkomunikasi dengan baik. 

Untuk itu seorang pelatih harus selalu berusaha untuk belajar dari 

pengalaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi modern agar dapat 

berkembang menjadi seorang pelatih yang baik, lebih realistis, lebih inovatif, 

lebih inovatif, dan lebih efektif serta memiliki rasa percaya diri pada 

kemampuannya yang ada dan dapat bekerja sama untuk mendukung 

keberhasilan anak didiknya. 

Harsono (1988:16) mengatakan bahwa cirri-ciri seorang pelatih 

meliputi kepribadian, kepemimpinan, sportivitas, berpengetahuan dan 

berketerampilan, kestabilan emosi, dan dapat menyampaikan informasi 

dengan baik, benar, dan lancar. Suharno (1986:5) dalam menjalankan 
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tugasnya pelatih harus dapat bertindak sebagai orang tua, guru, pemimpin, 

polisi, hakim, teman, dan pelayan dalam membina dan membimbing atlet 

asuhannya.  

Seorang pelatih selain memiliki cirri-ciri tersebut, sebagai pelaku dan 

pembuat program latihan dituntut memiliki kemampuan merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasilatihan. Tugas dan peran seorang pelatih 

dalam  pelaksanaan latihan merupakan penentu keberhasilan dalam  latihan 

karena latihan yang dibuat untuk anak didiknya Berdasarkan pola nilai, visi 

keilmuan dengan kecepatan pelatih dalam  mengatur kembali isi program 

latihan tersebut. 

Untuk menciptakan situasi latihan yang baik, efektif dan efisien 

seorang pelatih harus mampu menyusun program latihan yang bersifat 

operasional, mampu mengatur dan menjabarkan bahan latihan secara 

keseluruhan. Selain itu pelatih juga membantu perkembangan watak dan 

kepribadian anak didiknya.  

2. Anak didik 

Anak didik memegang peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan  program latihan. Kondisi anak didik meliputi kondisi fisik dan 

kondisi mental menjadi satu kesatuan dalam penentu latihan yang akan 

dicapai. Apabila seseorang sedang terganggu salah satu komponen tersebut 

maka akan berpengaruh  dalam  latihan, sama halnya seorang anak didik juga 

membutuhkan kondisi fisik dan mental yang prima, baik dalam  latihan senam 

aerobik, perlombaan maupun dalam  latihan di kelas aerobik. Sebagai contoh 
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latihan senam aerobik selama satu jam jika tidak didukung oleh kondisi fisik 

dan mental yang prima juga tidak akan memperoleh hasil latihan ynag 

maksimal. Untuk itulah kondisi fisik dan mental harus selaras, serasi dan 

seimbang, serta selalu dijaga (Harsono, 1988:153). 

1. Kondisi Fisik 

Seorang anak didik yang mempunyai kondisi fisik yang baik, harus 

melakukan latihan, baik dilakukan dalam  kondisi latihan biasa, menuju 

latihan dengan intensitas tinggi tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen, yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaannya, berarti didalam usaha peningkatan kondisi fisik seluruh 

komponen harus dikembangkan, walaupun ada suatu sistem prioritas yang 

sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Kondisi fisik yang baik akan 

akan berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organisme tubuh antara lain 

berupa: (1) akan adanya peningkatan kemampuan sistem sirkulasi dan 

kerja jantung, (2) akan ada peningkatan kekuatan, kelentukan, stamina dan 

komponen kondisi fisik pada umumya, (3) akan ada ekonomi gerak yang 

lebih baik pada waktu latihan, (4) akan ada pemulihan yang lebih cepat 

dalam organ-organ tubuh selama latihan, (5) akan ada respon yang lebih 

cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu respon demikian 

diperlukan (Harsono, 1988:153). 

Sudrajat (2000:34) menyebutkan bahwa persamaan umum kondisi 

fisik untuk cabang olahraga yang mengandalkan keterampilan dan 
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pengarahan tenaga otot-otot besar adalah kekuatan, power, dan kecepatan 

sedang yang berkaitan dengan kemampuan daya tahan fisik diperlukan 

derajat kebugaran jasmani sebagai tuntutan kerja. 

2. Kondisi Mental 

Selain kondisi fisik yang prima dan keterampilan yang baik, faktor 

penentu lain adalah kondisi mental. Kondisi mental sangat berpengaruh 

dimana seseorang harus mampu mempertahankan kondisinya pada saat 

menegangkan baik dalam latihan ataupun perlombaan. 

Banyak sekali seorang yang memiliki keterampilan yang tinggi, 

belum dapat mengalahkan seorang yang tingkat keterampilannya sedikit 

lebih rendah, hal ini dikarenakan adanya pengaruh kondisi mental. 

Sedangkan latihan mental adalah latihan-latihan yang menekankan pada 

perkembangan kedewasaan atlet serta perkembangan emosional dan 

impulsif (Herman Subardjah, 2000:23). 

Kepribadian seseorang menentukan dalam pencapaian hasil yang 

maksimal. Kepribadian seseorang dapat dilihat selama latihan dan dalam  

kehidupan sehari-hari. Kepribadian merupakan gambaran dari karakteristik 

tentang pikiran, perasaan dan tingkah laku yang membedakan satu dengan 

yang lainnya dalam  menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. 

Kepribadian tidak mudah nampak dan diketahui, karena kepribadian 

adalah kesatuan kebulatan jiwa yang kompleks (Herman Subardjah, 

2000:13). 
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Suharno (1986:74) mengatakan bahwa kepribadian yang 

mendukung hasil yang baik adalah sikap disiplin, ulet, tabah, tekun, jujur, 

berani dan pantang menyerah atau putus asa. Dengan demikian 

kepribadian itu sifatnya khas, tidak ada kepribadian yang sama dari setiap 

orang. Kepribadian sifatnya dinamis, kepribadian itu berkembang dari 

masa kanak-kanak hingga dewasa dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat 

tinggal. 

Selain faktor kepribadian, faktor emosi seseorang juga harus 

diperhatikan. Emosi akan timbul karena danya persepsi terhadap kejadian. 

Hal ini sangat berpengaruh pada pribadi dan pengalaman seseorang. 

Pengalaman akan banyak mempengaruhi perkembangan emosi baik yang 

bersifat memupuk maupun menghambat. Semakin banyak pengalaman 

seseorang yang didasari pengertian dan kemauan untuk mempelajari 

pengalamanyang dialami akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

latihan. Emosi merupakan keadaan mental yang ditandai dengan perasaan 

yang kuat dan diikuti oleh ekspresi motorik yang berhubungan dengan 

obyek atau situasi eksternal. Pengendalian emosi akan sangat menentukan 

dalam  mencapai hasil latihan. 

Selain emosi, motivasi seseorang sangat diperlukan baik itu 

motivasi dari dalam  diri sendiri maupun motivasi dari luar diri sendiri, 

seseorang yang tidak memiliki motivasi, maka strategi apapun yang 

diterapkan dalam  latihan tidak akan membantu meningkatkan 

kemampuannya. Harsono (1988:251) mengatakan bahwa motivasi ada dua 
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macam yaitu motivasi intrinsik dimana adanya dorongan berasal dari 

dalam  dirinya sendiri dan motivasi ekstrinsik dimana dorongan berasal 

dari luar dirinya. 

Keberhasilan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

kepribadian, emosi, motivasi saja, tetapi juga kecemasan atau anxienty. 

Kecemasan merupakan suatu keadaan stres tanpa danya penyebab yang 

jelas dari seseorang dan dapat mempengaruhi penampilan. Kecemasan 

adalah suatu ketegangan mental yang biasanya disertai dengan gangguan 

tubuh misalnya (pusing, mual, keringat dingin) yang menyebabkan 

seseorang merasa tidak berdaya dan mengalami kelelahan, yang berada 

dalam keadaan was-was terhadap ancaman dan gangguan yang tidak jelas. 

Kecemasan dapat diinterpretasikan dalam dua cara, yaitu kecemasan yang 

dirasakan oleh atlet dalam waktu tertentu, misalnya menjelang 

pertandingan (state anxiety), atau kecemasan yang dirasakan karena atlet 

tergolong pencemas (trait anxiety) (Herman Subardjah, 2000:56). 

3. Prinsip dasar latihan  

Dalam pelaksanaan pelatihan salah satu yang harus dipegang oleh 

seorang pelatih yaitu pengetahuan tentang prinsip dasar latihan, bila prinsip 

dasar tersebut dilaksanakan dengan benar maka hasil latihan maksimal dapat 

tercapai. Program latihan harus dibuat dengan sistematis untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sisitem tubuh. Prinsip 

dasar latihan menitikberatkan pada faktor-faktor penting dalam  latihan, untuk 
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memenuhi tuntutan kebutuhan seseorang dalam pencapaian hasil yang 

diharapkan. 

Suharno (1986:80) program latihan adalah suatu cara yang meliputi 

proses persiapan, saat pelaksanaan dan saat akhir/penyelesaian laporan yang 

berguna untuk menunjang  pelaksanaan rencana latihan. Joko Irianto 

(2004:12) mengatakan prinsip latihan kebugaran meliputi beban lebih 

(overload), kekhususan (specifity), kembali asal (reversible). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, artinya permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan 

tentang keadaan atau fenomena yang terjadi, dalam hal ini tentang proses 

pembinaan senam arobik di sanggar senam se-kota Semarang. 

Penelitian kualitatif sering menghasilkan grounded theory yaitu data yang 

timbul dari data di lapangan bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam metode 

kuantitatif. Sifat kualitatif penelitian menentukan mutu kedalaman uraian dan 

pembahasan, dalam hal ini tentang, pembinaan  senam aerobik di sanggar senam 

se-kota Semarang yang meliputi: (1) Struktur organisasi, (2) Program latihan 

latihan, (3) Sarana dan prasarana, (4) Pendanaan, dan (5) Faktor pendukung 

lainnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik yaitu pendekatan yang 

memandang kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak dan utuh yang 

merupakan satu kesatuan dan berubah. Rancangan penelitian berkembang selama 

proses penelitian berlangsung, dengan kondisi antara peneliti dengan responden 

yang diteliti saling berinteraksi. 

Ketepatan interprestasi bergantung pada ketajaman analisis, objektivitas, 

sistematika dan sistemik bukan pada statistika. Interprestasi ini dibuat dan disusun 

secara sistematik oleh karena itu pendekatan kualitatif ini bersifat deskripsi 
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analitik. Hasil penelitian lebih mengutamakan deskripsi interprestasi yang bersifat 

tentatif dalam  konteks waktu atau situasi tertentu. Kebenaran hasil penelitian 

lebih banyak didukung melalui kepercayaan berdasarkan pada konfirmasi hasil 

oleh pihak-pihak atau sumber yang diteliti. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada 

pelaksanaan pembinaan senam aerobik di sanggar senam se-kota Semarang. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam  pelaksanaan pembinaan berupa interaksi 

antara pengurus dengan instruktur, instruktur dengan anak didik, anak didik 

dengan anak didik. Semua ini merupaka kajian utama dalam penelitian, dimana 

peneliti datang ke lokasi untuk melihat, memahami, mempelajari perilaku 

pengurus, instruktur, dan anak didik. Data diperoleh dengan mengamati, mencatat, 

menggali dari sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat 

penelitian.  

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Tempat/lokasi penelitian adalah kota Semarang sebagai tempat 

pelaksanaan pembinaan senam aerobik. Pemilihan lokasi berdasarkan pada 

pertimbangan rasional dan pertimbangan praktis. 

Pertimbangan rasional adalah kota Semarang telah banyak mencetak atau 

membibit calon-calon instruktur yang diperkirakan sebagai tolok ukur dari 

pembinaan senam aerobik yang ada di kota Semarang dengan kota-kota lain 

disekitarnya. 
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Pertimbangan praktisnya adalah dimana peneliti bertempat tinggal di kota 

Semarang sehingga telah mengetahui letak lokasi penelitian dengan baik, hal ini 

akan lebih memperlancar pelaksanaan penelitian. 

      Sasaran dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan aspek-aspek pembinaan di sanggar senam se-kota Semarang, yaitu: 

struktur organisasi, program latihan, sarana dan prasarana, pendanaan, serta faktor 

pendukung lainnya. 

 

3.3  Instrumen dan Metode Pengumpulan Data  

Penelitian mulai dilakukan setelah peneliti memperoleh surat ijin 

penelitian, setelah itu peneliti mempersiapkan kerangka kerja yang akan 

digunakan untuk menggali data yaitu berupa panduan lapangan. Setelah panduan 

lapangan tersebut dibuat, peneliti segera melakukan pendekatan kepada subyek 

penelitian. 

Data penelitian dihimpun langsung melalui: (1) pengamatan atau 

observasi, (2) wawancara, dan (3) pengumpulan dokumen. Untuk menjaga agar 

data yang diperoleh dapat seobyektif mungkin, pertanyaan peneliti di susun dalam 

bentuk wawancara dan dirumuskan berdasarkan informasi yang diperoleh 

sebelumnya agar arah pengumpulan data dapat terkendali. 

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 
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1) Teknik Pengamatan atau Observasi 

Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti 

menanyakan langsung kepada subyek, tetapi karena peneliti hendak memperoleh 

keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah 

mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya (Moloeng, 

2010:174). 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini, tidak berstruktur dalam suasana 

alamiah dan pada tahap awal penelitian bersifat tertutup agar subyek yang diteliti 

tidak tahu bahwa kegiatannya sedang diamati. Teknik ini dipakai mengingat 

peneliti sudah dikenal subyek, sehingga peneliti harus berusaha melakukan 

pengamatan secara jujur, obyektif, dan penuh tanggung jawab. Jadi, kegiatan 

observasi ini dilakukan guna mencatat kejadian-kejadian di lapangan secara 

langsung sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. 

2) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subyek bertujuan untuk 

menggali informasi dan gambaran secara menyeluruh tentang pembinaan senam 

aerobik di sanggar senam se-kota Semarang. Data yang diperoleh dapat berasal 

dari pengalaman subyek, harapan yang dikemukakan subyek, maupun dari tujuan-

tujuan yang ingin dan akan dicapai oleh subyek berdasarkan pertanyaan-
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pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Jadi, kegiatan wawancara ini dilakukan 

guna memperoleh semua informasi yang benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan cara bertatap muka secara langsung 

sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan dengan jelas, benar, 

mendalam, dan dapat dipercaya. 

Persiapan wawancara dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap berikut 

yaitu: 

a) Tahap pertama adalah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Mereka 

adalah yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga 

tempat penelitian, dan yang suka bekerja sama untuk kegiatan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

b) Tahap kedua adalah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan 

untuk mengadakan kontak dengan mereka. Karena responden adalah orang-

orang pilihan, dianjurkan jangan membiarkan orang ketiga yang 

menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya. 

c) Tahap ketiga adalah mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan 

wawancara. Hal ini berarti pewawancara hendaknya mengadakan latihan 

terlebih dahulu bagaimana memperkenalkan diri dan memberikan ikhtisar 

singkat tentang penelitian yang akan dilakukan. 

3) Teknik Dokumentasi 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen digunakan untuk 
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keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln (1981:235) karena: (1) 

merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong, (2) Berguna sebagai bukti 

untuk suatu pengujian, (3) Sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks (Moleong, 

2010:217).  

Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data secara tertulis maupun 

dalam  bentuk gambar, melalui dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang 

dimiliki oleh sanggar senam atau berupa AD/ART sanggar senam, jadwal latihan, 

latar belakang instruktur, anggota yang tergabung, dan pengurus serta catatan-

catatan atau pengalaman pribadi yang sifatnya tertulis dari masing-masing subyek 

yang akan diteliti. 

Berbagai metode tersebut dilakukan untuk mengungkap subyek yang ada 

yaitu pembinaan prestasi di dalam sanggar senam se-kota Semarang. Metode 

observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen ini dilakukan secara bersama 

didalam penelitian dengan maksud untuk saling melangkapi satu sama lain. 

Adapun matriks pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2  
Matriks Pengumpulan Data Penelitian 

 
No Variabel yang  Diamati Teknik Pengumpulan 

Data 
Sumber Data 

Wwc Obs Dok 

1 Organisasi Sanggar: 
- Bagaimanakah bentuk administrasi 

yang ada di sanggar senam? 
- Bagaimanakah manajemen 

organisasi yang ada di sanggar? 
- Bagaimanakah hubungan antara 

organisasi dengan pembinaan 

 
V 
 

V 
 

V 

 
 

 
V 
 

V 
 
 

Pengurus dan 
dokumen yang 
ada 
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prestasi yang ada di sanggar? 
 

2 Program Latihan: 
- Bagaimana program latihan yang 

dijalankan? 
- Bagaimana pembagian program 

latihan? 
- Bagaimana model skedul latihan? 
- Apakah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan 
latihan? 

- Bagaimanakah metode latihan yang 
digunakan? 

- Bagaimana strategi instruktur  
dalam  mengatur antara anggota 
pemula, terampil, dan mahir? 

- Apakah ada evaluasi dalam  
latihan? 

- Mengapa saudara melakukan 
evaluasi? 

- Bagaimana tujuan evaluasi dalam  
latihan? 

 
V 
 

V 
 

V 
V 
 
 

V 
 

 
V 
 

V 
 

V 
V 
 
 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instruktur, 
pengurus, dan 
anak didik 
yang 
tergabung 
dalam sanggar  

3 Sarana dan Prasarana: 
- Bagaimana prasarana yang 

digunakan dalam tempat latihan? 
- Bagaimana perlengkapan latihan 

yang dimiliki di tempat latihan? 
- Bagaimana sarana yang digunakan 

dalam tempat latihan latihan? 

 
V 
V 
V 

 

 
V 
V 
V 

 

 
V 
V 
V 

Instruktur, 
pengurus, dan 
data yang ada 

4 Instruktur: 
- Bagaimana proses kualifikasi 

instruktur? 
- Bagaimana pendidikan yang 

ditempuh untuk menjadi 
instruktur? 

- Bagaimana syarat yang ditempuh 
untuk menjadi instruktur di tempat 
latihan? 

- Bagaimana sertifikat yang  harus 
dimiliki instruktur? 

- Dari manakah sertifikat diperoleh? 
- Siapakah yang mengeluarkan? 

 

 
V 
V 
V 
 

V 
 

V 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktur, 
Anggota yang 
tergabung 
dalam sanggar, 
dan pengurus 

5 Anggota/anak didik: 
- Bagaimanakah data anak didik 

 
V 

   Anggota yang 
tergabung 
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yang megikuti latihan? 
- Bagaimankah klasifikasi yang 

diterapkan dalam latihan 
dihubungkan dengan faktor umur 
anak didik? 

- Adakah pengalaman anak didik 
sebelum mengikuti latihan senam 
aerobik? 

- Sejak usia berapakah anak didik 
mulai mengikuti senam aerobik? 

- Sudah berapa lama anak didik 
mengikuti latihan? 

- Jenis senam aerobik apakah yang 
diberikan dalam  latihan? 

- Selain berbagai jenis senam, 
latihan apakah yang diberikan 
dalam  latihan? 

- Bagaimana perlakuan instruktur 
terhadap anak didik? 

- Bagaimanakah kendala yang 
dihadapi dalam  latihan? 

- Bagaimanakah harapan anak didik 
setelah mengikuti latihan? 
 

 
V 
 
 
 

V 
 
 

V 
V 
 
 
 

V 
 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 

dalam sanggar, 
pengurus, dan 
instruktur 

6 Pendanaan 
- Bagaimana sistem pendanaan yang 

ada di sanggar? 
- Adakah donator yang memberikan 

sumbangan untuk pengembangan 
sanggar? 

- Adakah sponsor yang turut 
mendukung bagi perkembangan 
sanggar? 

- Apakah ada bantuan pendanaan 
dari FORMI dalam pengembangan 
sanggar? 

- Apakah ada iuran dari anak didik? 
 

 
V 
 

V 
 
 

V 
 
 

V 

  Pengurus, 
Instruktur, 
Anggota yang 
tergabung 
dalam sanggar 

8 Dukungan FORMI 
- Bagaimana saudara memandang 

dukungan FORMI merupakan hal 
yang penting dalam  peningkatan 
prestasi senam aerobik? 

- Bagaimanakah bentuk dukungan 
dari FORMI? 

- Seberapa besar dukungan FORMI  

 
V 
 
 
 
 
 

V 

  Pengurus, 
Instruktur, dan 
data yang ada 
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terhadap pengembangan sanggar 
senam? 

- Apa manfaat yang diharapkan 
setelah adanya dukungan dari 
FORMI? 
 

 
 

V 
 

V 

 

3.4  Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu yang penting dalam penelitian kualitatif, 

karena akan menjamin kepercayaan data tersebut, dalam pemecahan masalah yang 

diteliti. Guna mendapatkan keabsahan data dilakukan uji coba kredibilitas, dengan 

tujuan untuk membuktikan sejauh mana suatu data penelitian yang diperoleh 

mengandung kebenaran sehingga dapat dipercaya. Agar data yang diperoleh 

dalam penelitian ini dapat dijamin keterpercayaanya, maka peneliti menggunakan 

4 kriteria yaitu: (1) kredibilitas/derajat kepercayaan (credibility), (2) 

Transferabilitas/keteralihan (transferability), (3) Dependabilitas/kebergantungan 

(dependability), dan (4) Konfirmabilitas/kepastian (confirmability). 

1. Kredibilitas  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengecekan 

kredibilitas data yaitu: (1) Pengecekan anggota, dan (2) Diskusi teman 

sejawat.   

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau 

informasi, termasuk hasil interprestasi peneliti yang telah ditulis dalam format 

catatan lapangan atau transkrip wawancara kepada informan agar dikomentari, 

disetujui atau tidak dan ditambah informasi lainya yang dianggap perlu. 
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Komentar, reaksi atau tambahan data informasi tersebut digunakan untuk 

merevisi catatan lapangan atau trankrip wawancara. 

Diskusi teman sejawat ditempuh peneliti sebagai cara untuk 

memeriksa keabsahan data. Diskusi sejawat ini perlu dilakukan peneliti 

dengan cara membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian 

ini kepada teman-teman sejawat. Maksud dilakukanya diskusi sejawat ini 

adalah untuk membicarakan keabsahan data, meminta masukan dan saran 

serta pendapat mengenai data, temuan dan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. 

2. Transferabilitas 

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara uraian. Teknik ini peneliti melaporkan hasil penelitian secermat mungkin 

yang menggambarkan konteks tempat latihan diselenggarakan dengan 

mengacu pada rumusan penelitian. Uraian rinci ini terungkap, segala sesuatu 

yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang 

diperoleh peneliti. 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas merupakan kriteria untuk menilai apakah proses 

penelitian bermutu atau tidak. Cara ini menetapkan bahwa proses penelitian 

dapat dipertahankan ialah dengan audit dependabilitas oleh auditor 

independen guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Para 

pembimbing yakni Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M. Pd., selaku pembimbing I, 
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dan Tommy Soenyoto, S. Pd., M. Pd., selaku pembimbing II adalah auditor 

independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini. 

4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian 

dengan perekaman pada pelacakan data dan informasi serta interprestasi yang 

didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan audit ini, 

peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dan dokumen foto. 

 

3.5  Analisis Data 

Pada tahap analisis data ini, data diolah untuk diseleksi sesuai dengan 

reliabilitas dan validitasnya. Data yang kurang lengkap dilengkapi dengan 

substansinya yang selanjutnya disusun ke dalam tabel atau matriks guna 

memudahkan pengolahan selanjutnya. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi (Terjemahan Rohidi, 2007:16). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi (Terjemahan Rohidi, 2007:18). Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut sampai dengan sesudah penelitian lapangan, hingga 

laporan lengkap tersusun. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama pada analisis 

kualitatif yang valid. Penyajian data ini berisi berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu sehingga peneliti dapat melihat apa 

yang sedang terjadi dan dapat menentukan kesimpulan yang benar (Terjemahan 

Rohidi, 2007:18). 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Dalam pandangan Miles dan Huberman (Terjemahan Rohidi, 2007:19) 

penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh dan harus diverifikasi kembali. Atau dengan kata lain, makna-makna 

yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokkannya.  

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara 

berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai 

konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritik terhadap 

informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-

pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif ini diambil sesuai dengan: 

 

Masa Pengumpulan Data 

REDUKSI DATA 

Antisipasi       Selama  Pasca 

PENYAJIAN DATA 

ANALISIS DATA 

  Selama                      Pasca 

VERIFIKASI 

  Selama  Pasca 

 

Gambar 2 
Komponen-komponen Analisis Data: Model Alir 

(Sumber: Matthew. B. Miles dan A. M. Huberman , terjemahan  
Tjetjep Rohendi Rohidi, 2007: 18) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan 

olahraga masyarakat senam aerobik antara lain struktur organisasi, program 

latihan, sarana dan prasarana, pendanaan serta faktor pendukung lainnya. 

4.1.1 Sanggar Senam St. Anna 

a. Struktur Organisasi 

Pemilik sanggar senam St. Anna mengatakan bahwa sanggar 

senam yang didirikan pada tahun 1978 ini, awalnya hanya melayani 

kegiatan senam secara umum untuk memenuhi kebutuhan kebugaran 

jasmani anggota masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat kota 

Semarang pada umumnya, dengan tujuan supaya tubuh menjadi sehat, 

untuk mengurangi kelebihan berat badan serta untuk membentuk tubuh 

yang ideal. 

Dari tahun ke tahun sanggar senma St. Anna ini terus mengalami 

banyak kemajuan dan perkembangan, baik dari segi banyaknya anggota 

masyarakat yang mengikuti senam aerobik maupun dari segi kemampuan 

ibu Josefa Rene sebagai pemilik sanggar sekaligus sebagai instruktur, yang 

mempu memberikan pelayanan yang terbaik pada anggotanya. 

Diketahui juga bahwa sebelum sanggar senam St. Anna didirikan, 

ibu Josefa Rene merupakan instruktur yang handal di kota Semarang pada 
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waktu itu, dengan pengalaman menjadi instruktur yang cukup lama, baik 

di sanggar-sanggar senam, dikantor pemerintahan maupun swasta. Ibu 

Josefa Rene juga menyampaikan bahwa bahwa sanggar senam St. Anna ini 

sudah dikelola dengan baik terbukti dengan sudah adanya struktur 

kepengurusan yang ada di sanggar senma St. Anna. Adapun komposisi 

kepengurusan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur kepengurusan sanggar senam St. Anna 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam St. Anna pada hari Kamis 

tanggal 3 Pebruari 2011. 
 

b. Program Latihan 

Program latihan yang diberikan di sanggar senam St. Anna adalah 

senam aerobik jenis low impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

cha-cha aerobik, jive aerobik, country aerobic, salsa aerobic, dangdut 

aerobic, taebo, body language, aeroflek, serta belly dance. Adapun jadwal 

latihan di sanggar senam St. Anna adalah sebagai berikut: 

 

Ketua 
Yosefa Rene 

Sekertaris 
Edi Pristiawan 

Bendahara 
Sri Rahayu 

Bid. Administrasi 
Melinda  

Bidang Teknik 
Prihatini R 
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Tabel 3 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam St. Anna 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 

 

07.30 – 08.30 

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30 

18.00 – 19.00 

Body Language 

Body Language 

Gymnastic Aerobik 

Body Language 

2 Selasa 16.30 – 17.30 

18.00 – 19.00 

Gymnastic Aerobic 

Gymnastic Aerobic 

3 Rabu 

 

08.00 – 09.00 

16.30 – 17.30 

Gymnastic Aerobic 

Gymnastic Aerobic 

4 Kamis 07.30 – 08.30 

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30 

18.00 – 19.00 

Body Language 

Body Language 

Gymanstic Aerobic 

Body Language 

5 Jumat 08.00 – 09.00 

16.30 – 17.30 

Belly Dance 

Modern Dance 

 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam St. Anna pada hari selasa tanggal 

8 Pebruari 2011. 
 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam St. Anna berlokasi di jalan Kelud Raya No 19-J 

Telp. (024) 8412947 Semarang-50231, dengan luas 324 m2 dengan luas 

bangunan 330 m2, terdiri dari 10 x 10 m2 untuk salon kesehatan dan 

kecantikan, 10 x 12 m2 untuk sanggar senam yang terletak di lantai dua 

dan sisanya untuk bangunan rumah yang terletak menyambung 
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disampingnya dengan ruangan lantai senam menggunakan alas keramik. 

Sarana dan prasarana sanggar senam St. Anna adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam  

St. Anna Semarang 

 
  Sumber:  Observasi di sanggar senam St. Anna Semarang pada hari Kamis 

tanggal 10 Pebruari 2011. 
 

d. Pendanaan 

Pendanaan yang ada di sanggar senam St. Anna pada mulanya 

berasal dari pemilik sanggar senam, yang kemudian berlanjut dari iuran 

No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Baik (kurang luas) 

2 Ruang dinding kaca bayang / cermin 1 Baik 

3 Besi pengaman 1 Baik 

4 Sepeda statis 2 Baik 

5 Matras busa 20 Baik 

6 Dumbell 20 Baik 

7 Stick (Tongkat) 20 Baik 

8 Tape recorder 1 Baik 

9 Salon pengeras suara 2 Baik 

10 Kipas angin (pendingin) 3 Baik 

11 Halaman parkir 1 Kurang luas 
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dari anak didik di sanggar senam St. Anna. Dalam  perkembangannya 

sanggar senam St. Anna berkembang menjadi Lembaga Pendidikan dan 

Keterampilan (LPK) sehingga dalam pendanaan mendapat bantuan dari 

Dinas Pendidikan kota Semarang dalam melakukan pembinaan senam 

aerobik. Selain itu terdapat sponsor dari minuman elektrolit dan dari toko-

toko pakaian senam aerobik yang banyak ikut menyumbangkan demi 

kemajuan senam St. Anna, pendanaan tersebut dikelola oleh bendahara 

sanggar senam St. Anna.  

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam St. Anna memiliki beberapa faktor pendukung 

yang menyebabkan sanggar senam ini dapat mencetak instruktur yang 

handal, diantaranya adalah lokasi yang strategis yang terletak didekat RSU 

Karyadi, yang berjarak 2 km dari Simpang Lima sebagai pusat kota 

Semarang. Wilayah ini merupakan pemukiman padat penduduk dan 

banyak dihuni perantau baik para karyawan maupun mahasiswa. 

Disamping itu juga didukung oleh instruktur-instruktur yang sudah 

bersertifikat daerah maupun nasional, pengelolaan yang baik dari pemilik 

sanggar, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang baik.  

Peranan Dinas Pendidikan kota Semarang juga sangat mendukung 

dalam pelaksanaan pembinaan di sanggar senam St.  Anna. Diantaranya 

dengan pemberian bantuan pendanaan dari Dinas Pendidikan kota 

semarang.  
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4.1.2  Sanggar Senam Ida Gunawan 

a. Struktur Organisasi 

Ibu Ida mengatakan bahwa latar belakang mengadakan pembinaan 

olahraga masyarakat senam aerobik berasal dari saran teman-teman untuk 

membuka sebuah sanggar senam karena dianggap memiliki kemampuan 

dan pengalaman yang cukup ada pada waktu itu. Tujuannya pada waktu 

itu adalah untuk menampung anggota masyarakat yang gemar akan 

olahraga senam aerobik yang kemudian berkembang menjadi sanggar 

senam seperti sekarang ini. 

Pemilik sanggar senam Dian ini menyampaikan bahwa awalnya 

selain mendapatkan dukungan dari teman-teman, juga mendapat dukungan 

penuh dari alm. bapak Imam Kuntoro selaku ketua Persani pada waktu itu, 

bapak Bambang Priyono sebagai salah satu ahli dari Unnes, dan Bapak 

Sekti Marwanto selaku pengembang bidang olahraga dari Diknas Pemuda 

dan Olahraga kota Semarang. 

Struktur kepengurusan yang ada di sanggar senam Dian sudah 

baik, hal ini terbukti dengan sudah adanya struktur kepengurusan yang 

jelas.  
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Gambar 4. Struktur kepengurusan sanggar senam Dian 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Dian pada hari selasa tanggal 

15 Pebruari 2011. 
 
 
 
 
 

b. Program Latihan 

Program pelatihan materi adalah senam aerobik jenis low impact 

aerobic, mix impact aerobic, cha-cha aerobik, jive aerobik, country 

aerobic, salsa aerobic, dangdut aerobic, body language, fungky aerobic, 

dan belly dance. Adapun jadwal latihan di sanggar senam Dian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Dian 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 

 

16.30 – 17.30 

18.00 – 19.00 

Gymnastic Aerobik 

Body Language 

2 Selasa 16.30 – 17.30 

18.00 – 19.00 

Gymnastic Aerobic 

Ketua 
Ida Gunawan 

Sekertaris 
Luluk 

Bendahara 
Nunung 

Instruktur 
Desy  

Administrasi 
Endang 

Humas 
Mia  
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Gymnastic Aerobic 

3 Kamis 16.30 – 17.30 

18.00 – 19.00 

Gymanstic Aerobic 

Body Language 

4 Jumat 08.00 – 09.00 

16.30 – 17.30 

Belly Dance 

Modern Dance 

 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam St. Anna pada hari senin tanggal 

21 Pebruari 2011. 
 

c. Sarana dan Prasarana 

Lokasi sanggar senam Dian Ida Gunawan terletak di jalan Kendeng 

Barat II No. 3 Telp (024) 8440652 Semarang, 50233, dengan luas tanah 

190 m2 yang terdiri dari bangunan rumah 12 x 9 m2 dan luas bangunan 

sanggar senam 9 x 6 m2, yang terletak menyambung disamping rumahnya. 

Letak yang strategis di lingkungan kampus STIKUBANK, AKA, 

AKPARI, maupun FARMING yang terletak di pinggir sebelah selatan 

pusat kota Semarang yang berjarak 5 km dari arah simpang lima, sedang 

sarana dan prasarana yang ada di sanggar senam Dia Ida Gunawan dapat 

diketahui dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 6 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Dian Semarang 

No Jenis Alat Jumlah Kualaitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Kurang luas 

2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 1 Baik 
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Sumber:  Observasi di sanggar senam Dian Semarang pada hari kamis  
               24 Pebruari 2011. 
 

d. Pendanaan 

Pendanaan yang ada di sanggar senam Dian pada mulanya berasal 

dari pemilik sanggar senam, yang berlanjut kemudian dari iuran anggota 

yang menjadi member di sanggar senam Dian. Dalam  perkembangannya 

sanggar Dian sering mengadakan kerjasama dengan pihak sponsor dalam 

hal ini adalah multivitamin dan minuman dalam mengembangkan sanggar 

senamnya, pendanaan tersebut dikelola oleh bendahara sanggar senam 

Dian. 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Dian memiliki beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di 

lingkungan kampus STIKUBANK, AKA, AKPARI, maupun FARMING 

yang terletak di pinggir sebelah selatan pusat kota Semarang yang berjarak 

3 Matras busa 25 Baik, 4 Rusak 

4 Dumbell 20 Baik 

5 Stick (Tongkat) 25 Baik 

6 Box step 1 Rusak 

7 Tape recorder 1 Baik 

8 Salon pengeras suara 2 Baik 

9 Kipas angin (pendingin) 2 Baik 

55 



 
 

5 km dari arah simpang lima, kemampuan pemilik sanggar senam dan 

kualitas instruktur yang sudah bersertifikat baik daerah maupun nasional 

juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pembinaan olahraga masyarakat senam aerobik di kota Semarang. 

Dukungan dari Dinas Pendidikan kota Semarang juga merupakan salah 

satu faktor pendukung terlebih dalam hal pendanaan. 

 

4.1.3 Sanggar Senam Astuti Aerobic Dance 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam ini adalah yang pertama mengembangkan jenis 

senam yang disebut aerobic gymnastic, dan baru ada di kota Semarang, 

serta baru membentuk kepengurusan dan mendapat kepengurusan yang 

sah dari KONI Jawa Tengah tahun 2003. Saat itu sedang gencar-gencarnya 

mempromosikan aerobic gymnastic dalam setiap kegiatan lomba senam 

aerobik, supaya lebih dikenal oleh masyarakat. 

Ibu Astuti menyebutkan bahwa susunan kepengurusan yang ada 

sudah baik dan terinci serta gambaran tugasnya sudah jelas. Hal ini dapat 

diketahui sudah adanya spesifikasi bidang-bidang tertentu yang 

menanganinya, untuk mengetahuinya dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 
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Gambar 5. Struktur kepengurusan sanggar senam Astuti Aerobic Dance 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Astuti Aerobic Dance pada hari   
              Senin tanggal 24 Mei 2011. 
 

b. Program Latihan 

Program latihan yang diberikan adalah senam erobik jenis low 

impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, cha-cha aerobik, jive 

aerobik, country aerobic, salsa aerobic, dangdut aerobic, taebo, body 

language, aeroflek, serta belly dance. Adapun jadwal latihan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 7 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Astuti Aerobic Dance 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 

 

16.30 – 17.30 

18.30 – 21.00 

Aerobik + BL 

Latihan Fisik + Aerobik 

2 Selasa 09.30 – 11.00 

15.00 – 17.00 

BL 

Gymnastic Aerobic 

Sekertaris 
Yuli Prasetyo 

Marketing 
Bambang Edi 

Humas 
Heni S 

Bendahara 
Siti Anisa 

Ketua 
Astuti 

Instruktur 
Ipang Setiawan 

Administrasi 
Listyawan 
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3 Rabu 

 

10.00 – 12.00 

15.00 – 17.00 

Belly aAnce 

Gymnastic Aerobic 

4 Kamis 09.30 – 11.00 

16.30 – 17.30 

18.30 – 21.00 

Body Language 

Aerobic + BL 

Fisik + Aerobic Mix 

5 Jumat 10.00 – 12.00 

16.30 – 17.30 

Belly Dance 

Modern Dance 

6 Sabtu 10.00 – 12.00 

16.30 – 17.30 

Belly Dance 

Aerobic + BL 

 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Astuti Aerobic Dance pada hari   
              Senin tanggal 24 Mei 2011. 
 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Astuti Aerobik Dance terletak di Jln Sidoasih Raya 

No. 8 Telp. (024) 6724080 Semarang, merupakan letak yang strategis di 

sepanjang jalan Arteri dan jalan Soekarno Hatta, tepatnya dikawasan 

perumahan Tlogosari yaitu sebelah timur kota Semarang. Luas tanah 

sanggar senam Astuti Aerobik Dance adalah 250 m2 dengan luas bangunan 

12 x 8 m2 untuk sanggar senam, yang berada di sebelah kanan rumah yang 

menyambung dengan bangunan rumahnya. Sarana dan prasarana yang ada 

di sanggar senam Astuti Aerobic Dance dapat diketahui dalam tabel  di 

bawah ini: 
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Tabel 8 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Astuti Aerobic Dance 
 

No Jenis Alat Jumlah Kualaitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Baik 

2 Ruang dinding kaca bayang / cermin 4 Baik 

3 Besi pengaman 4 Baik 

4 Matras busa 20 Baik 

5 Dumbell 25 Baik 

6 Stick (Tongkat) 25 Baik 

7 Box step 1 Rusak 

8 Tape recorder 1 Baik 

9 Salon pengeras suara 2 Baik 

10 Kipas angin (pendingin) 4 Baik 

11 Halaman parkir 1 Kurang luas 

Sumber: Observasi di sanggar senam Astuti Aerobic Dance Semarang pada 
hari Kamis tanggal 19 Mei 2011. 

d. Pendanaan 

Pendanaan yang ada di sanggar senam Astuti pada mulanya berasal 

dari pemilik sanggar senam, yang berlanjut kemudian dari iuran anak didik 

di sanggar senam Astuti. Dalam  perkembangannya sanggar senam Astuti 

berkembang menjadi Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) dan 

sekarang menjadi LKP (Lembaga Kurusus dan Pelatihan). Pendanaan dari 

sangar senam Astuti mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan kota 
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Semarang dalam melakukan pembinaan olahraga masyarakat senam 

aerobik. 

Selain itu sanggar senam Astuti juga sering mengirimkan anak 

didiknya untuk menjadi instruktur di temnpat-tempat pemerintahan pada 

hari Jumat dan Minggu, sehingga dapat menambah dari pendanaan yang 

ada di sanggar senam Astuti, dan juga terdapat sponsor (multivitamin dan 

minuman elektrolit) yang sedikit banyak ikut menyumbangkan demi 

kemajuan senam Astuti, pendanaan tersebut dikelola oleh bendahara 

sanggar. 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Astuti memiliki beberapa faktor pendukung yang 

menyebabkan sanggar senam ini dapat mencetak instruktur yang sudah 

bersertifikat, diantaranya adalah lokasi yang strategis yang terletak di 

sepanjang jalan Arteri dan jalan Soekarno Hatta, tepatnya dikawasan 

perumahan Tlogosari yaitu sebelah timur kota Semarang, yang berjarak 5 

km dari Simpang Lima sebagai pusat kota Semarang. 

Disamping itu juga didukung oleh instruktur-instruktur yang sudah 

bersertifikat daerah maupun nasional, pengelolaan yang baik dari pemilik 

sanggar, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang baik. Selain itu, 

dukungan dari Dinas Pendidikan kota Semarang juga banyak membantu 

dalam pelaksanaan pembinaan di sanggar senam Astuti Aerobic Dance 

terlebih dalam hal pendanaan. 
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4.1.4 Sanggar Senam Tantia 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam Tantia didirikan pada tahun 2001. Sanggar ini 

merupakan salah satu sanggar senam yang ada di daerah Pedurungan 

Semarang Timur, pemilik sanggar merupakan salah satu anak didik dari 

sanggar senam Astuti Aerobik Dance yang mengembangkan senam 

aerobik di daerah  Pedurungan. Sanggar senam Tantia belum memiliki 

struktur kepengurusan. Pengelolaan dari sanggar dilakukan dengan 

manajemen sendiri yang dilakukan oleh Ibu Siti Raodah. 

b. Program Latihan 

Program latihan yang diberikan adalah senam aerobik jenis low 

impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, cha-cha aerobik, salsa 

aerobic, dangdut aerobic, body language, serta ballroom dancing.  

 

Tabel 9 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Tantia 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 09.00 – 10.00 Aerobik 

2 Selasa 15.00 – 17.00 Gymnastic Aerobic 

3 Rabu 

 

10.00 – 12.00 

15.00 – 17.00 

Body Language 

Gymnastic Aerobic 

5 Jumat 18.30 – 19.30 Ballroom Dancing 

6 Sabtu 10.00 – 12.00 Ballroom Dancing 
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16.30 – 17.30 Aerobic + BL 

 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Tantia pada hari  Senin tanggal  
              6 Juni 2011. 
 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Tantia berlokasi di Jalan Pedurungan Kidul V no 

29 Semarang, Handphone 08564084534 dengan luas 6 x 8 m2 dengan luas 

bangunan 120 m2. Terletak menyatu dengan rumah  pemilik sanggar 

senam. Sarana dan prasarana sanggar senam Tantia dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

 

 

Tabel 10 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Tantia 

 
No Jenis Alat Jumlah Kualaitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Kurang luas 

2 Ruang dinding kaca bayang / cermin 2 Baik 

3 Matras busa 15 Baik 

4 Dumbell 15 Baik 

5 Stick (Tongkat) 15 Baik 

6 Tape recorder 1 Baik 

7 Salon pengeras suara 2 Baik 

8 Kipas angin (pendingin) 1 Baik 
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9 Halaman parkir 1 Kurang luas 

   
Sumber: Observasi di sanggar senam Tantia Semarang pada hari Selasa 

tanggal 7 juni 2011. 
 

d. Pendanaan 

Pendanaan yang ada di sanggar senam Tantia pada mulanya berasal 

dari pemilik sanggar senam, yang berlanjut kemudian dari iuran anggota 

yang menjadi anak didik di sanggar senam Tantia. Dalam  

perkembangannya sanggar Tantia sering mengadakan kerjasama dengan 

pihak sponsor dalam mengembangkan sanggar senamnya, antara lain 

kerjasama dengan beberapa iklan multivitamin dan minuman isotonik. 

pendanaan tersebut dikelola oleh pemilik sanggar senam Tantia. 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Tantia memiliki beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di kawasan 

Citarum yang terletak di pinggir sebelah timur pusat kota Semarang yang 

berjarak 3 km dari arah simpang lima, kemampuan pemilik sanggar senam 

dan kualitas instruktur yang sudah bersertifikat juga merupakan salah satu 

faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan olahraga senam aerobik 

di sanggar senam Tantia. 
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4.1.5 Sanggar Senam D’Seventeen 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam D’Seventeen didirikan mulai tahun 1996 hingga 

kini terus mengalami banyak kemajuan dan perkembangan, baik dari segi 

banyaknya anggota masyarakat yang mengikuti senam aerobik maupun 

dari segi kemampuan ibu Onny Merryana sebagai pemilik sanggar. 

Struktur organisasi dari sanggar senam D’Seventeen ini sudah ada 

tetapi belum berjalan dengan baik, tetapi sudah ada koordinasi yang baik 

antar pengurus. Masih terdapat rangkap jabatan yang ada di kepengurusan 

sanggar senam D’Seventeen. Koordinasi yang baik ini dibuktikan bahwa 

setiap seminggu sekali pasti diadakan rapat untuk membahas kendala dan 

strategi untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pembinaan olahraga 

masyarakat senam aerobik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Kepengurusan Sanggar Senam D’Seventeen 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam D’ Seventeen  pada hari  Selasa 
               tanggal 29 Maret 2011. 

 
 
 
 
 

Ketua 
Onny Meryana 

Sekertaris 
Luluk 

Bendahara 
Onny Meryana 

Instruktur 
Mia 

Administrasi 
Putri 

64 



 
 

b. Program Latihan 

Program latihan materi senam yang diberikan adalah senam 

aerobik jenis low impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact 

aerobic, step aerobic, dangdut aerobic, body language, dan belly dance.  

Tabel 11 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam D’ Seventeen 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 17.00 – 18.00 Gymnastic Aerobik 

2 Selasa 17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Gymnastic Aerobic 

BL 

3 Rabu 

 

17.00 – 18.00 

18.30 – 19.30 

Gymnastic Aerobic 

Belly Dance 

4 Kamis 17.00 – 18.00 Gymnastic Aerobic 

5 Jumat 17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Gymanstic Aerobic 

Body Language 

6 Sabtu 09.00 – 10.00 Belly Dance 

 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam D’Seventeen pada hari  Kamis  
               tanggal 31 Maret 2011. 
 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam D’seventeen berlokasi di jalan Peterongan Plaza D 

17 Semarang (Komplek Bank Mega Peterongan) telepon (024) 8413103, 

dengan luas untuk sanggar senam adalah 100 m2 dan mempunyai 4 lantai 

tingkat yaitu lantai pertama dipakai untuk ruang pendaftaran dan caffe 
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mini, lantai kedua dipakai untuk fitness center, lantai ketiga dipakai untuk 

sanggar senam, serta lantai keempat masih direnovasi dan rencana akan 

dipakai untuk futsal. Sarana dan prasarana sanggar senam D’Seventeen 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 12 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam D’Seventeen 

 
No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Kurang luas 

2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 4 Kecil 

3 Besi pengaman 4 Baik 

4 Matras busa 25 3 Rusak 

5 Dumbell 25 Baik 

6 Stick (Tongkat) 25 Baik 

7 Tape recorder 1 Baik 

8 Salon pengeras suara 2 Baik 

9 Kipas angin (pendingin) 2 Baik 

10 Halaman parkir 1 Sempit 

Sumber: Observasi di sanggar senam D’Seventeen Semarang pada hari    
               Kamis 31 Maret 2011. 
 

d. Pendanaan 

Pendanaan yang ada di sanggar senam D’Seventeen pada mulanya 

berasal dari pemilik sanggar senam, yang berlanjut kemudian dari iuran 
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anggota yang menjadi member di sanggar senam D’Seventeen. Dalam  

perkembangannya sanggar D’Seventeen sering mengadakan kerjasama 

dengan pihak sponsor antara lain minuman elekrolit dan suplemen dalam 

mengembangkan sanggar senamnya, pendanaan tersebut dikelola oleh 

bendahara yang juga merupakan pemilik sanggar senam D’Seventeen. 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam D’Seventeen memiliki beberapa faktor pendukung 

dalam pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di 

kawasan plaza Peterongan yang terletak di pinggir sebelah timur pusat 

kota Semarang, kemampuan pemilik sanggar senam dan kualitas instruktur 

yang sudah bersertifikat nasional juga merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat senam 

aerobik di kota Semarang. 

 

4.1.6 Sanggar Senam Indah 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam Indah berada dikawasan kompleks plaza 

Peterongan kecamatan Candisari Semarang. Sanggar senam Indah 

didirikan pada tahun 1995 oleh ibu Lilik Handoyo. Letaknya sangat 

strategis karena berdekatan dengan Java Mall. Struktur organisasi dari 

sanggar senam Indah ini terlihat baik, sudah ada koordinasi yang baik 

antar masing-masing pengurus. Struktur organisasi sudah ada, tetapi masih 
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ada rangkap jabatan dalam kepengurusan. Struktur organisasi sanggar 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Struktur Kepengurusan Sanggar Senam Indah 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Indah  pada hari  Senin 
               tanggal 12 April 2011. 
 
 

b. Program Latihan 

Program latihan materi senam yang diberikan adalah senam 

aerobik jenis low impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact 

aerobic, step aerobic, cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, 

body language, dan ballistic. Program latihan ini dirancang sesuai dengan 

minat dan kebutuhan dari peserta didik. 

Tabel 13 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Indah 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 07.00 – 08.00 

17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Body Language 

Ballistic 

2 Selasa 07.00 – 08.00 

17.00 – 18.00 

Ballistic 

Body Language 

Ketua 
Lilik Handoyo 

Sekertaris 
Widya 

Bendahara 
Lilik Handoyo 

Instruktur 
Andi 

Administrasi 
Irma Maharani 
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18.00 – 19.00 Aerobik 

3 Rabu 

 

07.00 – 08.00 

17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Body language 

Aerobik 

Ballistic 

4 Kamis 07.00 – 08.00 

17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Body language 

Aerobik 

Ballistic 

5 Jumat 07.00 – 08.00 

17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Body language 

Aerobik 

Ballistic 

6 Sabtu 07.00 – 08.00 Aerobik 

 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Indah pada hari  Selasa 

            tanggal 12 April 2011. 
 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Indah berlokasi di jalan MT. Haryono no. 733 

telepon  (024) 8411406 (8312367), dengan luas 371 m2 dengan luas 

bangunan 330 m2 dan mempunyai 2 lantai tingkat yaitu lantai pertama 

dipakai untuk pendaftaran dan toko yang menyediakan pakaian senam 

aerobik lengkap dan lantai kedua dipakai untuk sanggar senam. Sarana dan 

prasarana sanggar senam Indah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 14 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Indah 

No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 2 Kecil 
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2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 4 Baik 

3 Besi pengaman 4 Kecil 

4 Matras busa 27 Baik 

5 Dumbell 30 Baik 

6 Stick (Tongkat) 30 Baik 

7 Tape recorder 2 Baik 

8 Salon pengeras suara 2 Baik 

9 Kipas angin (pendingin) 3 Baik 

10 Halaman parkir 1 Kurang luas 

11 AC 2 1 Rusak 

 
Sumber: Observasi di sanggar senam Indah Semarang pada hari Kamis  
               tanggal 14 April 2011. 

 
 

d. Pendanaan 

Pendanaan yang utama adalah pemilik sanggar senam indah itu 

sendiri selanjutnya untuk perkembangan lebih lanjut berdasarkan oleh 

jumlah dan peminat dari anak didik senam. Selain itu terdapat sponsor dari 

minuman elektrolit dan suplemen multivitasmin yang sedikit banyak ikut 

menyumbangkan demi kemajuan sanggar senam Indah. Dan pendanaan 

tersebut dikelola oleh bendahara sanggar yang juga merupakan pemilik 

sanggar senam Indah. 
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e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Indah memiliki beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di kawasan 

plaza peterongan, berdekatan dengan Java Mall yang terletak di pinggir 

sebelah timur pusat kota Semarang yang berjarak 2 km dari arah Simpang 

Lima, kemampuan pemilik sanggar senam dan kualitas instruktur yang 

sudah bersertifikat daerah juga merupakan salah satu faktor pendukung 

dalam pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat senam aerobik di kota 

Semarang. 

 

4.1.7 Sanggar Senam Athalia 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam Athalia didirikan oleh ibu Minella pada tahun 

2004. Sanggar senam Athalia sudah memiliki struktur organisasi tetapi 

masih dijumpai adanya rangkap jabatan dalam kepengurusan. Koordinasi 

anatar pengurus sudah baik, setiap dua minggu sekali diadakan rapat 

pengurus untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kemajuan sanggar senam. Struktur kepengurusan sanggar senam Athalia 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Gambar 8. Struktur kepengurusan sanggar senam Athalia 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Athalia  pada hari  Selasa 

                          tanggal 10 Mei 2011. 
 

b. Program Latihan 

Program latihan materi senam general yang diberikan adalah 

senam aerobik jenis low impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact 

aerobic, step aerobic, cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, 

body language, body language (BL), dan ballistic. Program latihan ini 

dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 15 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Athalia 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Body Language 

2 Selasa 17.00 – 18.00 Body Language 

3 Kamis 17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Ballistic 

Ketua 
Minella 

Sekertaris 
Danny 

Bendahara 
Minella 

Instruktur 
Minella 

Administrasi 
Siska 

Humas 
Nara 
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4 Jumat 17.00 – 18.00 

18.00 – 19.00 

Body language 

Aerobik 

4 Sabtu 09.00 – 10.00 Aerobik 

Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Athalia pada hari  Senin 
            tanggal 9 Mei 2011. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Athalia berlokasi di jalan Pekunden Barat nomor 

861 Semarang, telepon  (024) 84111487, dengan luas 100 m2 dengan luas 

bangunan 240 m2 dan mempunyai 3 lantai tingkat yaitu lantai pertama dan 

kedua dipakai untuk rumah, lantai tiga dipakai untuk sanggar senam dan 

tempat kebugaran. Sarana dan prasarana sanggar senam Athalia dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 16 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Athalia Semarang 

 
No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Baik 

2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 4 Baik 

3 Matras busa 30 Baik 

4 Dumbell 40 Baik 

5 Stick (Tongkat) 40 Baik 

6 Tape recorder 1 Baik 

7 Salon pengeras suara 2 Baik 

8 Kipas angin (pendingin) 2 Baik 
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9 Halaman parkir 1 Kurang luas 

     Sumber: Observasi di sanggar senam Athalia Semarang pada hari Kamis 
                    tanggal 12 Mei 2011. 

 
d. Pendanaan 

Pendanaan yang utama berasal dari pemilik sanggar senam Athalia 

itu sendiri selanjutnya untuk perkembangan lebih lanjut diperoleh dari 

iuran anak didik. Selain itu terdapat sponsor (suplemen dan minuman 

elektrolit) yang sedikit banyak ikut menyumbangkan untuk kemajuan 

sanggar senam Athalia. Pendanaan tersebut dikelola oleh bendahara 

sanggar yang juga merupakan pemilik sanggar senam Athalia. 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Athalia memiliki beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di kawasan 

Pekunden yang terletak di sebelah barat pusat kota Semarang yang 

berjarak 1 km dari arah simpang lima, kemampuan pemilik sanggar senam 

dan kualitas instruktur yang sudah bersertifikat juga merupakan salah satu 

faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan olahraga senam aerobik 

di sanggar senam Athalia. 

 

4.1.8 Sanggar Senam Leopard 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam Leopard termasuk dalam sanggar kategori sedang 

tetapi  fasilitas di sanggar senam Leopard sudah lengkap dan menunjang. 

Di sanggar senam Leopard juga dilengkapi dengan fasilitas sport shop 
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center, yaitu terdapat fasilitas pakaian senam aerobik yang lengkap dan 

banyak peralatan olahraga yang lain.  

Struktur organisasi dari sanggar senam Leopard sudah terlihat baik, 

sudah ada koordinasi yang baik antar pengurus sanggar. Namun, masih 

dijumpai adanya rangkap jabatan dalam kepengurusan sanggar. Struktur 

kepengurusan sanggar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Struktur kepengurusan sanggar senam Leopard 
Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Leopard  pada hari  Senin 

                          tanggal 25 April 2011. 
 

b. Program Latihan 

Program latihan yang diberikan adalah senam aerobik jenis low 

impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, dan body language. 

Program latihan sanggar senam Leopard dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 17 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Leopard 

Ketua 
Endang Haryati 

Sekertaris 
Nana 

Bendahara 
Endang Haryanti 

Instruktur 
Puspa 

Administrasi 
Nining 
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No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 07.30 – 08.30 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Aerobik 

2 Selasa 14.00 – 15.00 

17.00 – 18.00 

Body Language 

Aerobik 

3 Rabu 07.30 – 08.30 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Body Language 

4 Kamis 17.00 – 18.00 Aerobik 

5 Sabtu 07.30 – 08.30 Aerobik 

Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Athalia pada hari  Kamis 
            tanggal 28 April 2011. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Leopard berlokasi di jalan Anggrek Raya no. 18 

(belakang Citra Land Mall) Semarang, telepon  (024) 8319126, dengan 

luas 120 m2 dengan luas bangunan 200 m2 dan mempunyai 2 lantai tingkat 

yaitu lantai pertama dipakai untuk toko alat-alat olahraga dan lantai kedua 

dipakai untuk sanggar senam. Sarana dan prasarana sanggar senam 

Leopard dapat dilihat dalam tabel  di bawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 18 
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Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Leopard Semarang 
 

No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Baik 

2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 2 Baik 

3 Besi pengaman 2 Baik 

4 Matras busa 20 Baik 

5 Dumbell 20 Baik 

6 Stick (Tongkat) 20 Baik 

7 Tape recorder 1 Baik 

8 Salon pengeras suara 2 Baik 

9 Kipas angin (pendingin) 2 Baik 

10 Halaman parkir 1 Kurang luas 

     Sumber: Observasi di sanggar senam Leopard Semarang pada hari Senin  
                    tanggal 2 Mei 2011. 
 
d. Pendanaan 

Pendanaan yang utama adalah pemilik sanggar senam Leopard itu 

sendiri selanjutnya untuk perkembangan lebih lanjut berdasarkan oleh 

jumlah dan peminat dari anak didik senam. Selain itu terdapat sponsor 

yang sedikit banyak ikut menyumbangkan demi kemajuan sanggar senam 

Leopard. Dan pendanaan tersebut dikelola bendahara sanggar yang juga 

merupakan pemilik sanggar senam Leopard. 

 



 
 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Leopard memiliki beberapa faktor pendukung 

dalam pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di 

kawasan Simpang Lima yang merupakan pusat dari kota Semarang, 

kemampuan pemilik sanggar senam dan kualitas instruktur yang sudah 

bersertifikat juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat senam aerobik di kota 

Semarang. 

Lokasi yang strategis di pusat keramaian kota, tempat yang 

nyaman, pelayanan yang baik, sarana dan prasarana yang lengkap. 

Terdapat fasilitas pakaian senam lengkap untuk memberikan kemudahan 

untuk peserta didik senam. 

 

4.1.9 Sanggar Senam Langsing Gymnastic 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam Langsing Gymnastic adalah sanggar senam yang 

masih baru berdiri. Pemilik sanggar bernama ibu Egy Cethrine merupakan 

salah satu anak didik dari sanggar senam St. Anna yang telah berhasil 

mengembangkan olahraga masyarakat senam aerobik dengan membuat 

sanggar senam. Sanggar senam Langing Gymnastic berada di jalan Subali 

Raya, letaknya sangat strategis karena berada dikawasan Graha Padma 

Indah yang merupakan salah satu perumahan elit di Semarang Barat. 

Sanggar senam Langsing belum memiliki struktur kepengurusan. 
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b. Program Latihan 

Program latihan yang ada di sanggar senam Langsing adalah senam 

aerobik jenis low impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact 

aerobic, step aerobic, cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, 

dan body language. Program latihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 19 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Langsing Gymnastic 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 16.00 – 17.00 Aerobik 

2 Selasa 17.00 – 18.00 Body Language 

3 Rabu 16.00 – 17.00 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Body Language 

4 Kamis 16.00 – 17.00 

18.00 – 19.00 

Aerobik 

Body Language 

6 Sabtu 08.00 – 09.00 Body language 

Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Langsing  Gymnastic pada hari   
               Selasa tanggal 29 Maret 2011. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Langsing Gymnastic berlokasi di jalan Subali Raya 

Kecamatan Semarang Barat  Hp  081390690690, dengan luas tempat 

latihan 80 m2 yang menyambung dengan rumah pemilik sanggar. Sarana 

dan prasarana sanggar senam Langsing aerobic dapat dilihat dalam tabel  

berikut ini: 
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Tabel 20 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Langsing Gymnastic 

 
No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Kecil 

2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 3 Baik 

3 Besi pengaman 2 Baik 

4 Matras busa 15 Baik 

5 Dumbell 15 Baik 

6 Stick (Tongkat) 15 Baik 

7 Tape recorder 1 Baik 

8 Salon pengeras suara 2 Baik 

9 Kipas angin (pendingin) 2 Baik 

10 Halaman parkir 1 Kecil 

Sumber: Observasi di sanggar senam Langsing Aerobik Semarang pada 
               hari Selasa tanggal 29 Maret 2011. 
 
d. Pendanaan 

Pendanaan yang utama adalah dari pemilik sanggar senam 

Langsing Aerobic sendiri selanjutnya untuk perkembangan lebih lanjut 

dana diperoleh dari iuran anak didik yang tergabung dalam sanggar senam 

Langsing Aerobic. Pendanaan dipakai untuk operasioal sanggar senam dan 

dalam pelaksanaannya, pendanaan ini dikelola langsung oleh pemilik 

sanggar senam Langsing Aerobic. 
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e. Faktor Pendukung Lainnya 

Sanggar senam Langsing memiliki beberapa faktor pendukung 

dalam pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di 

jalan Subali Raya-Semarang Barat 1 km dari bundaran Kali Banteng dan 

terletak di dekat perumahan Graha Padma Indah, kemampuan pemilik 

sanggar senam dan kualitas instruktur yang sudah bersertifikat juga 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan 

olahraga masyarakat senam aerobik di sanggar senam Langsing Aerobic. 

 

4.1.10 Sanggar Senam Anggun Aerobic 

a. Struktur Organisasi 

Sanggar senam Anggun Aerobic adalah sanggar senam yang masih 

berdiri pada tahun 2005. Sanggar senam Anggun Aerobic berada di 

kompleks pasar Karang Ayu. Sanggar senam Anggun Aerobic belum 

memiliki struktur kepengurusan. 

b. Program Latihan 

Program latihan yang diberikan adalah senam aerobik jenis low 

impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, dan body language. 

Program latihan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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. Tabel 21 
Jadwal Latihan di Sanggar Senam Anggun Aerobic 

 
No Hari Waktu Jenis Latihan 

1 Senin 16.00 – 17.00 Aerobik 

2 Selasa 15.00 – 16.00 

17.00 – 18.00 

Aerobik 

Body Language 

3 Rabu 15.00 – 16.00 

17.00 – 18.00 

Aerobik 

Body Language 

4 Kamis 15.00 – 16.00 Aerobik 

5 Sabtu 08.00 – 09.00 Body language 

Sumber: Dokumentasi di sanggar senam Anggun Aerobic pada hari   
               Senin tanggal 14 Maret 2011. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sanggar senam Anggun berlokasi di komplek pasar Karang Ayu 

Semarang, telepon  (024) 7606704, dengan luas 90 m2 dengan luas 

bangunan 160 m2 . Sarana dan prasarana sanggar senam Anggun dapat 

dilihat dalam tabel  di bawah ini: 

Tabel 22 
Sarana Prasarana di  Sanggar Senam Anggun Aerobic 

 
No Jenis Alat Jumlah Kualitas 

1 Gedung tempat latihan 1 Kurang luas 

2 Ruang dinding kaca bayang/cermin 2 Kurang baik 

3 Matras busa 13 Baik 
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4 Dumbell 15 Baik 

5 Stick (Tongkat) 14 Baik 

6 Tape recorder 1 Baik 

7 Salon pengeras suara 2 Kurang baik 

8 Kipas angin (pendingin) 2 Baik 

9 Halaman parkir 1 Kurang luas 

Sumber: Observasi di sanggar senam Anggun Semarang pada hari Selasa 
               tanggal 15 Maret 201 . 
 
d. Pendanaan 

Pendanaan yang utama adalah pemilik sanggar senam Anggun itu 

sendiri selanjutnya berlanjut ke iuran anak didik. Selain itu terdapat 

sponsor dari minuman elektrolit yang sedikit banyak ikut menyumbangkan 

demi kemajuan sanggar senam Anggun. Dan pendanaan tersebut dikelola 

oleh pemilik sanggar senam Anggun. 

e. Faktor Pendukung Lainnya 

Faktor pendukung yang ada di sanggar senam Anggun Aerobic 

dalam pelaksanaan proses pembinaan antara lain letak yang strategis di 

komplek pasar Karang Ayu yang terletak 2 km dari Tugu Muda Semarang, 

kemampuan pemilik sanggar senam dan kualitas instruktur yang bagus 

sudah bersertifikat juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

pelaksanaan pembinaan olahraga senam aerobik di sanggar senam 

Anggung Aerobic. 

 

83 



 
 

5.2  Pembahasan 

Mengacu pada fokus masalah dan tujuan penelitian diatas maka 

pembahasan hasil penelitian adalah tentang pembinaan olahraga masyarakat 

senam aerobik di sepuluh sanggar di kota Semarang. Komponen penting yang 

dikaji dalam pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat senam aerobik meliputi 

(1) Struktur organisasi, (2) Program latihan, (3) Sarana dan prasarana, (4) 

Pendanaan, dan (5) Faktor pendukung lainnya. 

1. Struktur organisasi 

Pada dasarnya stuktur organisasi adalah merupakan suatu hal yang 

penting dalam pembinaan prestasi senam aerobik, hal ini dikarenakan dengan 

adanya struktur organisasi yang baik, maka kegiatan pembinaan akan lebih 

baik hasilnya. Dengan adanya struktur organisasi job description dari masing-

masing anggota yang tergabung dalam kepengurusan akan terlihat lebih 

terorganisir sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. 

Menurut analisis peneliti yang ditemukan di lapangan pada dasarnya 

kesepuluh sanggar senam yang diteliti sebagian besar sudah memiliki struktur 

organisasi kepengurusan sanggar yang baik. Namun, pada kenyataannya 

masih ada rangkap jabatan dalam kepengurusan, bahkan ditemukan juga ada 

sanggar senam yang belum memiliki struktur organisasi tetapi sudah memiliki 

koordinasi yang bagus antara pemilik sanggar, instruktur, dan anak didik. 

Dalam uraian yang lebih rinci dapat disebutkan sanggar senam yang sudah 

memiliki kepengurusan yang baik ada tiga sanggar, empat sanggar senam 
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sudah memiliki kepengurusan tetapi masih ditemukan rangkap jabatan dalam 

kepengurusan, dan tiga sanggar belum memiliki kepengurusan. 

2. Program latihan 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam latihan diperlukan 

suatu bentuk program latihan. Progam latihan yang ada di sanggar senam se-

kota Semarang secara garis besar antara lain adalah senam aerobik jenis low 

impact aerobic, high  impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, cha-

cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, body language, dan belly dance.  

Program latihan yang dibuat haruslah sistematis, terencana dan 

tersusun rapi serta bukan hanya berdasarkan pada kebiasaan dan pengalaman 

saja dalam melatih, dengan tidak adanya program latihan yang dibuat 

instruktur dalam latihan yang sistematis, terencana, dan tersusun rapi, maka 

implementasi dari program latihanpun kurang terarah, sehingga bentuk latihan 

yang dijalankan belum dapat menunjukkan sebagai alat untuk mengukur 

peningkatan kemampuan yang baik dari anak didik yang mengikuti latihan. 

Menurut analisis peneliti yang ditemukan juga dilapangan bahwa ada 

pembagian kelas, antara anak didik yang pemula dengan anak didik yang 

sudah senior, ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memberikan 

program latihan, tetapi dalam pelaksanaannya sulit dikontrol, karena tempat, 

peralatan, waktu dan jam latihan yang kadang menjadi kendala, tetapi dari 

situasi ini ada keuntungan yang diperoleh, karena tanpa disadari dapat 

memberikan motivasi bagi yang junior untuk dapat mengejar 

ketertinggalannya atau termotivasi untuk terus berusaha supaya cepat bisa dan 
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mengusai materi yang diberikan instruktur, serta danya pemikiran instruktur  

yang menyampaikan bahwa semakin banyak mengikuti kelas aerobik akan 

semakin baik dalam mempelajari teknik senam aerobik tanpa mengabaikan 

materi latihan lain yang seharusnya diberikan, dengan maksud apabila 

kemampuan senam aerobiknya sudah lebih baik maka akan lebih mudah untuk 

bisa menyesuaikan dan mengikuti materi latihan senam yang lain. 

3. Sarana dan Prasarana 

Setelah diketahui struktur organisasi yang ada di sepuluh sanggar 

senam, maka yang perlu diketahui berikutnya adalah program latihan yang ada 

didalamnya. Analisis peneliti menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan 

sanggar senam sangat tergantung pada tempat latihan dan sarana yang ada. 

Gedung atau tempat latihan yang memadai dan nyaman akan mendukung 

proses latihan, karena anak didik akan dapat melakukan latihan dengan 

keadaan yang menyenangkan dan melakukan latihan dengan maksimal 

sehingga mampu mendapatkan hasil yang baik. Kesepuluh sanggar senam ini 

sudah sudah memiliki tempat latihan dan perlengkapan latihan, walaupun 

masih banyak kekurangan mengenai jumlah dan kualitas alat yang dimiliki. 

Tempat latihan dari kesepuluh sanggar senam ini terdiri dari ruangan 

lantai, ada yang menggunakan alas keramik dan alas karpet, dengan dinding 

berkaca, dan ada juga yang dilengkapi besi pengaman dengan peralatan latihan 

yang meliputi matras busa, dumbell, tongkat (untuk senam pembentukan), 

kipas angin, tape record, salon pengeras suara, serta adanya halaman tempat 

parkir untuk kendaraan, walaupun belum begitu memadai. 
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Tempat atau gedung yang digunakan untuk latihan dibangun dengan 

keadaan permanen, ketinggian rata-rata empat meter dengan ventilasi yang 

cukup baik dengan penerangan lampu yang cukup pada malam hari. Tata 

ruang dari kesepuluh sanggar senam ini rata-rata digambarkan sebagai 

ruangan dengan kaca bayang di depan dan di samping kanan kiri dengan tebal 

kaca rata-rata 3-5 mm, dengan tinggi kaca 180 cm, besi pengaman dibagian 

tengah, dengan tape record disebelah kiri depan, dengan sepasangsalon di 

depan samping kanan kiri. Kipas angin diatas lantai ruangan atau disamping 

kanan kiri juga bisa diatas belakang, dan matras busa, dumbell, box step, 

tongkat diletakkan diruang belakang atau diruang terpisah. 

Menurut analisis peneliti yang menjadi kendala adalah mengenai luas 

ruangan latihan yang sering tidak cukup untuk menampung anak didik dalam 

latihan yang dijalani, sehingga latihan kurang laluasa dan tidak dapat 

melakukan gerakan dengan baik dan sempurna. Keadaan berikutnya mengenai 

peralatan yang ada di tempat latihan dengan jumlah yang belum memadahi, 

padahal jumlah rata-rata anak didik yang mengikuti latihan kurang lebih 

berjumlah 35 anak didik dan peralatan yang ada hanya rata-rata berjumlah 

kurang lebih 20 buah. Hal ini akan menjadi masalah dan kendala apalagi 

peralatan yang ada masih sangar sederhana. 

 

4. Pendanaan 

Pendanaan merupakan suatu hal yang penting untuk dapat menunjang 

kelangsungan dari sebuah sanggar. Sanggar yang besar dimungkinkan 
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memiliki pendanaan yang bagus, ditandai dengan banyaknya donatur-donatur 

yang menjadi sponsor dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

sanggar senam. 

Setelah melakukan penelitian, analisis peneliti dari kesepuluh sanggar 

senam adalah untuk masalah pendanaan mula-mula diperoleh dari milik 

pribadi untuk mengembangkan sanggar. Kemudian beranjak ke iuran anak 

didik. Pendanaan yang lain dari sponsor multivitamin dan minuman elektrolit 

yang ikut membantu dalam pendanaan sebuah sanggar. Diketahui juga bahwa 

jika sanggar sudah berbentuk LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) maka 

akan mendapat bantuan dana dari Dinas Pendidikan kota Semarang, sehingga 

dapat menunjang dari prestasi sebuah sanggar. 

5. Faktor Pendukung Lainnya 

Selain dari aspek struktur organisasi, program latihan, sarana dan 

prasarana, dan pendanaan, juga diketahui oleh peneliti bahwa ada faktor-faktor 

lain yang berperan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat senam 

aerobik yang ada di sanggar senam di kota Semarang. 

Menurut analisis peneliti, orang-orang yang tergabung dalam 

kepengurusan yang ada di sepuluh sanggar senam di kota Semarang sudah 

memiliki loyalitas yang baik terhadap sanggar, hal ini terbukti dengan 

pengurus selalu melakukan koordinasi terkait dengan masalah pembinaan 

yang dilakukan di sanggar senam tersebut.  

Disamping itu anak didik yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

sanggar senam juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
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keberhasilan pembinaan sanggar senam. Analisis peneliti menunjukkan anak 

didik yang mengikuti latihan di sepuluh sanggar senam memiliki loyalitas 

yang tinggi hal ini dibuktikan dengan anak didik tersebut rajin dalam 

mengikuti latihan setiap hari.  

Faktor pendukung yang lain adalah dukungan dari Dinas Pendidikan 

kota Semarang. Menurut analisis peneliti Dinas Pendidikan kota Semarang 

juga banyak membantu dalam perkembangan sanggar senam, diantaranya 

adalah dengan memberikan bantuan pendanaan kepada sanggar-sanggar 

senam untuk membantu dalam melaksanakan pembinaan di sanggar senam. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan 

olahraga masyarakat di sanggar senam se-kota Semarang dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Struktur organisasi yang ada di sanggar senam sudah cukup baik, hanya 

masih ada kekurangan yaitu masih dijumpai rangkap jabatan dalam 

kepengurusan di beberapa sanggar. 

2. Program latihan sudah dilaksanakan sesuai dengan metode latihan yang 

ada tetapi belum dibuat dengan baik, maksudnya program latihan yang ada 

masih menjadi rutinitas kegiatan yang belum dibukukan. 

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki kesepuluh sanggar senam tersebut 

belum cukup standar untuk melakukan pembinaan olahraga masyarakat 

senam aerobik di kota Semarang. 

4. Pendanaan yang ada di sanggar senam se kota Semarang rata-rata dikelola 

oleh pemilik sanggar, kecuali sanggar senam yang sudah berbentuk LPK, 

sudah dipegang oleh bendahara dan sudah mendapatkan bantuan 

pendanaan dari Dinas Pendidikan kota Semarang. 

5. Faktor pendukung lainnya, antara lain loyalitas pengurus dan anak didik 

serta dukungan dari Dinas Pendidikan kota Semarang sudah baik, serta 
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kerjasama dengan instansi maupun sponsor sangat membantu dalam 

proses pembinaan sanggar senam se-kota Semarang. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian maka saran yang dapat 

disimpulkan mengenai pembinaan olahraga masyarakat senam aerobik se-kota 

Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Bentuklah kepengurusan yang efektif dan efisien secara profesional 

sehingga tidak ditemukannya rangkap jabatan supaya kepengurusan agar 

organisasi sanggar dapat berjalan lancar. 

2. Program latihan yang dijalankan diharapkan tidak hanya sekedar sebagai 

acuhan dalam latihan tetapi harus dibuat sebagai jadwal yang sistematis 

yang harus menjadi pegangan instruktur. 

3. Gunakan sarana prasarana yang ada secara maksimal supaya tercapai 

tujuan pembinaan yang diharapkan, dan ajukan permintaan kepada dinas 

terkait untuk membantu secara material guna lebih terarah dan 

terkoordinasi mengenai pembinaan olahraga masyarakat senam aerobik di 

kota Semarang. 

4. Hendaknya di sanggar senam se-kota Semarang memiliki bendahara untuk 

mengurusi segala pendanaan yang ada di sanggar senam dan lebih aktif 

mengadakan kerjasama untuk menunjang pendanaan yang ada. 
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5. Lebih dioptimalkan kerjasama dengan Dinas pendidikan kota Semarang, 

donatur, dan sponsor untuk dapat menunjang pembinaan yang ada di 

sanggar senam se-kota Semarang. 
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SANGGAR SENAM St. ANNA 

SEMARANG 

Jalan Kelud Raya No. 19-J Semarang, Telp (024) 8412947 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Pimpinan Sanggar Senam St. Anna menerangkan bahwa: 

 

Nama  :  Agus Darmawan 

NIM  :  6101407194 

Jurusan :  Pendidikan jasmani Kesehatan dan Rekreasi/S1 

Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

Telah mengadakan penelitian di Sanggar Senam St. Anna Semarang guna 
menyusun skripsi dengan judul Pembinaan Olahraga Masyarakat Senam Aerobik 
di Sanggar Senam se-kota Semarang Tahun 2011 

 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

        Semarang, Maret 2011 

Pembina Sanggar St. Anna  

 

 

Ny. Yosefa Renne 
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SANGGAR SENAM DIAN IDA GUNAWAN 

SAMPANGAN SEMARANG 

Jalan Kendeng Barat II No. 3 Semarang Telp (024) 8440652 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Pimpinan Sanggar Senam Dian Ida Gunawan menerangkan bahwa: 

 

Nama  :  Agus Darmawan 

NIM  :  6101407194 

Jurusan :  Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi/S1 

Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

Telah mengadakan penelitian di Sanggar Senam Dian Ida Gunawan 
Semarang guna menyusun skripsi dengan judul Pembinaan Olahraga Masyarakat 
Senam Aerobik di Sanggar Senam se-kota Semarang Tahun 2011 

 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

        Semarang,  Juni 2011 

       Pembina Sanggar senam  

 

 

Ny. Ida Gunawan 
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SANGGAR SENAM ASTUTI AEROBIC DANCE 

TLOGOSARI SEMARANG 

Jalan Sido Asih Raya No. 8 Perum tlogosari Semarang, Telp (024) 6724080 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

 

Pimpinan Sanggar Senam Astuti Aerobic Dance menerangkan bahwa: 

 

Nama  :  Agus Darmawan 

NIM  :  6101407194 

Jurusan :  Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi / S1 

Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

Telah mengadakan penelitian di Sanggar Senam Astuti Aerobic Dance 
Tlogosari Semarang guna menyusun skripsi dengan judul Pembinaan Olahraga 
Masyarakat Senam Aerobik di Sanggar Senam se-kota Semarang Tahun 2011 

 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

        Semarang, Juni 2011 

        Pimpinan Sanggar             

 

Astuti Dehantono 
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SANGGAR SENAM TANTIA 

PEDURUNGAN  SEMARANG 

Jalan Pedurungan Kidul V Nomor 29 Semarang 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

 

Pimpinan Sanggar Senam Tantia menerangkan bahwa: 

 

Nama  :  Agus Darmawan 

NIM  :  6101407194 

Jurusan :  Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi / S1 

Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

Telah mengadakan penelitian di Sanggar Senam Tantia Pedurungan 
Semarang guna menyusun skripsi dengan judul Pembinaan Olahraga Masyarakat 
Senam Aerobik di Sanggar Senam se-kota Semarang Tahun 2011 

 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

        Semarang, Mei 2011 

        Pimpinan Sanggar  

            

Siti Raodah 
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 SANGGAR SENAM ATHALIA AEROBIC 

Jalan Pekunden Barat No. 861 telp. (024) 8411187 

KECAMATAN SEMARANG BARAT 

SEMARANG 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

 

Pimpinan Sanggar Senam Athalia Aerobic menerangkan bahwa: 

 

Nama  :  Agus Darmawan 

NIM  :  6101407194 

Jurusan :  Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi / S1 

Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

Telah mengadakan penelitian di Sanggar Senam Athalia Aerobic 
Semarang guna menyusun skripsi dengan judul Pembinaan Olahraga Masyarakat 
Senam Aerobik di Sanggar Senam se-kota Semarang Tahun 2011 

 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

        Semarang, Juni 2011 

        Pimpinan Sanggar             

 

        Minella  
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JADWAL KUNJUNGAN PENELITIAN 

SANGGAR SENAM TAHUN 2011 

 

No Jenis Kegiatan Waktu 

1 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam St. Anna 

2 Pebuari – 13 Pebruari 2011 

2 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Dian 

14 Febuari –27 Pebruari 2011 

3 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Langsing 

28 Maret –12 Maret 2011 

4 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Anggun 

14 Maret –26 Maret 2011 

5 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam D’Seventeen 

28 Maret – 9 April 2011 

6 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Indah 

11 April  – 23 April 2011 

7 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Leopard 

25 April – 7 Mei 2011 

8 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam athalia 

9 Mei – 21 Mei 2011 

9 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Astuti 

23 Mei – 4 Juni 2011 

10 Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di sanggar senam Tantia 

6 Juni – 18 Juni 2011 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN PEMBINAAN SENAM AEROBIK  

 DI KOTA SEMARANG  

 

Sumber Informasi :  Josefa Renne (Pengurus sanggar senam St. Anna) 

Setting / Tempat :  Sanggar Senam St. Anna Semarang 

Hari / Tanggal  :  Kamis, 3 Februari 2011 

Jam   :  15.30 WIB sampai selesai 

 

No Pertanyaan dan hasil wawancara 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi Sanggar: 

a. Bagaimanakah bentuk pengelolaan administrasi yang ada di sanggar 

senam? Pengelolaan yang dilakukan sudah bagus, sudah tertata 

dengan sudah adanya kepengurusan yang mengurusi administrasi 

yang ada. 

b. Apakah struktur organisasi yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan 

yang ada? Sudah pada ketentuan yang ada. 

Program Latihan: 

a. Bagaimana program latihan yang dijalankan? Program yang di 

jalanankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan walaupun kadang ada 

toleransi waktu dan materi latihan. 

b. Bagaimana pembagian program latihan? pembagian waktu dan jam 

latihan kadang digabung kadang dipisahkan.  

c. Bagaimana model skedul latihan? Model sedekul latihan belum ada 

dan belum dibuat. 

d. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan latihan? 

Faktor yang mempengaruhi pelaksaan latihan yaitu tempat dan 

peralatan latihan yang kadang tidak mencukupi kadang anak didik 

datang saat bersamaan. 
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e. Bagaimanakah metode latihan yang digunakan? Metode latihan yang 

digunakan dalam latihan yaitu dengan latihan bersama. 

f. Bagaimana strategi instruktur dalam  mengatur antara anak didik 

pemula, terampil, dan mahir? Instruktur mengatur antar anak didik 

untuk pemula, terampil dan mahir dalam latihan adalah disesuaikan 

dengan kemampuan fisik dan tekniknya. 

g. Apakah ada evaluasi dalam  latihan? Ada evaluasi dalam latihan yaitu 

sebagai koreksi selama latihan. 

h. Mengapa saudara melakukan evaluasi? Tujuan evaluasi dalam 

instrukturan yaitu untuk  mengetahui perkembangan peserta didik 

selama latihan. 

Sarana dan Prasarana 

a. Bagaimanakah prasarana yang digunakan dalam tempat latihan? 

Prasarana yang digunakan dalam latihan adalah gedung tempat 

latihan.  

b. Bagaimanakah sarana  latihan yang dimiliki di tempat latihan? Sarana 

yang digunakan dalam latian adalah cermin, besi penggaman, sepeda 

statis, matras besar, dumbell, stick (tongkat), tape record, salon 

pengeras suara dan kipas angin.  

Instruktur: 

a. Bagaimana proses kualifikasi instruktur? Proses kualifikasi instruktur 

belum ada, tetapi proses yang dilakukan adalah mengkader anak didik 

yang sudah senior dan mempunyai kemampuan untuk dijadikan 

sebagai asasten instruktur, sedangkan instruktur yang ada di sanggar 

senam St Anna terdiri dari instruktur tetap yaitu Ibu Josefa Rene 

sekaligus pemilik sanggar senam, instruktur tidak tetap terdiri dari 

beberapa asisten instruktur yang di ambil dari anak didik senior, 

ditambah instruktur yang didatangkan secara insidental dari lembaga 

FIK UNNES, PERSANI, dan DIKNAS kota Semarang.  

b. Bagaimanakah pendidikan yang ditempuh untuk menjadi instruktur 
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dan melatih? Pendidikan yang ditempuh instruktur adalah instruktur 

harus mengikuti pendidikan senam yang diadakan oleh Ditjen 

Diklusepora bidang subkonsorsium pendidikan senam.  

c. Bagaimana syarat yang ditempuh untuk menjadi instruktur di tempat 

latihan? Syarat yang ditempuh untuk menjadi instruktur yaitu 

instruktur harus bersertifikat dengan level nasional, baik level dasar, 

trampil maupun mahir, serta minimal mengikuti pentaran.  

d. Bagaimanakah sertifikat yang  harus dimiliki instruktur? Sertifikat 

resmi dari lembaga Diknas, sebagai lembaga resmi yang berhak 

megeluarkan. 

e. Dari manakah sertifikat diperoleh? Sertifikat diperoleh dari dinas 

pendidikan nasional. 

Anak didik: 

a. Bagaimanakah jumlah anak didik yang megikuti latihan? Jumlah anak 

didik yang mengikuti latihan tidak dibatasi dan seluruh anggota 

masyarakat boleh mengikuti latihan.  

b. Bagaimankah klasifikasi yang diterapkan dalam latihan dihubungkan 

dengan faktor umur anak didik?  Klasifikasi dalam latihan 

dihubungkan dengan faktor umur anak didik belum ada dan belum 

dijalankan, karena anak didik yang mengikuti latihan dengan latar 

belakang (1) ada yang belum bisa melakukan gerakan senam sama 

sekali, (2) ada yang sudah bisa tapi belum benar, (3) ada yang sudah 

bisa dan benar dalam melakukan senam (4) ada juga yang sudah 

mahir dalam melakukan senam dengan tujuan untuk menambah 

kemampuan supaya lebih profesional.  

c. Adakah pengalaman anak didik sebelum mengikuti latihan senam 

aerobik? Pengalaman anak didik sebelum ikut latihan ada yang pernah 

belajar menari dan cheerleaders. 

d. Sejak usia berapakah anak didik mulai mengikuti senam aerobik? 

Usia anak didik rata-rata yang mendalami senam aerobik antara 15-30 

101 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tahun, tapi ada yang masih sekolah dasar dan ada yang sudah ibu 

rumah tangga.  

e. Sudah berapa lama anak didik mengikuti latihan? Anak didik yang 

mengikuti latihan ada yang sudah lebih satu tahun, selama satu tahun, 

dan kurang dari satu tahun.  

f.  Jenis senam aerobik apakah yang diberikan dalam  latihan? Senam 

aerobik jenis low impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

cha-cha aerobik, jive aerobik, country aerobic, salsa aerobic, 

dangdut aerobic, taebo, body language, aeroflek,dan belly dance.  

g. Selain berbagai jenis senam, latihan apakah yang diberikan dalam  

latihan? Latihan yang diberikan pada anak didik adalah latihan fisik, 

latihan mental, latihan mengajar. 

h. Bagaimana perlakuan instruktur terhadap anak didik? Perlakuan 

instruktur terhadap anak didik tidak dibedakan, semua anak didik 

diperlakukan baik sesuai dengan kemampuannya. 

i. Kendala bagaimanakah yang dihadapi dalam  latihan? Kendala yang 

dihadapi anak didik tetap ada, tetapi dapat diatasi, walaupun hasilnya 

belum maksimal. 

j. Bagaimanakah harapan anak didik setelah mengikuti program latihan? 

Harapan anak didik mengikuti latihan adalah untuk menjaga 

kebugaran tubuh, dan lebih lanjut dapat menjadi instruktur yang 

profesional. 

Pendanaan: 

a. Bagaimana sistem pendanaan yang ada di sanggar senam? Karena 

sanggar senam saya sudah berbentu LPK, maka selain pendanaan 

berasal dari anggota, juga mendapatkan bantuan dari Dinas 

pendidikan Kota Semarang. 

b. Adakah donatur yang memberikan sumbangan untuk pengembangan 

sanggar? Donatur memberikan sumbangan jika ada even pertandingan 

yang berlangsung. 
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c. Adakah sponsor yang turut mendukung bagi perkembangan sanggar? 

Sementara belum. 

d. Apakah ada bantuan pendanaan dari FORMI dalam pengembangan 

sanggar? Sementara belum ada, tetapi sanggar senam saya sudah ada 

di bawah naungan FORMI. 

e. Apakah ada bantuan pendanaan dari Dinas Pendidikan kota Semarang 

dalam pengembangan sanggar? Sudah ada. 

Dukungan FORMI: 

a. Bagaimana saudara memandang dukungan FORMI merupakan hal 

yang penting dalam  peningkatan prestasi senam aerobik? Ya, sangat 

penting karena merupakan induk organisasi yang menaungi senam 

aerobik. 

b. Bagaimanakah bentuk dukungan dari FORMI? Sementara ini belum 

ada bentuk dukungan dari FORMI. 

c. Seberapa besar dukungan FORMI terhadap pengembangan sanggar 

senam? Belum ada. 

d. Apa manfaat yang diharapkan setelah adanya dukungan dari FORMI? 

Manfaatnya sangat banyak,  jika FORMI benar-benar turun di 

sanggar-sanggar senam. 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN PEMBINAAN SENAM AEROBIK 

DI KOTA SEMARANG 

 

Sumber Informasi : Prihatini (Instruktur sanggar senam St. Anna Semarang) 

Setting / Tempat :  Sanggar senam St. Anna Semarang 

Hari / Tanggal  :  Jumat, 4 Februari 2011 

Jam   :  15.30 WIB sampai selesai 

 

No Pertanyaan dan jawaban wawancara 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi Sanggar: 

a) Apakah saudara masuk dalam kepengurusan organisasi sanggar? Iya 

kebetulan saya masuk dalam kepengurusan. 

b) Bagaimanakah bentuk pengelolaan administrasi yang ada di sanggar 

senam? Pengelolaan yang dilakukan masih bersifat intern dan 

sederhana, hanya melibatkan pemilik sanggar dan instruktur 

c) Apakah struktur organisasi yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan 

yang ada? Struktur kepengurusan sudah ada dan sudah pada 

ketentuan yang ada. 

Program Latihan: 

a) Bagaimana program latihan yang dijalankan? Program yang di 

jalanankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan walaupun kadang ada 

toleransi waktu dan materi latihan. 

b) Bagaimana pembagian program latihan? pembagian waktu dan jam 

latihan kadang digabung kadang dipisahkan.  

c) Bagaimana model skedul latihan? Model sedekul latihan belum ada 

dan belum dibuat. 

d) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan latihan? 

Faktor yang mempengaruhi pelaksaan pelatihan yaitu tempat dan 
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peralatan latihan yang kadang tidak mencukupi kadang anak didik 

datang saat bersamaan. 

e) Bagaimanakah metode latihan yang digunakan? Metode latihan yang 

digunakan dalam latihan yaitu latihan mandiri. 

f) Bagaimana strategi instruktur dalam  mengatur antara anggota 

pemula, terampil, dan mahir? Instruktur mengatur anak didik untuk 

pemula, terampil dan mahir dalam latihan adalah disesuaikan dengan 

kemampuan fisik dan tekniknya. 

g) Apakah ada evaluasi dalam  latihan? Ada evaluasi dalam latihan 

yaitu sebagai koreksi selama latihan. 

h) Mengapa saudara melakukan evaluasi? Tujuan evaluasi dalam 

latihan yaitu untuk  mengetahui perkembangan peserta didik selama 

latihan. 

Sarana dan Prasarana 

a) Bagaimanakah prasarana yang digunakan dalam tempat latihan? 

Prasarana yang digunakan dalam latihan adalah gedung tempat 

latihan. 

b) Bagaimanakah sarana  latihan yang dimiliki di tempat latihan? 

Sarana yang digunakan dalam latian adalah ruang dinding kaca 

bayang, besi penggaman, sepeda statis, matras besar, dumbell, stick 

(tongkat), tape record, salon pengeras suara dan kipas angin.  

Anak didik: 

a) Bagaimanakah jumlah anak didik yang megikuti latihan? Anak didik 

yang mengikuti latihan tidak dibatasi.  

b) Bagaimankah klasifikasi yang diterapkan dalam latihan dihubungkan 

dengan faktor umur anak didik?  Klasifikasi dalam latihan 

dihubungkan dengan faktor umur anak didik belum ada dan belum 

dijalankan, karena anak didik yang mengikuti latihan dengan latar 

belakang (1) ada yang belum bisa melakukan gerakan senam sama 

sekali, (2) ada yang sudah bisa tapi belum benar, (3) ada yang sudah 
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bisa dan benar dalam melakukan senam (4) ada juga yang sudah 

mahir dalam melakukan senam dengan tujuan untuk menambah 

kemampuan supaya lebih profesional.  

c) Adakah pengalaman anak didik sebelum mengikuti latihan senam 

aerobik? Pengalaman anak didik sebelum ikut latihan ada yang 

pernah belajar menari dan cheerleaders. 

d) Sejak usia berapakah anak didik mulai mengikuti senam aerobik? 

Usia anak didik rata-rata yang mendalami senam aerobik antara 15-

30 tahun, tapi ada yang masih sekolah dasar dan ada yang sudah ibu 

rumah tangga.  

e) Sudah berapa lama anak didik mengikuti latihan? Anak didik yang 

mengikuti latihan ada yang sudah lebih satu tahun, selama satu 

tahun, dan kurang dari satu tahun.  

f)  Jenis senam aerobik apakah yang diberikan dalam  latihan? Senam 

tera dan senam ayo bersatu, senam aerobik jenis low impact aerobic, 

mix impact aerobic, cha-cha aerobik, jive aerobik, country aerobik, 

salsa aerobic, dangdut aerobic, body language, aeroflek, serta ball 

room dancing.  

g) Selain berbagai jenis senam, latihan apakah yang diberikan dalam  

latihan? Latihan yang diberikan pada anak didik adalah latihan fisik 

dan latihan mengajar. 

h) Bagaimana perlakuan instruktur terhadap anak didik? Perlakuan 

instruktur terhadap anak didik tidak dibedakan, semua anak didik 

diperlakukan baik sesuai dengan kemampuannya. 

i) Kendala bagaimanakah yang dihadapi dalam  latihan? Kendala yang 

dihadapi anak didik tetep ada, tetapi dapat diatasi, walaupun hasilnya 

belum maksimal. 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN PEMBINAAN SENAM AEROBIK 

DI KOTA SEMARANG 

 

Sumber Informasi :  Desy (Anak didik sanggar senam St. Anna) 

Setting / Tempat :  Sanggar senam St. Anna 

Hari / Tanggal  :  Kamis, 10 Februari 2011 

Jam   :  16.00 WIB sanpai selesai 

No Pertanyaan dan jawaban  

1 
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Organisasi Sanggar: 

a) Apakah sanggar yang saudara ikuti telah memiliki sistem kepengurusan 

yang baik? Struktur kepengurusan sudah ada. 

b) Menurut saudara apakah dengan kepengurusan organisasi sanggar yang 

baik dapat meningkatkan prestasi anak didik? Menurut saya jelas dapat, 

karena dengan kepengurusan yang baik dapat menimbulkan iklim yang 

bagus dalam latihan. 

Program Latihan: 

a) Berapa kali saudara latihan dalam seminggunya? 2-3 kali dalam 

seminggu. 

b) Apakah saudara mengikuti latihan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan? Iya, saya menjalankan latihan sesuai dengan program 

latihan yang ada. 

c) Berapa durasi latihan setiap harinya? 1 - 2 jam. 

d) Bagaimana saudara mengatasi kejenuhan? Yang biasa saya lakukan 

dalam mengatasi kejenuhan adalah meminta kepada instruktur 

untuk mengganti jenis aerobiknya. 

e) Kesulitan apa yang saudara hadapi? Kesulitan yang saya alami 

adalah saya masih kurang lancar untuk senam aerobik jenis high 

impact . 
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f) Apa yang saudara lakukan apabila tidak ada instruktur? Yang saya 

lakukan jika instruktur kosong adalah dengan melakukan program 

latihan mandiri. 

g) Apakah program latihan dapat saudara jalankan dengan baik? Iya 

sudah saya lakukan dengan baik. 

Sarana dan Prasarana 

a) Bagaimanakah prasarana yang digunakan dalam tempat latihan? 

Prasarana yang digunakan dalam latihan adalah gedung tempat 

latihan. 

b) Bagaimanakah sarana  latihan yang dimiliki di tempat latihan? 

Sarana yang digunakan dalam latian adalah ruang dinding kaca 

bayang, besi penggaman, sepeda statis, matras besar, dumbell, stick 

(tongkat), tape record, salon pengeras suara dan kipas angin.  

c) Apakah dengan sarana dan prasarana yang sudah ada dapat 

menunjang saudara untuk dapat latihan dengan baik? Sudah 

menunjang, hanya untuk tempat masih kurang luas. 

Instruktur: 

a) Apakah instruktur sudah menjalankan latihan dengan baik? Iya, 

instruktur sudah menjalankan latihan sesuai dengan program latihan 

yang sudah ada. 

b) Apakah instruktur selalu datang tepat waktu setiap pelaksanaan 

program latihan? instruktur selalu datang tepat waktu, kecuali disaat 

cuaca yang buruk. 

c) Berapa instruktur yang ada di sanggar yang saudara ikuti?  Ada 5 

instruktur. 

d) Apakah instruktur telah mampu menyusun program latihan yang 

sesuai dengan porsi saudara? Saya kurang tau, tetapi dalam 

pelaksanaan latihan sudah cukup baik. 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN PEMBINAAN SENAM AEROBIK 

DI KOTA SEMARANG 

 

Sumber Informasi :  Siti Raodah (pemilik sanggar senam Tantia) 

Setting / Tempat :  Sanggar Senam Tantia 

Hari / Tanggal  :  Rabu, 8 Juni 2011 

Jam   :  15.30 WIB sampai selesai 

 

No Pertanyaan dan Variabel Penelitian 

1 

1. Organisasi Sanggar: 

Pertanyaan untuk Pengurus 

a) Bagaimanakah bentuk pengelolaan administrasi yang ada di sanggar 

senam? Sanggar saya belum memiliki struktur kepengurusan. 

b) Apakah struktur organisasi yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan 

yang ada? Belum memiliki kepengurusan yang jelas. 

2. Program Latihan: 

a) Bagaimana program latihan yang dijalankan? Program yang 

dijalanankan sesuai jadwal yang sudah ada. 

b) Bagaimana pembagian program latihan? pembagian waktu dan jam 

latihan kadang digabung kadang dipisahkan.  

c) Bagaimana model skedul latihan? Model sedekul latihan belum ada. 

d) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan latihan? 

Faktor yang mempengaruhi pelaksaan pelatihan yaitu tempat dan 

peralatan latihan yang kadang tidak mencukupi. 

e) Bagaimanakah metode latihan yang digunakan? Metode latihan yang 

digunakan dalam latihan yaitu latihan mandiri. 

f) Bagaimana strategi pelatih dalam  mengatur antara anggota pemula, 

terampil, dan mahir? Semua anak didik mulai dari pemula semua. 

g) Apakah ada evaluasi dalam  latihan? Ada evaluasi dalam latihan yaitu 
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sebagai koreksi selama latihan. 

h) Mengapa saudara melakukan evaluasi? Tujuan evaluasi dalam 

pelatihan yaitu untuk  mengetahui perkembangan peserta didik selama 

latihan. 

3. Sarana dan Prasarana 

a) Bagaimanakah prasarana yang digunakan dalam tempat latihan? 

Prasarana yang digunakan dalam latihan adalah gedung tempat 

latihan, tapi terkadang masih kurang luas. 

b) Bagaimanakah sarana  latihan yang dimiliki di tempat latihan? Sarana 

yang digunakan dalam latian adalah ruang dinding kaca bayang, 

dumbell, stick(tongkat), tape record, salon pengeras suara dan kipas 

angin.  

4. Instruktur: 

a) Bagaiman proses kualifikasi instruktur? Proses kualifikasi 

instruktur belum ada. 

b) Bagaimanakah pendidikan yang ditempuh untuk menjadi 

instruktur? Pendidikan yang ditempuh adalah instruktur harus 

mengikuti pendidikan senam yang diadakan oleh Ditjen 

Diklusepora bidang subkonsorsium pendidikan senam.  

c) Bagaimana syarat yang ditempuh untuk menjadi instruktur di 

tempat latihan? Syarat yang ditempuh untuk menjadi pelatih yaitu 

pelatih harus bersertifikat dengan level nasional, baik level dasar, 

trampil maupun mahir, serta minimal mengikuti pentaran.  

d) Bagaimanakah sertifikat yang  harus dimiliki instruktur? Setifikat 

resmi dari lembaga Diknas, sebagai lembaga resmi yang berhak 

megeluarkan. 

e) Dari manakah sertifikat diperoleh? Sertifikat diperoleh dari dinas 

pendidikan nasional.  

f) Siapakah yang mengeluarkan? Sertifikat dikeluarkan oleh dinas 

pendidikan nasional bekerjasama dengan dinas terkait dan sanggar 

senam.  
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5. Anak didik: 

a) Bagaimanakah jumlah anak didik yang megikuti latihan? Anak didik 

yang mengikuti latihan tidak dibatasi dan seluruh anggota masyarakat 

boleh mengikuti latihan.  

b) Bagaimankah klasifikasi yang diterapkan dalam latihan dihubungkan 

dengan faktor umur anak didik?  Klasifikasi dalam latihan 

dihubungkan dengan faktor umur anak didik belum ada dan belum 

dijalankan. 

c) Adakah pengalaman anak didik sebelum mengikuti latihan senam 

aerobik? Belum memiliki pengalaman. 

d) Sejak usia berapakah anak didik mulai mengikuti senam aerobik? 

Usia anak didik rata-rata yang mendalami senam aerobik antara 15-30 

tahun, tapi ada yang masih sekolah dasar dan ada yang sudah ibu 

rumah tangga.  

e) Sudah berapa lama anak didik mengikuti latihan? Anak didik yang 

mengikuti latihan ada yang sudah lebih satu tahun, selama satu tahun, 

dan kurang dari satu tahun.  

f)  Jenis senam aerobik apakah yang diberikan dalam  latihan? Senam 

Aerobik jenis low impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, body language, 

serta ballroom dancing. 

g) Selain berbagai jenis senam, latihan apakah yang diberikan dalam  

latihan? Latihan yang diberikan pada anak didik adalah latihan fisik. 

h) Bagaimana perlakuan pelatih terhadap anak didik? Perlakuan pelatih 

terhadap anak didik tidak dibedakan, semua anak didik diperlakukan 

baik sesuai dengan kemampuannya. 

i) Kendala bagaimanakah yang dihadapi dalam  latihan? Kendala yang 

dihadapi anak didik tetep ada, tetapi dapat diatasi, walaupun hasilnya 

belum maksimal. 

j) Bagaimanakah harapan anak didik setelah mengikuti program 

latihan? Harapan anak didik mengikuti latihan adalah untuk menjaga 
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kebugaran tubuh, dan lebih lanjut dapat menjadi instruktur yang 

profesional. 

6. Pendanaan: 

a) Bagaimana sistem pendanaan yang ada di sanggar? Pendanaan yang 

ada dikelola oleh pemilik sanggar sendiri. 

b) Adakah donatur yang memberikan sumbangan untuk pengembangan 

sanggar? Donatur yang memberikan bantuan sementara ini belum 

ada. 

c) Adakah sponsor yang turut mendukung bagi perkembangan sanggar? 

Bantuan dari sponsor ada, tetapi dilakukan ketika kami mengadakan 

sebuah perlombaan senam. 

d) Apakah ada bantuan pendanaan dari FORMI dalam pengembangan 

sanggar? Balum ada. 

e) Apakah ada bantuan pendanaan dari Dinas kota Semarang dalam 

pengembangan sanggar? Belum ada. 

7. Dukungan FORMI: 

a) Bagaimana saudara memandang dukungan FORMI merupakan hal 

yang penting dalam  peningkatan prestasi senam aerobik? Iya 

menurut saya, peran dari FORMI sangat penting, tetapi kadang tidak 

sampai kesanggar-sanggar yang kecil. 

b) Bagaimanakah bentuk dukungan dari FORMI? Sementara ini, belum 

ada dukungan yang nyata dari FORMI. 

c) Seberapa besar dukungan FORMI terhadap pengembangan sanggar 

senam? Sementara ini belum ada dukungan dari FORMI. 

d) Apa manfaat yang diharapkan setelah adanya dukungan dari FORMI? 

Harapannya adalah dengan adanya dukungan dari FORMI dapat 

menjadikan sanggar senam yang saya miliki menjadi lebih 

berkembang. 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN PEMBINAAN SENAM AEROBIK  

DI KOTA SEMARANG 

 

Sumber Informasi :  Siti (pelatih sanggar senam Tantia) 

Setting / Tempat :  Sanggar senam Tantia 

Hari / Tanggal  :  Kamis, 7 Juni 2011 

Jam   :  15.30 WIB sampai selesai 

 

No Pertanyaan dan jawaban wawancara 

1 

Organisasi Sanggar: 

Pertanyaan untuk Pelatih 

a) Apakah saudara masuk dalam kepengurusan organisasi sanggar? 

Sementara saya tidak masuk dalam kepengurusan. 

b) Bagaimanakah bentuk pengelolaan administrasi yang ada di sanggar 

senam? Pengelolaan dikelola oleh pemilik sanggar. 

c) Apakah struktur organisasi yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan 

yang ada? Belum berdasarkan ketentuan yang ada. 

Program Latihan: 

a) Bagaimana program latihan yang dijalankan? Program yang di 

jalanankan sesuai jadwal yang ada. 

b) Bagaimana pembagian program latihan? pembagian waktu dan jam 

latihan sesuai jadwal. 

c) Bagaimana model skedul latihan? Hanya sesuai dengan jadwal yang 

ada. 

d) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan latihan? 

Faktor yang mempengaruhi pelaksaan latihan yaitu tempat dan 

peralatan latihan yang kadang tidak mencukupi kadang anak didik 

datang saat bersamaan. 

e) Bagaimanakah metode latihan yang digunakan? Metode latihan yang 

116 



 
 

digunakan dalam latihan yaitu latihan mandiri. 

f) Bagaimana strategi instruktur dalam  mengatur antara anggota 

pemula, terampil, dan mahir? instruktur mengatur anak didik dengan 

membedakan sesuai kemampuan. 

g) Apakah ada evaluasi dalam  latihan? Ada evaluasi dalam latihan 

yaitu sebagai koreksi selama latihan. 

h) Mengapa saudara melakukan evaluasi? Tujuan evaluasi yaitu untuk  

mengetahui perkembangan peserta didik selama latihan. 

Sarana dan Prasarana 

a) Bagaimanakah prasarana yang digunakan dalam tempat latihan? 

Prasarana yang digunakan dalam latihan adalah gedung tempat 

latihan. 

b) Bagaimanakah sarana  latihan yang dimiliki di tempat latihan? 

Sarana yang digunakan dalam latihan adalah ruang dinding kaca 

bayang, dumbell, stick(tongkat), tape record, salon pengeras suara 

dan kipas angin.  

Anak didik: 

a) Bagaimanakah jumlah anak didik yang megikuti latihan? Anak didik 

yang mengikuti latihan tidak dibatasi dan seluruh anggota 

masyarakat boleh mengikuti latihan. 

b) Bagaimankah klasifikasi yang diterapkan dalam latihan dihubungkan 

dengan faktor umur anak didik?  Klasifikasi dalam latihan 

dihubungkan dengan faktor umur anak didik belum ada dan belum 

dijalankan.  

c) Adakah pengalaman anak didik sebelum mengikuti latihan senam 

aerobik? Pengalaman anak didik sebelum ikut latihan belum ada.  

d) Sejak usia berapakah anak didik mulai mengikuti senam aerobik? 

Usia anak didik rata-rata yang mendalami senam aerobik antara 15-

30 tahun, tapi ada yang masih sekolah dasar dan ada yang sudah ibu 

rumah tangga.  

e) Sudah berapa lama anak didik mengikuti latihan? Anak didik yang 
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mengikuti latihan ada yang sudah lebih satu tahun, selama satu 

tahun, dan kurang dari satu tahun.  

f)  Jenis senam aerobik apakah yang diberikan dalam  latihan? Senam 

aerobik jenis low impact aerobic, mix impact aerobic, step aerobic, 

cha-cha aerobik, salsa aerobic, dangdut aerobic, body language, 

serta ballroom dancing. 

g) Selain berbagai jenis senam, latihan apakah yang diberikan dalam  

latihan? Latihan yang diberikan pada anak didik adalah latihan fisik. 

h) Bagaimana perlakuan pelatih terhadap anak didik? Perlakuan pelatih 

terhadap anak didik tidak dibedakan, semua anak didik diperlakukan 

baik sesuai dengan kemampuannya. 

i) Kendala bagaimanakah yang dihadapi dalam  latihan? Kendala yang 

dihadapi anak didik tetep ada, tetapi dapat diatasi, walaupun hasilnya 

belum maksimal. 
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Foto 1 : Observasi di sanggar senam Athalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 : Observasi sarana prasarana di sanggar senam Athalia 
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Foto 3 : Wawancara dengan pelatih dan anak didik sanggar senam Tantia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Observasi sarana prasarana di sanggar senam Indah 
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Foto 5: Sarana dan prasarana di sanggar senam Langsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Wawancara dengan anak didik sanggar senam Dian 
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Foto 7: Wawancara dengan pengurus sanggar senam D’Seventeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Latihan anak didik di sanggar senam Indah 
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Foto 9: Wawancara dengan pengurus sanggar senma St. Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Sarana prasarana di sanggar senam Leopard 
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Foto 11: Latihan anak didik sanggar senam D’ Seventeen 

 

 

 

 

Foto 12. Throfi kejuaraan di sanggar senam Astuti Aerobic Dance. 
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