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Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui pembinaan prestasi di klub 
bola voli KMC Pemalang  tahun 2010. 2)Mengetahui pelaksanaan program latihan 
yang dilaksanakan pada Klub KMC Kabupaten Pemalang tahun 2010. 3) Mengetahui 
mekanisme Organisasi klub bola voli di Klub KMC  Kabupaten Pemalang tahun 
2010. 4) Mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk 
menunjang program  pembinaan prestasi olahraga Bola voli pada klub KMC 
kabupaten Pemalang tahun 2010. 5) Mengetahui kualitas pelatih di klub KMC 
Kabupaten Pemalang tahun2010.6) Bagaimama ketersediaan dana di klub bola voli 
kabupaten Pemalang tahun 2010 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian 
dekskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari pemain, pelatih dan 
pengurus Klub KMC Kabupaten Pemalang. Jumlah sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 35 pemain, 3pelatih dan 3 pengurus Klub KMC Kabupaten 
Pemalang. Penelitian ini dilaksanakan di Klub KMC Kabupaten Pemalang. Adapun 
instrumen penelitian yang dipergunakan adalah angket atau kuesioner, dan 
dokumentasi.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif persentase. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa Pembinaan prestasi di klub 
KMC Pemalang dikategorikan baik.program latihan yang ada sudah dikategorikan 
baik. Keadaan organisasi di klub KMC Pemalang dikategorikan baik. Sarana dan 
prasarana di Klub KMC Kabupaten Pemalang cukup memadai. Prestasi yang diraih 
oleh Klub KMC Kabupaten Pemalang selama ini cukup baik, kualitas pelatih yang 
ada diklub KMC pemalang sudah dikategorikan baik. Pendanaan pada klub KMC 
Pemalang masih dikategorikan kurang. 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan antara lain pengurus hendaknya 
berusaha meningkatkan atau mengupayakan adanya perbaikan fasilitas sarana dan 
prasarana latihan yang ada untuk memperlancar proses pembinaan atlit. Pelatih 
hendaknya berusaha menegakkan disiplin terhadap atlitnya baik di dalam dan di luar 
lapangan. Atlit hendaknya meningkatkan hubungan antar personal yang baik dengan 
sesama atlit maupun dengan pelatih dan pengurus. Untuk klub KMC Kabupaten 
pemalang hendaknya menambah program pembinaanya dengan pembinaan mental 
dan keimanan. 

 


