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SARI 
 

Piping Putra Satria. 2010. Pembinaan Prestasi Olahraga Cabang 
Bulutangkis Di Klub PB Forza Purwodadi Dan Mrapen Kabupaten 
Grobogan Tahun 2010. Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 
Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
 

Latar belakang masalah dalam pembinaan prestasi olahraga bulutangkis 
untuk mencapai suatu keberhasilan diperlukan adanya organisasi yang sehat, 
adanya program pembinaan prestasi, adanya sarana dan prasarana.  Fokus masalah 
dalam skripsi ini adalah : 1) “Bagaimanakah organisasi yang ada pada PB Forza 
dan PB Mrapen?”, 2) “Bagaimanakah program latihan dalam pembinaan 
bulutangkis yang ada di PB Forza dan PB Mrapen?”, 3) “Bagaimanakah keadaan 
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PB Forza dan Mrapen dalam mendukung 
kegiatan pembinaan olahraga bulutangkis tahun 2010?”. Tujuan penelitian, untuk 
mengetahui organisasi, program latihan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
PB Forza dan PB Mrapen tahun 2010. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen 
Godong, Kabupaten Grobogan. Obyek dalam penelitian ini adalah pembinaan 
prestasi olahraga bulutangkis yang ada di Kabupaten Grobogan, sedangkan 
sasaran penelitian ini adalah proses pembinaan prestasi olahraga bulutangkis di 
klub PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong. Instrument dan metode 
pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kebsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, reduksi data, 
verifikasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa di klub PB Forza Purwodadi dan PB 
Mrapen Godong belum ada susunan pegurus organisasi yang sistematis dalam 
melaksanakan kegiatan keorganisasian hanya dilakukan oleh satu orang yang 
merangkap menjadi pelatih, belum ada susunan ADART, sumber pendanaan 
berasal dari iuran atlet. Dalam pelaksanaan pembinaan PB Forza dan PB Mrapen 
melakukan latihan tiga kali dalam satu minggu, sesuai dengan teori M. Sajoto, 
belum ada program latihan yang tertulis dan berkesinambungan. Untuk sarana dan 
prasarana latihan atlet PB Forza dikatakan cukup memadai, untuk latihan PB 
Forza menyediakan empat lapangan dengan jumlah atlet yang datang pada setiap 
latihan sebanyak 25-30 atlet, sedangkan sarana dan prasarana PB Mrapen masih 
kurang, PB Mrapen menyediakan satu lapangan dengan jumlah atlet yang datang 
pada setiap latihan sebanyak 8-12 atlet. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi, 
program latihan, sarana dan prasarana di PB Forza dan PB Mrapen pada tahun 
2010 berjalan dengan cukup baik dan bisa menghasilkan prestasi para atlet ketika 
ada kejuaraan. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah menyusun organisasi 
pengurus dan pelatih, menyusun program latihan, sarana dan prasarana 
ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan rambu-rambu yang telah ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan dunia olahraga sekarang ini, kegiatan pembinaan 

olahraga merupakan faktor yang sangat penting dalam memajukannya. Karena 

berkembang atau tidaknya dunia olahraga tergantung pada pembinaan olahraga itu 

sendiri, baik dilingkungan masyarakat, sekolah, lokal, nasional bahkan 

internasional. 

Bulutangkis merupakan salah satu olahraga yang terkenal di dunia. 

Olahraga ini menarik minat seluruh kelompok umur, bulutangkis dapat dimainkan 

dengan cara satu lawan satu atau dua orang lawan dua orang. Alat yang digunakan 

dalam permainan bulutangkis adalah raket sebagai alat pemukulnya, kok sebagai 

objek yang dipukul, net, dan lapangan dengan bentuk persegi panjang. Tujuan dari 

permainan bulutangkis adalah berusaha menjatuhkan kok dilapangan lawan, 

sehinga lawan tidak bisa mengembalikan kok. Apabila kok jatuh dilantai, keluar 

area permainan, atau kok menyangkut dinet, maka permainan berhenti. 

Hingga saat ini bulutangkis Indonesia masih mempunyai nama besar di 

dunia, dikarenakan prestasi yang dicapai oleh para atlet Indonesia diberbagai 

ajang kejuaraan. Akan tetapi pada saat ini prestasi bulutangkis Indonesia 

mengalami penurunan. Dalam menghadapi hal ini akan melibatkan berbagai 

pihak, tidak hanya pemain dan pelatih saja, tetapi oleh semua pihak pengurus, 
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organisasi, dan semua pihak-pihak yang terkait dalam usaha meningkatkan 

prestasi olahraga bulutangkis. 

Adapun salah satu cara untuk meningkatkan prestasi olahraga adalah 

dengan melakukan pembinaan prestasi olahraga secara terus-menerus. Dalam 

melakukan pembinaan olahraga dibutuhkan suatu wadah atau organisasi yang bisa 

digunakan untuk membina pemain sehingga menjadi pemain yang dapat 

dihandalkan. Selain itu adanya sarana dan prasarana olahraga yang mendukung 

terlaksananya latihan, dan hal yang paling penting dalam pembinaan adalah 

adanya dukungan pendanaan. 

Untuk itu organisasi yang menjadi wadah atau tempat kegiatan pembinaan 

perbulutangkisan yang harus diperhatikan. Persatuan Bulutangkis Seluruh 

Indonesia (PBSI) sebagai induk organisasi bulutangkis dalam memajukan prestasi 

selalu berusaha memajukan bulutangkis dengan cara mengadakan kompetisi-

kompetisi atau pertandingan ditingkat junior bahkan senior dan diadakannya bibit 

pemain berprestasi baik melalui organisasi atau perkumpulan bulutangkis 

didaerah-daerah. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti salah satu usaha kegiatan 

organisasi pembinaan bulutangkis yang ada di Jawa Tengah, yang sudah 

mempunyai nama dikalangan masyarakat sekitarnya, tepatnya terletak di 

Purwodadi Kabupaten Grobogan yaitu PB FORZA Purwodadi dan PB MRAPEN 

Godong. 

Didalam tubuh PB Forza mempunyai sarana dan prasarana bulutangkis, 

anak didik (atlet), akan tetapi belum mempunyai susunan organisasi yang 
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sistematis, kegiatan keorganisasian hanya dilakukan oleh satu orang. PB Forza 

didirikan pada sekitar tahun 1992, atlet PB Forza pada tahun 2010  ini mempunyai 

37 atlet yang terbagi dalam kelompok umur yakni pradini, pemula, remaja, dan 

taruna. Dalam melalukan proses pembinaan atlet, disediakan sebuah gedung 

tertutup yang didalamnya terdapat empat buah lapangan bulutangkis, kemudian 

disediakan net dan kok. Untuk perlengkapan raket dan sepatu para atlet membawa 

sendiri. 

Untuk proses latihan PB Forza melakukan tiga kali latihan dalam satu 

minggu yaitu hari selasa, kamis, sabtu dan latihan dimulai pukul 14.00-17.00 

WIB. Pemberian porsi latihan disesuaikan dengan pembagian tingkatan usia atau 

kelompok umur. Para atlet dari PB Forza telah mempunyai prestasi cukup baik 

ditingkat lokal (Kabupaten) dan karisidenan, sedangkan untuk tingkat nasional PB 

Forza belum mampu meraih prestasi. Selain itu beberapa atlet dari PB Forza ada 

yang lolos seleksi di PB Djarum. 

 PB Mrapen didirikan pada bulan Februari tahun 1993, saat ini pada tahun 

2010 jumlah atlet PB Mrapen yang terdaftar yaitu berjumlah 20 atlet. Dalam 

melakukan pembinaan disediakan sebuah gedung tertutup yang didalamnya 

terdapat satu buah lapangan bulutangkis, selain itu disediakan net dan kok. Untuk 

perlengkapan atlet seperti raket dan sepatu, para atlet membawa sendiri. 

Meski sudah berdiri sejak tahun 1993, PB Mrapen belum mempunyai 

susunan organisasi yang sistematis. Dalam menjalankan program latihan PB 

Mrapen melakukan tiga kali latihan dalam satu minggu, yaitu hari selasa, kamis, 

sabtu dan latihan dimulai pukul 14.00-17.00 WIB. Prestasi yang sudah didapatkan 
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oleh PB Mrapen cukup baik untuk tingkat lokal (Kabupaten), selain itu beberapa 

atlet dari PB Mrapen juga ada yang lolos seleksi di PB Djarum dan klub PMS 

Solo. 

Dengan mengetahui keadaan dan permasalahan PB Forza dan PB Mrapen, 

baik mengenai organisasi, pelaksanaan pembinaan, sarana prasarana, dan prestasi 

yang sudah didapatkan. Bagaimanakah upaya PB Forza dan PB Mrapen dalam 

melakukan pembinaan para atlet selama ini guna meningkatkan prestasi. Dari hal-

hal tersebut diatas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Pembinaan Prestasi Olahraga Cabang Bulutangkis Di Klub PB Forza 

Purwodadi Dan PB Mrapen Kabupaten Grobogan Tahun 2010”, yang diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi organisasi atau perkumpulan bulutangkis pada 

umumnya dan Perkumpulan Bulutangkis Forza dan Mrapen pada khususnya agar 

menjadi lebih baik lagi dalam proses pembinaan atlet. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Dengan melihat latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah susunan organisasi yang ada pada PB Forza dan PB Mrapen 

tahun 2010? 

2. Bagaimanakah program latihan dan pembinaan bulutangkis yang ada di PB 

Forza dan PB Mrapen? 
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3. Bagaimanakah keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PB Forza dan 

PB Mrapen dalam mendukung kegiatan pembinaan olahraga bulutangkis tahun 

2010? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui organisasi di PB Forza dan PB Mrapen tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui program latihan dan pembinaan bulutangkis yang ada di 

PB Forza dan PB Mrapen. 

3. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PB Forza dan PB 

Mrapen tahun 2010. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam upaya peningkatan dan pembinaan cabang olahraga bulutangkis 

di PB Forza dan PB Mrapen Kabupaten Grobogan, diharapkan akan dapat 

memperoleh hasil dan mempunyai nilai yang berguna sebagai berikut : 

1. Sebagai motivasi bagi pembinaan olahraga bulutangkis seluruh Indonesia 

pada umumnya dan Kabupaten Grobogan pada khususnya. 

2. Sebagai masukan bagi olahragawan, pelatih, pembina olahraga dalam upaya 

meningkatkan prestasi cabang olahraga bulutangkis. 
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1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Untuk menghindari salah penafs i ran  a tau  pengertian dalam penelitian 

ini dan untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  ke  arah  tujuan  yang  

dimaksud,  maka terlebih dahulu dibuat sumber pemecahan masalah yang 

digunakan dalam judul penelitian sebagai berikut. 

1.5.1 Pembinaan 

Pembinaan adalah usaha,  tindakan,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  

secara  berdaya  dan berhasil  guna  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  

dalam  olahraga (gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan), 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 117) dalam skripsi Achmad Yulianto 

(2005 : 7). 

1.5.2 Bulutangkis 

Bulutangkis adalah permainan yang dilakukan atau dimainkan dengan 

memakai raket dan kok yang dipukul melalui jaring yang direntangkan ditengah 

lapangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 475) dalam skripsi Achmad 

Yulianto (2005 : 7). 

1.5.3 PB (Perkumpulan Bulutangkis) 

 PB adalah perserikatan, perhimpunan atau suatu organisasi olahraga 

bulutangkis. 

1.5.4 PB Forza dan PB Mrapen 

 PB Forza adalah salah satu pekumpulan pembinaan bulutangkis yang ada 

di Kabupaten Grobogan, yang beralamat di Jl. Kiai Busro No. 4 Kuripan, 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
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 PB Mrapen adalah salah satu pekumpulan pembinaan bulutangkis yang 

ada di Kabupaten Grobogan, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 12 Godong 

Kabupaten Grobogan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan Bulutangkis 

  Bulutangkis tidak dapat dipastikan kapan pertama kali dimainkan. Hal ini 

hanya dapat diketahui dengan adanya lukisan-lukisan yang telah ada pada abad ke 

17, bahwa bulutangkis sudah dimainkan di negara Eropa. Bahkan ada sumber 

menceritakan permainan bulutangkis sudah dimainkan di negeri Tiongkok lama 

dengan menggunakan bola berbulu, yang menyerupai permainan bulutangkis 

seperti saat ini. Sebelum abad ke 17, sebetulnya bulutangkis sudah dimainkan di 

India dengan nama “poona”. Pada tahun 1870 permainan poona telah dimainkan 

oleh tentara Inggris, dan oleh mereka diganti dengan nama badminton (Tohar, 

1992 : 2). 

  Olahraga bulutangkis di Indonesia sendiri mulai dikenal masyarakat luas 

sejak tahun 1930. Bulutangkis adalah olahraga rakyat dan telah dikenal sejak 

lama. Dikatakan olahraga rakyat karena bulutangkis sudah dimainkan oleh 

segenap lapisan masyarakat baik di kota maupun desa, oleh orang dewasa, anak-

anak, laki-laki maupun perempuan. Tujuan semula dari permainan bulutangkis 

hanyalah untuk berekreasi, bersenang-senang atau mencari keringat saja. Namun 

dalam perkembangannya bulutangkis tidak hanya dikenal sebagai olahraga 

rekreasi saja, akan tetapi sudah mempunyai tujuan mulia yaitu untuk 

mengharumkan nama bangsa dan negara di dunia inetrnasional melalui kejuaraan-

kejuaraan bulutangkis dunia (Tohar, 1992 : 10). 
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2.2 Organisasi 

Setiap organisasi pemerintah maupun swasta dalam menjalankan kegiatan 

keorganisasian tentu berdasarkan rencana-rencana yang telah disepakati bersama. 

Ada tiga ciri dari sebuah organisasi yaitu pertama, organisasi harus mempunyai 

tujuan khusus yang hendak dicapai. Kedua, organisasi terdiri atas susunan 

sekelompok orang dan pekerjaan. Ketiga, organisasi mengembangkan suatu 

struktur yang dirancang sedemikian rupa sehingga jelas batas-batas yang boleh 

dilakukan oleh setiap peseta organisasi dalam mereka bertingkah laku, berbuat 

dan melakukan pekerjaan. 

2.2.1 Pengertian Umum Organisasi 

 Organisasi adalah suatu kesatuan yang mempunyai tujuan khusus, terdiri 

atas sekumpulan orang yang bekerja sama dan mempunyai struktur kerja yang 

sistematis (Hamdan Mansoer, 1989 : 1). Secara umum organisasi dapat dikatakan 

sekumpulan orang yang bekerja sama dalam wujud pembagian kerja untuk 

mencapai tujuan bersama. 

2.2.2 Struktur Organisasi 

 Hani Handoko (1984 : 169) dalam skripsi Achmad Yulianto (2005 : 32), 

struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal bagaimana 

organisasi dikelola. Struktural organisasi menunjukkan kerangka dan disusun 

perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantaranya fungsi-fungsi, bagian-

bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur 

organisasi mengandung unsur spesialisasi kerja, standarisasi koordinasi, 
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sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan-pembuatan keputusan dan 

besaran (ukuran) satuan kerja. 

2.2.3 Bagan Organisasi 

Salah satu bentuk bagan organisasi menurut Henry G. Hodges yang 

dikutip oleh Hani Handoko (1984 : 175) dalam skripsi Achmad Yulianto (2005 : 

33), sebagai berikut : 

 

Gambar 1 (Bentuk bagan organisasi) 

 Dari uraian diatas mengandung pengertian bahwa setiap organisasi dalam 

menempatankan jabatan harus tepat. 

2.2.4 Organisasi Olahraga 

 Organisasi olahraga berkembang sesuai dengan kebutuhan yang makin 

lama makin luas tujuannya. Organisasi dalam olahraga tentu berbeda-beda dengan 

olahraga yang satu dengan yang lainnya. Organisasi sebagai wadah kegiatan 

olahraga diadakan untuk mencapai tujuan olahraga dan menangani seluk beluk 

dalam olahraga. Sehingga diharapkan dapat melancarkan pelaksanaan kegiatan 

yang telah direncanakan. 
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 Menurut Dirham (1986 : 29) dalam organisasi diperlukan aturan-aturan 

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

maka timbul Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (ADART), agar tidak 

terjadi penyelewengan-penyelewengan. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu organisasi yaitu :  

1. Pengurus,  

2. Anggota,  

3. ADART,  

4. Rencana kerja,  

5. Anggaran belanja. 

 

2.3 Pembinaan Prestasi 

Untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam olahraga sangat 

didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pembinaan prestasi. 

Menurut KONI (1998 : B. 5) dalam skripsi Hendar Herdiansyah (2005 : 5), 

mengatakan bahwa proses pembinaan prestasi atlet meliputi : pemassalan, 

pembibitan, pemanduan bakat, pembinaan dan sistem pelatihan. 

2.3.1 Pemassalan 

 Pengertian  dan  tujuan pemassalan, adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian 

Pemassalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani atlet secara 

multilateral dan spesialisasi. 
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2. Tujuan 

Tujuan pemassalan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya atlet dalam 

olahraga prestasi, sehingga timbul kesadaran terhadap pentingnya  olahraga 

prestasi sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga secara 

nasional. 

Adapun strategi pemasalan sebagai berikut: 

1. Mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada 

sekolah dasar dan spesialisasi pada sekolah lanjutan serta perkumpulan untuk 

mencapai prestasi optimal. 

2. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga pelatih 

maupun tenaga pendidik yang berkompeten. 

3. Memberikan penghargaan kepada para penggerak upaya pemassalan 

olahraga prestasi. 

2.3.2 Pembibitan 

 Menurut KONI (1998 : B-7) dalam skripsi Hendar Herdiansyah (2005 : 

5-6), pengertian dan tujuan pembibitan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengertian 

Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlet berbakat 

dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang  

tua, guru dan pelatih pada suatu cabang olahraga. 

2. Tujuan 

Tujuan pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlet berbakat dalam 

berbagai cabang olahraga prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan 
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pembinaan yang lebih intensif, dengan sistem  yang lebih inovatif dan mampu 

memanfaatkan hasil riset ilmiah serta perangkat teknologi modern. 

2.3.3 Pemaduan Bakat 

  Menurut  KONI  (1998  :  B-10) dalam skripsi Hendar Herdiansyah (2005 

: 6-7), mengenai pengertian dan tujuan dari pemanduan bakat adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengertian 

Pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan  peluang 

seorang atlet yang berbakat untuk dapat berhasil dalam menjalani program 

latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak. 

2. Tujuan 

Untuk memperkirakan seberapa besar seseorang untuk dapat berpeluang dalam 

menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi yang tinggi. 

2.3.4 Pembinaan 

Menurut KONI (1998  :  B-12) dalam skripsi Hendar Herdiansyah (2005 : 

7-8), pembinaan diarahkan melalui latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak, meliputi : 

1. Latihan dari cabang olahraga spesialisasi harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan atlet. 

2. Perhatian harus difokuskan pada kelompok otot kelenturan persendian, 

stabilitas dan penggiatan anggota tubuh dalam kaitannya dengan 

persyaratan cabang olahraga spesialisasi. 

3. Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis sampai tingkat 
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tertinggi yang akan diperlukan untuk membangun tingkat ketrampilan 

teknik dan taktik yang tinggi secara efisien. 

4. Pengembangan perbendaharaan ketrampilan adalah sebagai persyaratan 

pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialisasi dan prestasi. 

5. Prinsip perkembangan perbendaharaan ketrampilan didasarkan kepada 

fakta bahwa semua ada interaksi (saling ketergantungan) antara semua organ 

dan sistem dalam tubuh manusia dan antara proses faaliah dengan psikologi. 

6. Spesialisasi atau latihan khusus untuk suatu cabang olahraga mengarah 

kepada perubahan morfologis dan fungsional. 

7. Spesialisasi adalah suatu keunikan yang didasarkan pada pengembangan 

ketrampilan terpadu yang diterapkan dalam program latihan bagi anak 

remaja. 

2.3.5 Sistem Pelatihan 

Sistem pelatihan menurut KONI (1998 : B-13) dalam skripsi Hendar 

Herdiansyah (2005 : 8-9), yaitu : 

1. Tujuan Latihan 

Tujuan utama  dari  latihan  atau  training  dalam  olahraga  adalah meningkatkan 

keterampilan dan prestasi para olahragawan semaksimal mungkin. 

2. Tenaga Pelatih 

Tugas utama seorang pelatih adalah membantu atlet untuk meningkatkan 

perstasinya setinggi mungkin. 
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2.4 Program Pembinaan Bulutangkis 

Program pembinaan bulutangkis menurut Panitia POR 7 Djarum (1990 : 3) 

dalam skripsi Achmad Yulianto (2005 : 15-25), ada 4 aspek yang perlu 

diperhatikan dan dilatih secara seksama, sebagai berikut: 

2.4.1 Aspek teknik 

Keterampilan dasar atau teknik dasar permainan bulutangkis menurut 

Herman Subardjah (2000 : 21) adalah sebagia berikut: 

a) Cara memegang raket (grip) 

Teknik memegang raket yang dianggap baik adalah teknik memegang raket yang 

bisa dipergunakan untuk menerima dan mengembalikan kok dengan mudah. Ada 

beberapa cara yang digunakan untuk memegang raket, diantaranya cara pegangan 

western (American Grip), cara pegangan Inggris, cara pegangan shakehand, dan 

cara campuran. 

b) Berdiri (stance) 

Beberapa bentuk berdiri atau stance yang perlu diketahui dan dikuasai pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdiri pada saat servis, pada saat 

menerima servis, dan pada saat permainan berlangsung. Akan tetapi cara berdiri 

meski relatif mudah harus tetap dipelajari supaya dapat bermain bulutangkis 

dengan nyaman. 

c) Gerakan kaki (footwork) 

Prinsip dasar bagi pemain yang menggunakan pegangan raket tangan kanan 

(right handed), adalah kaki kanan selalu berada diujung akhir, atau setiap 

melakukan langkah selalu diakhiri dengan kaki kanan. Sebagai contoh, jika 



16 
 

 

disamping badan, kaki kanan selalu berada didepan,. Demikian pula jika hendak 

memukul kok dibelakang, posisi kaki kanan berada dibelakang. 

d) Pukulan (stroke) 

Teknik pukulan yang sebenarnya menurut Panitia POR 7 Djarum (1990 : 16-23) 

dalam skripsi Achmad Yulianto (2005 : 18-19) sebagai berikut: 

a. Servis  

Pada dasarnya servis sama dengan pukulan lob atau pukulan net dengan syarat 

melewati net dan jatuh pada bidang sasaran servis. 

a. Lob 

Pukulan lob adalah pukulan yang dilakukan dengan ayunan dibawah dan dengan 

menghasilkan bola lob, hal ini dilakukan terhadap bola yang datang dari atas 

berada dimuka badan tingginya tidak lebih dari bahu. 

b. Dropshot 

Pukulan dropshot adalah pukulan yang dilakukan dengan melucurkan bola atau 

kok jatuh sedekat mungkin dengan net didaerah lapangan lawan. Pukulan ini 

lebih banyak menggunakan perasaan penempatan bola serapat mungkin dengan 

net. 

c. Smash 

Pukulan smash adalah pukulan yang keras dan cepat dari teknik memukul 

permainan bulutangkis. Gerakan permulaan dari smesh adalah bagaimana 

membangkitkan tenaga otot-otot yang menggerakkan kaki, tubuh, pundak, siku, 

dan pergelangan tangan. 
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d. Netting 

Netting adalah pukulan yang dilakukan dengan jarak yang dekat sekali disekitar 

net lapangan, atau bola yang dipukul dengan halus melewati rendah sekali dibibir 

net. Pengertian netting adalah bola yang dipukul dengan halus dan 

mempermainkan bola dibibir net. 

Teknik dasar permainan bulutangkis harus dikuasai dengan baik terlebih dahulu 

guna pengembangan mutu prestasi dalam permainan bulutangkis. 

2.4.2 Aspek fisik 

Salah satu faktor utama yang menghasilkan peningkatan prestasi dalam 

pembinaan adalah dengan cara berlatih fisik. Seorang pelatih juga harus 

mengetahui kondisi fisik atletnya, sehingga beban latihan fisik bisa disesuaikan. 

Program dan aplikasi pelatihan fisik bulutangkis harus melalui tahapan sebagai 

berikut : 

1) Persiapan fisik secara umum berguna untuk meningkatkan kemampuan kerja 

organ tubuh, sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan pada tahap 

berikutnya.  

Bentuk latihannya adalah sebagai berikut : 

a. Program latihan lari 

Latihan ini sangat cocok untuk mengasah kemampuan kerja jantung, paru-paru 

dan kekuatan tungkai. 

b. Program latihan senam 

Bentuk latihan senam pergangan untuk seluruh bagian tubuh dan persendian harus 

mendapat perhatian. 
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c. Program latihan loncat tali 

Latihan untuk membina daya tahan, kelincahan kaki dan kecepatan serta melatih 

kemampuan gerak pergelangan tangan lebih kuat. 

d. Program latihan gabungan 

Latihan ini menggunakan berbagai alat bantu seperti bangku, gawang ukuran 

kecil, tali. Dengan tujuan membina dan meningkatkan kemampuan gerak pemain 

sebagai upaya pengkayaan gerak. 

e. Latihan pemanasan 

Latihan pemanasan berbentuk latihan lari jarak pendek yang bervariasi, seperti lari 

sambil angkat paha, lari mundur, lari maju dan kesamping. Melakukan gerak 

senam yang bersifat merenggangkan otot tungkai, paha belakang dan depan, 

lengan, pergelangan kaki, serta otot bahu. Tujuannya agar tidak terjadi cidera otot, 

persendian dan fungsi-fungsi tubuh lainnya. 

f. Latihan pendinginan 

Bentuk latihannya yaitu senam dan gerakan meregang, khususnya untuk otot besar 

seperti paha belakng dan depan, pinggang, punggung, otot lengan, bahu dan dada. 

Tujuannya agar otot yang bekerja dapat kembali pada posisi rileks dan tidak kaku. 

2) Persiapan fisik khusus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan 

gerak yang lebih baik menuju pertandingan yang sebenarnya. 

Bentuk latihannya adalah: 
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a. Latihan daya tahan 

Bentuk latihan yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan lari dengan 

menambah frekuensi latihan tersebut, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan 

daya tahan otot dan tidak cepat mengalami kelelahan. 

b. Latihan kekuatan 

Bentuk latihan yang baik untuk latihan kekuatan adalah dengan berlatih 

menggunakan beban, selain itu dapat melakukan latihan seperti gerakan meloncat 

kedepan, kebelakang dan kesamping. 

c. Latihan kecepatan 

Latihan yang tepat untuk melatih kecepatan adalah lari cepat dengan jarak dekat, 

lari bolak-balik, jongkok berdiri dan diikuti lari cepat dalam jarak yang dekat 

pula. Kecepatan merupan faktor yang penting dalam permainan bulutangkis, 

karena pemain harus cekatan dalam merubah arah gerak secara tiba-tiba. 

d. Latihan kelenturan 

Kelenturan adalah komponen kesegaran jasmani yang sangat penting dikuasai 

oleh setiap pemain bulutangkis. Dengan karaktiristik gerak serba cepat, kuat, 

luwes namun bertenaga, pembinaan kelenturan tubuh harus mendapat perhatian 

khusus. 

e. Latihan bayangan 

Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan gerakan kaki, kecepatan, serta daya 

tahan. Latihan ini dapat digunakan sebagai latihan khusus dan rutin dalam 

pembinaan bulutangkis. 
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3) Peningkatan kualitas gerak khusus pemain. 

Pada tahapan ini pelatihan bertujuan untuk memahirkan gerakan kompleks dan 

harmonis yang dibutuhkan oleh setiap pemain untuk menghadapi suatu 

pertandingan. 

2.4.3 Aspek taktik 

Dalam bulutangkis tidak hanya diperlukan fisik dan teknik yang bagus, 

akan tetapi faktor taktik juga menjadi salah satu faktor penentu dalam permainan 

bulutangkis. Beberapa pembinaan mengenai taktik dalam bulutangkis menurut 

Panitia POR 7 Djarum (1990 : 56-57) dalam skripsi Achmad Yulianto (2005 : 23-

24) sebagai berikut: 

1) Taktik dan teknik pukulan 

Yaitu dari kemampuan teknik pukulan atlet dapat menipu lawan sulit untuk 

melakukan pengembalian. 

2) Taktik permainan tunggal 

Yaitu untuk dapat mengatasi suatu permainan tunggal dan lawan dalam suatu 

pertandingan atau game serta dapat mengatur posisi bola agar lawan sulit untuk 

mencapainya. 

3) Taktik permainan ganda 

Yaitu untuk dapat bekerja sama dengan menjaga daerah pertahanan sendiri, serta 

dapat mematikan bola secepat mungkin dari lawan. 

2.4.4 Aspek mental 

Pembinaan mental pemain yang harmonis antara jasmani dan rohani 

sangat penting untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam pembinaan 
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bulutangkis perlu dikembangkan pula aspek mental, yang bertujuan untuk 

membina atlet tersebut kearah yang lebih baik dalam tingkah laku.  

Didalam pembinaan atau pengembangan mental olahraga bulutangkis 

menurut Panitia POR 7 Djarum (1990 : 64) dalam skripsi Achmad Yulianto (2005 

: 24-25) adalah sebagai berikut: 

1. Contoh dari pelatih dalam tindak tanduk, sikap dan karya yang baik. 

2. Biasakan kehidupan pemain sehari-hari yang teratur, tertib dan disiplin. 

3. Pemberian wejangan-wejangan kepada pemain baik dalam latihan maupun 

diluar latihan. 

 

2.5 Latihan 

Untuk mencapai prestasi yang tinggi, tugas utama seorang pelatih adalah 

harus selalu memperhatikan batas kemampuan seorang atlet. Dengan mengetahui 

kemampuan seorang atlet pelatih dapat menentukan berat atau beban latihan yang 

akan diberikan, dengan mengetahui kemampuan seorang atlet juga akan diketahui 

sejauh mana prestasi yang bisa didapat oleh atlet tersebut. Untuk mendapatkan 

prestasi yang maksimal perlu diketahui terlebih dahulu tentang arti dari latihan 

dan tujuan latihan. 

2.5.1 Pengertian dan tujuan latihan 

Menurut Harsono (1988 : 101), seperti yang dikutip Rusli Lutan (2000 : 

3), latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan 

secara berulang-ulang, dengan kian hari kian menambah jumlah beban atau 

pekerjaannya. 
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Beberapa tujuan umum dalam latihan adalah pengembangan dan 

penyempurnaan (Imam Santoso, 2010 : perkuliahan Kepelatihan Olahraga di 

Sekolah 2): 

1) Fisik secara multilateral 

2) Fisik secara khusus sesuai dengan tuntutan akan kebutuhan cabang olahraga 

3) Teknik sesuai cabang olahraga 

4) Taktik atau strategi yang dibutuhkan 

5) Kualitas kesiapan bertanding atau lomba 

6) Keadaan kesehatan atlet dan tim 

7) Pengetahuan atlet tentang fisiologi, psikologi, rencana program, nutrisi serta 

masa regenerasi. 

2.5.2 Program latihan 

Untuk mencapai prestasi yang maksimal dibutuhkan waktu atau proses 

yang lama, selain itu seorang pelatih harus menyusun program latihan tahunan 

yang akan dijalankan. Kemudian dari program latihan tahunan tersebut itu 

dijabarkan dalam program latihan bulanan, program latihan mingguan dan 

program latihan harian. Dengan adanya program latihan yang jelas maka proses 

latihan akan lebih terprogram dan berjalan dengan lancar. 

Salah satu cara membagi masa latihan dalam program latihan, menurut 

Harsono (1988: 233-341) : 

1. Masa persiapan 

Merupakan musim sebelum pertandingan, tekanan latihan dalam musim ini 

adalah membentuk kekuatan fisik, daya tahan dan kelentukan tubuh. 
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2. Musim peningkatan prestasi 

Merupakan musim yang penekanannya pada latihan teknik dan kemudian 

dilanjutkan pada latihan taktik. 

3. Musim pematangan juara 

Merupakan musim dimana seorang atlet sudah siap dalam kondisi yang baik 

untuk menghadapi suatu pertandingan. 

4. Musim seusai pertandingan 

Adalah masa latihan setelah pertandingan berakhir, dimana atlet diberikan 

evaluasi dari hasil pertandingan. Yang bermanfaat untuk menjadikan atlet 

yang lebih baik lagi. 

 

2.6 Pelatih 

Suatu cabang olahraga untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik tidak 

terlepas dari peran seorang pelatih. Peran seorang pelatih tidak hanya bertugas 

membina atau melatih atletnya saja, akan tetapi seorang pelatih harus mengetahui 

karakteristik pemain atau atlet yang dibina. Selain itu sebagai seorang pelatih 

harus mampu membuat susunan program latihan. Sehingga dalam proses latihan 

mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. 

Adapun syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi pelatih yang baik adalah 

sebagai berikut (Imam Santosa, 2010 : perkuliahan Kepelatihan Olahraga di 

Sekolah 2) : 

1) Etika atau sopan santun 

2) Moral pelatih profesional 
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3) Harus mempunyai legimitasi 

4) Psikologi, pedagogis, profesional baik 

5) Selalu melatih pengalaman, terus meneliti kekurangan dan kelebihan yang 

dimiliki 

6) Menambah kebanggaan, dengan ikut pelatihan atau penataran yang diadakan 

oleh federasi atau organisasi olahraga 

7) Melatih sebagai hobi 

8) Harus mempunyai jiwa yang optimis dan sportif (tidak ada keluhan) 

9) Disiplin, tepat waktu 

10) Atlet usia 7-14 tahun, pelajari perkembangan jiwanya 

11) Menghargai usia 7-14 tahun 

12) Pelatih berperan menstabilkan hubungan antara pelatih dengan groupnya 

13) Persahabatan, saling membantu, saling percaya 

14) Jangan ada kesukuan, anak emas, KKN 

15) Anak lahir mempunyai derajat yang sama. 

  Selain itu sebagai seorang pelatih juga harus mengetahui jumlah atau 

frekuensi latihan dalam setiap minggunya, agar atlet tersebut tidak mengalami 

kelehan yang berlebihan dan mempunyai waktu yang cukup untuk pemulihan 

kondisi fisiknya. 

  Menurut M. Sajoto (1995:35) mengatakan bahwa frekuensi latihan setiap 

minggunya adalah empat kali dalam satu minggu. Namun para pelatih dewasa ini 

pada umumnya setuju melakukan melakukan latihan sebanyak tiga kali dalam 

satu minggu, agar tidak terjadi kelelahan kronis. 
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2.7 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dalam 

suatu organisasi pembinaan olahraga. Dengan tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai sangat berguna dan bermanfaa bagi proses latihan para atlet, 

selain itu juga bermanfaat untuk kemajuan prestasi yang akan diraih oleh seorang 

atlet.  

Sarana dan prasarana sendiri mempunyai arti, sarana adalah sesuatu yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau 

pendidikan jasmani dan kesehatan. Beberapa contoh sarana, diantaranya adalah : 

net, bola, raket, dan lain sebagainya.  

Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang 

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

prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancar 

tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen atau tetap. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat disebutkan beberapa contoh prasarana olahraga adalah sebagai 

berikut : lapangan bola basket, lapangan sepak bola, lapangan bola voli, dan laing 

sebagainya (Soeprapto, 2000 : 5-6). 

Fasilitas perlengkapan yang digunakan dalam olahraga bulutangkis 

menurut Tohar (1992 : 23) adalah sebagai berikut: 

2.7.2 Fasilitas perlengkapan 

1) Lapangan bulutangkis 

2) Net dan tiang-tiang 

3) Kok 
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4) Ruang pertemuan 

5) Asrama pemain 

2.7.3 Perlengkapan untuk perorangan 

1) Baju kaos 

2) Celana pendek dan panjang 

3) Raket 

4) Kaos kaki 

5) Sepatu olahraga 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penggunaan metode penelitian dalam sebuah penelitian harus tepat dan 

mengarah pada tujuan penelitian agar memperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh 

karena itu dalam bab ini akan diulas tentang metode penelitian yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan 

dalam usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi, penggunaan metodologi penelitian akan 

berpengaruh pada baik buruknya suatu penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan dengan metode kualitatif, sehingga akan menghasilkan data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diinginkan, penelitian 

dilakukan secara langsung serta menganalisis tentang kegiatan pembinaan prestasi 

olahraga bulutangkis di klub PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong, 

Kabupaten Grobogan. 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitiannya. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Grobogan, 

Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dilakukan di klub PB Forza Purwodadi dan PB 

Mrapen Godong. Yang menjadi ketertarikan peneliti adalah PB Forza dan PB 

Mrapen mempunyai prestasi yang cukup bagus untuk tingkat lokal, beberapa atlet 

dari PB Forza dan PB Mrapen ada yang diterima atau lolos seleksi di PB Djarum 

Kudus dan klub PMS Solo. 

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah difokuskan pada proses 

pembinaan prestasi olahraga bulutangkis yang dilakukan di klub PB Forza 

Purwodadi dan PB Mrapen Godong. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang “Pembinaan 

Prestasi Olahraga Cabang Bulutangkis Di Klub PB Forza Purwodadi Dan PB 

Mrapen Kabupaten Grobogan Tahun 2010”, maka diperlukan data dan sumber 

data. 

3.3.1 Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi (Suharsimi Arikunto 2006 : 118). Informasi yang 

dimaksud dalam hal ini adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 

keperluan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa informasi dan 
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dokumentasi mengenai pembinaan prestasi olahraga bulutangkis di PB Forza dan 

PB Mrapen. 

3.3.2 Sumber Data 

1) Sumber data primer  

Data diperoleh dari informan yang mengetahui tentang informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Informan adalah seorang yang mengerti dan diharapkan 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini informan yang dimaksud adalah pelatih PB Forza Purwodadi dan 

pelatih PB Mrapen Godong. 

2) Sumber data sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, dalam hal ini 

buku-buku, hasil penelitian, dokumen serta sumber lain yang relevan. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau 

keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi 

sebagai data penunjang dalam penelitian ini.  

Dokumen yang dimaksud berupa foto-foto, catatan wawancara, dan 

rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian, dan dokumen 

yang terkait dengan penelitian pembinaan prestasi olahraga bulutangkis di klub 

PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong. Dokumen yang terkait dengan PB 

Forza dan PB Mrapen berupa daftar nama atlet, sertifikat kepelatihan, daftar 

prestasi atlet. 
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3.4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari lokasi 

yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga cara, yakni observasi, wawancara,  

dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek 

penelitian, karena observasi merupakan teknik yang utama dalam penelitian 

kualitatif. Observasi dalam penelitian dilakukan secara langsung dengan 

mengamati kondisi lingkungan lokasi penelitian. 

Pengamatan secara langsung merupakan cara yang baik untuk melihat 

kejadian yang sebenarnya. Teknik ini juga memiliki keuntungan karena 

memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang rumit dan dapat mengamati 

beberapa tingkah laku yang muncul secara bersamaan. 

Proses pengamatan dimulai dengan melakukan pengamatan menyeluruh 

dan selanjutnya lebih terfokus. Pengamatan menyeluruh digunakan untuk 

mendapat catatan-catatan lapangan mengenai situasi umum di sekitar obyek 

penelitian. Sedangkan pengamatan terfokus dilakukan untuk mengamati peristiwa 

yang lebih mendetail, rinci dan menggambarkan informasi yang lebih spesifik 

tentang pembinaan prestasi olahraga bulutangkis di klub PB Forza dan PB 

Mrapen. 
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Pada tahapan observasi ini peneliti melakukan observasi di PB Forza 

Purwodadi dan PB Mrapen Godong. Pelaksanaan mulai dari tanggal 28 September 

sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010. Sasaran dari metode observasi ini yaitu 

untuk mencari atau menggali data mengenai kepengurusan organisasi yang 

dijalankan oleh PB Forza dan PB Mrapen, program pembinaan atlet yang 

dilakukan oleh PB Forza dan PB Mrapen, serta sarana dan prasarana apa saja yang 

dimiliki oleh PB Forza dan PB Mrapen guna mendukung proses pembinaan. 

Dengan demikian manfaat yang diperoleh dalam menggunakan metode 

observasi ini antara lain:  

1. Melalui observasi/pengamatan secara langsung, 

2. Observasi memungkinkan dapat melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya,  

3. Observasi memungkinkan dapat mencatat peritiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan secara langsung sesuai dengan fokus yang 

diamati, dan  

4. Dapat mengungkap hal-hal dan memperoleh data-data yang tidak akan 

bisa  diperoleh dengan metode wawancara. 

3.4.2 Wawancara 

Untuk melengkapi dan memeperkuat data yang telah diperoleh maka perlu 

adanya wawancara. Wawancara mengandung arti dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 155). Dalam teknik wawancara ini dapat menggali informasi 
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suatu data yang diketahui oleh seseorang yang diteliti, dan juga mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang 

akan datang.  

Untuk melakukan wawancara dengan responden, peneliti harus 

mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang terarah dengan fokus masalah 

dan tujuan penelitian. Data atau informasi berbentuk tanggapan, pendapat, 

keyakinan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu 

yang dipertanyakan sehubungan dengan fokus masalah tersebut.  

Dalam pelaksanaan metode wawancara berkisar pada sejarah berdirinya 

klub PB Forza dan PB Mrapen, masalah pelaksanaan program pembinaan, 

perekrutan pelatih dan atlet, sarana dan prasarana ada, serta masalah pendanaan. 

Sehingga sasaran dalam pelaksanaan wawancara ini kepada pengurus dan pelatih 

dari PB Forza dan PB Mrapen. Dan dalam melaksanakan wawancara ini tidak 

tersembunyi. 

Pelaksanaan wawancara dengan pelatih PB Forza Purwodadi, bapak Aris 

Guntoro, dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Oktober 2010. Sedangkan dengan 

pelatih PB Mrapen Godong, bapak Hendy Prsetijo Raharjo, dilaksanakan pada 

hari Selasa, 19 Oktober 2010. Dalam pelaksanaan wawancara menggunakan 

media rekaman. 

3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 158) dokumentasi dari asal katanya 

adalah dokumen yang mempunyai arti barang-barang tertulis. Didalam 

melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 
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seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

lain sebagainya. 

Metode dokumentasi adalah memeriksa dokumen-dokumen yang ada 

untuk dapat memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil 

observasi dan wawncara. Data dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah adalah : 

1. PB Forza 

a. Jumlah atlet yang terdaftar di PB Forza pada tahun 2010 

b. Prestasi yang telah didapatkan oleh para atlet 

c. Dokumen visual yaitu berupa foto-foto pada saat proses latihan berlangsung, 

yang dihasilkan sendiri dengan menggunakan kamera. 

2. PB Mrapen 

a. Jumlah atlet yang terdaftar diPB Mrapen pada tahun 2010 

b. Prestasi yang telah didapatkan oleh para atlet 

c. Dokumen visual yaitu berupa foto-foto pada saat proses latihan berlangsung, 

yang dihasilkan sendiri dengan menggunakan kamera 

d. Sertifikat kepelatihan. 

 

3.5 Keabsahan Data 

Untuk mendukung hasil penelitian diperlukan alat untuk membuktikan 

kebenaran hasil penelitian dalam kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data tersebut. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. 
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Triangulasi adalah data/informasi dari satu pihak harus dicek 

kebenarannya dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain. Yaitu 

dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, 

dan sumber data lainnya. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan pribadi. 

3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang mengenai situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2007 : 331). 

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi mengalami 

kecocokan. Diantaranya adalah, belum terbentuknya susunan pengurus organisasi, 

belum adanya susunan ADART, jumlah atlet yang terdaftar di PB Forza dan PB 

Mrapen, belum mempunyai program latihan yang tertulis, adanya sertifikasi 

kepelatihan. 

3.6 Analisis Data 
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Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumpulan 

data. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini data tidak dianalisis dengan angka, 

melainkan dengan bentuk kata-kata, kalimat-kalimat dan paragraf yang 

dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. 

Analisis data merupakan  proses mengatur urutan data mengorganisasikan 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Proses ini terdiri atas  penafsiran, 

yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian 

dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. 

Dengan demikian dalam penelitian analisis data didefinisikan sebagai 

proses mengorganisasi  dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

warna dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan pola seperti 

yang disarankan oleh data. Analisis interaktif menggunakan empat komponen 

yang saling berinteraksi, yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

3.6.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari lapangan dicatat ke dalam bentuk 

deskriptif tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami peneliti di lapangan. 

Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa 

adanya komentar atau tafsiran dari penelitian tentang fenomena yang dijumpai. 

Dari catatan lapangan penelitian perlu membuat catatan refleksi yang merupakan 

catatan dari penelitian sendiri yang berisi komentar, kesan, pendapat dan 
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penafsiran tehadap fenomena yang ditentukan berdasarkan fokus penelitian 

tentang pembinaan prestasi olahraga bulutangkis di klub PB Forza dan PB 

Mrapen. 

3.6.2 Reduksi data 

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Proses ini merupakan suatu bentuk analisis yang menjabarkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, wawancara dengan informan dan hasil 

dokumentasi, data yang diperoleh peneliti masih luas. Dengan demikian, peneliti 

menggolongkan dan mengarahkan sesuai dengan fokus penelitian serta 

membuang data yang tidak diperlukan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi mengalami 

kecocokan. Diantaranya adalah, belum terbentuknya susunan pengurus organisasi 

yang sistematis, belum adanya susunan ADART, jumlah atlet yang terdaftar di PB 

Forza dan PB Mrapen, belum mempunyai program latihan yang tertulis, pelatih 

PB Forza belum ada yang mengikuti penataran kepelatihan, untuk pelatih PB 

Mrapen sudah mengikuti penataran kepelatihan tingkat Jawa Tengah, jumlah 

sarana dan prasarana yang disediakan. 

3.6.3 Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun untuk 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, sehingga peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam pada 
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setumpuk data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, 

data yang diperoleh peneliti masih luas, dengan demikian, peneliti menyajikan 

data dalam bentuk deskriptif naratif yang berisi uraian tentang seluruh masalah 

yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian.  

3.6.4 Menarik kesimpulan/verifikasi 

Menarik kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi 

utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya 

penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan.  

Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari 

komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, 

penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. 

Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan 

kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui diskusi dengan 

teman sejawat adalah penting. 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut; (1) mencatat semua temuan 

fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi 

dalam bentuk catatan lapangan, (2) menelaah kembali catatan lapangan hasil 

pengamatan, wawancara serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak 

penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan 

klasifikasi, (3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk 

kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan 
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penelitian, (4)  membuat analisis akhir yang memungkinkan dituangkan dalam 

laporan untuk kepentingan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Hasil Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada pelatih dari klub 

PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong. Berikut ini adalah hasil wawancara 

yang dilakukan dengan pelatih PB Forza Purwodadi dan pelatih PB Mrapen 

Godong. 

 

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Pelatih PB Forza Purwodadi dan 

Pelatih PB Mrapen Godong. 

4.1.1.1 Organisasi PB Forza dan PB Mrapen 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan pelatih PB Forza 

Purwodadi (Wawancara dengan Bapak Aris Guntoro) dan pelatih PB Mrapen 

Godong (Wawancara dengan Hendy Prsetijo Raharjo) diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1) Sejarah Berdiri 

PB Forza Purwodadi didirikan pada sekitar tahun 1992, sedangkan PB 

Mrapen Godong didirikan pada bulan Februari tahun 1993. Didirikannya PB 

Forza dan PB Mrapen bertujuan untuk menampung minat, bakat, dan kegemaran 

anak-anak terhadap olahraga bulutangkis yang diharapkan mampu menjadi atlet 

yang dapat dihandalkan. 
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2) Kepengurusan 

Didalam tubuh klub PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong belum 

mempunyai susunan kepengurusan organisasi yang sistematis. Dari awal 

didirikannya PB Forza dan PB Mrapen hingga sekarang dalam mengatur semua 

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan prestasi olahraga 

bulutangkis hanya dilakukan oleh satu orang yang juga merangkap menjadi salah 

satu dari pelatih.  

Susunan kepengurusan organisasi dalam pembinaan prestasi olahraga 

mempunyai peranan yang sangat penting. Kepengurusan organisasi mempunyai 

tujuan untuk menangani seluk-beluk permasalahan dan menyusun rencana kerja 

dalam organisasi. Meski belum ada susunan pengurus organisasi yang sistematis, 

pembinaan prestasi atlet di PB Forza dan PB Mrapen bisa dikatakan berhasil, 

karena sudah mencetak atlet yang bagus dan mendapatkan prestasi yang cukup 

baik untuk tingkat lokal. Namun dalam pembagian tugas kerja dalam PB Forza 

dan PB Mrapen belum bisa dikatakan berhasil, karena belum ada susunan 

pengurus organisasi yang sistematis. Menurut Hamdan Mansoer (1989 : 1), 

organisasi adalah suatu kesatuan yang mempunyai tujuan khusus, terdiri atas 

sekumpulan orang yang bekerja sama dan mempunyai struktur kerja yang 

sistematis.  

Selain itu menurut Dirham (1986 : 29), dalam organisasi diperlukan 

aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua anggota agar tujuan organisasi 

tersebut tercapai, maka timbul Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga 

(ADART), agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan.  
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Dalam suatu organisasi juga harus terdapat unsur-unsur yaitu :  

a) Pengurus 

b) Anggota 

c) ADART 

d) Rencana kerja 

e) Anggaran belanja 

3) Pendanaan 

Pada awal berdirinya PB Forza, dan PB Mrapen untuk memenuhi 

pendanaan kegiatan pembinaan prestasi para atlet berasal dari pendiri. Namun 

dalam perkembangannya untuk saat ini sumber pendanaan dihasilkan dari iuran 

para atlet setiap bulannya. Untuk atlet PB Forza iuran atlet setiap bulannya adalah 

sebesar Rp. 60.000,. Sedangkan untuk atlet PB Mrapen iuran setiap bulannya 

sebesar Rp. 50.000,. Dari hasil iuran para atlet tersebut digunakan untuk membeli 

kok, menyewa gedung, untuk kebutuhan lainnya, dan sebagian untuk gaji para 

pelatih. 

Dalam proses pembinaan olahraga tidak bisa terlepas dari faktor 

pendanaan, dengan adanya pendanaan bisa digunakan untuk membeli 

perlengkapan latihan dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam proses 

pembinaan prestasi ada baiknya PB Forza dan PB Mrapen bekerjasama dengan 

dengan berbagai pihak. Diantaranya mencari dukungan sponsor atau bekerja sama 

dengan instasi terkait supaya dalam masalah pendanaan tidak mengalami 

kesulitan. Karena jika pendanaan hanya dihasilkan dari iuran para atlet setiap 
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bulannya jumlahnya sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pembinaan 

prestasi. 

4) Perekrutan Pelatih dan Atlet 

Untuk perekrutan pelatih di PB Forza dan PB Mrapen didasarkan pada 

rasa sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Mereka suka terhadap 

olahraga bulutangkis dan bersedia mengembangkan olahraga bulutangis. 

Sedangkan untuk menjadi atlet di PB Forza dan PB Mrapen sangatlah mudah, 

karena pada dasarnya tidak ada persyaratan atau harus menjalani seleksi terlebih 

dahulu. Jadi siapa saja dan dari daerah mana saja yang ingin mendaftar menjadi 

atlet akan diterima. 

Dalam suatu pembinaan prestasi olahraga tidak terlepas dari peran seorang 

pelatih. Pelatih mempunyai peranan yang sangat penting, karena seorang pelatih 

yang paling mengetahui sejauh mana kemampuan dan kekurangan para atletnya. 

Pelatih dari PB Forza dan PB Mrapen bisa dikatakan berhasil dalam melakukan 

pembinaan bulutangkis untuk tingkat lokal. Hal tersebut bisa dilihat dari prestasi 

yang sudah didapatkan para atlet. Akan tetapi pelatih dari PB Forza belum 

membekali diri dengan sertifikat kepelatihan. Untuk para pelatih PB Mrapen 

sudah membekali diri dengan sertifikat kepelatihan untuk tingkat dasar dan Jawa 

Tengah. 

Dalam pembinaan prestasi olahraga untuk mencapai prestasi yang 

maksimal, hendaknya PB Forza dalam merekrut pelatih adalah pelatih yang 

profesional dalam bidangnya dan mempunyai sertifikat kepelatihan. Dengan 

adanya sertifikat kepelatihan berarti pelatih tersebut memang diakui sebagai 
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pelatih dan mempunyai kualitas yang baik dalam bidangnya. Dalam perekrutan 

atlet alangkah baiknya PB Forza dan PB Mrapen mengadakan tahapan seleksi 

terlebih dahulu terhadap atlet yang ingin bergabung, agar mempunyai atlet yang 

benar-benar berkualitas dalam cabang olahraga bulutangkis sehingga prestasi 

yang didapatkan akan lebih meningkat. 

5) Jumlah Pelatih dan Atlet 

Jumlah pelatih yang ada di PB Forza pada tahun 2010 berjumlah 4 pelatih, 

dimana setiap pelatih memegang tiap jenjang usia. Pada tahun 2010 jumlah atlet 

PB Forza yang terdaftar berjumlah sebanyak 37 atlet, akan tetapi pada setiap 

latihan atlet yang hadir hanya ada sekitar 25-30 atlet, dan mereka datang secara 

bergantian. Dari jumlah atlet tersebut, dibagi dalam beberapa tingkatan usia atau 

golongan yang berbeda. Tingkatan pertama adalah pradini yaitu usia 7-9 tahun, 

tingkatan kedua adalah pemula yaitu usia 10-12 tahun yang berjumlah 18 atlet, 

tingkatan ketiga adalah remaja yaitu  usia 13-15 tahun yang berjumlah 10 atlet, 

dan tingkatan terakhir yaitu taruna dengan usia 16-18 tahun yang berjumlah 9 

atlet. 

Jumlah pelatih PB Mrapen pada tahun 2010 berjumlah 2 pelatih, 

sedangkan untuk atlet jumlah yang terdaftar sebanyak 20 atlet. Akan tetapi jumlah 

atlet yang aktif mengikuti latihan hanya sebanyak 8-12 atlet, yang mereka datang 

secara bergantian. Dalam proses pembinaan PB Mrapen menerapkan jenjang usia 

atau golangan pembinaan, yaitu yang pertama jenjang pradini yaitu usia 7-9 tahun, 

pemula anak usia 10-12 tahun, remaja usia 13-15 tahun, dan taruna yaitu usia 16-

18 tahun. 
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6) Penataran Pelatih 

Para pelatih yang ada di klub PB Forza belum ada yang mengikuti 

penataran kepelatihan, hal ini dikarenakan terbentur usia yang sudah tidak 

memenuhi syarat. Dengan belum adanya pelatih yang bersertifikat, hal tersebut 

bukan menjadi suatu halangan bagi para pelatih PB Forza untuk tetap melakukan 

pembinaan. Dalam melaksanakan pembinaan atau memberikan materi-materi 

latihan, para pelatih PB Forza membekali diri masing-masing dengan berbagai 

macam buku kepelatihan tentang teknik dasar bulutangkis. Sedangkan untuk 

pelatih PB Mrapen sudah membekali diri dengan sertifikat kepelatihan, yaitu 

tingkat dasar dan tingkat Jawa Tengah. 

Dalam pembinaan prestasi olahraga, tidak terlepas dari peran seorang 

pelatih. Peran seorang pelatih tidak hanya bertugas membina atau melatih atletnya 

saja, akan tetapi seorang pelatih harus mengetahui karakteristik pemain atau atlet 

yang dibina. Selain itu untuk menjadi seorang pelatih harus didasari rasa senang 

terhadap suatu pembinaan dan tidak hanya mementingkan hasil materi.  

Para pelatih PB Forza lebih mengedepankan pembinaan dari pada 

mendapatkan hasil materi. Hal tersebut sesuai dengan kriteria pelatih, yaitu 

“melatih sebagai hoby”. Selain itu pelatih juga harus membekali diri dengan 

sertifikat kepelatihan agar mendapat pengakuan benar-benar sebagai pelatih dalam 

bidangnya. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria seorang pelatih, yaitu “menambah 

kebanggaan dengan ikut pelatihan atau penataran yang diadakan oleh federasi atau 

organisasi olahraga” (Imam Santosa, 2010: perkuliahan Kepelatihan Olahraga di 

Sekolah 2). 
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4.1.1.2 Pelaksanaan Pembinaan di PB Forza dan PB Mrapen 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan pelatih PB Forza 

Purwodadi (Wawancara dengan Bapak Aris Guntoro) dan pelatih PB Mrapen 

Godong (Wawancara dengan Hendy Prsetijo Raharjo) diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1) Program Latihan 

 Dalam melaksanakan program latihan, PB Forza dan PB Mrapen 

melakukan latihan sebanyak tiga kali dalam satu minggu yaitu hari selasa, kamis, 

sabtu dan pelaksanaan latihan dimulai dari jam 14.00-17.00 WIB. Selain itu PB 

Forza dan PB Mrapen belum mempunyai susunan program latihan yang tertulis 

jelas dan berkesinambungan. Proses latihan hanya berjalan dengan seadanya, atlet 

selalu diberi latihan yang sama pada setiap latihan. Latihan dimulai dengan 

pemanasan lari mengelilingi lapangan, pemberian permainan, latihan pukulan, 

selanjutnya latih tanding antar atlet. Pada saat akan mengikuti suatu kejuaraan 

atau pertandingan, porsi latihan ditambah yang bertujuan untuk menambah 

kemampuan atlet dan mengetahui kekurangan atlet sehingga dapat segera 

diperbaiki. 

 Untuk mencapai suatu prestasi olahraga yang maksimal dibutuhkan latihan 

yang teratur. Selain itu dibutuhkan suatu susunan program latihan yang tertulis 

jelas, meningkat dan berkesinambungan. Dalam program latihan terdapat 

penekanan pada latihan teknik, taktik, fisik dan mental. Pemberian porsi latihan 

harus disesuaikan dengan usia atlet agar tidak mengalami kelelahan. Selain itu 
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pemberian variasi latihan juga diperlukan supaya para atlet tidak merasa jenuh 

atau bosan.  

 Menurut M. Sajoto (1995:35) mengatakan bahwa frekuensi latihan setiap 

minggunya adalah empat kali dalam satu minggu. Namun para pelatih dewasa ini 

pada umumnya setuju melakukan melakukan latihan sebanyak tiga kali dalam satu 

minggu, agar tidak terjadi kelelahan kronis. PB Forza dan PB Mrapen sudah 

melakukan latihan tiga kali dalam satu minggu berarti sudah sesuai dengan teori 

tersebut. 

2) Program Try Out 

 Meski tidak ada progaram berapa bulan sekali melakukan latih 

tanding dengan klub lain. Klub PB Forza juga sering melakukan program latih 

tanding atau try out yang bertujuan untuk mengasah mental dan kemampuan atlet. 

Dalam melaksanakan program latih tanding. PB Forza lebih sering didatangi klub-

klub dari daerah sekitar dan juga sering didatangi klub dari luar daerah, seperti 

Semarang dan Pati.  

Untuk program latih tanding atau try out, PB Mrapen melakukan kegiatan 

tersebut setiap tiga bulan sekali dengan melawan PB yang ada didaerah sekitar. 

Program ini bertujuan untuk mengasah mental atlet dalam menghadapi sebuah 

pertandingan sesungguhnya. Selain itu juga bermanfaat bagi pelatih untuk 

mengetahui sejauh mana kekurangan dan kemampuan atlet, sehingga dapat segera 

diperbaiki. 
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 Dalam suatu pembinaan olahraga program try out atau latih tanding sangat 

bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atlet tersebut. Selain itu 

dengan adanya program try out atau latih tanding sangat bermanfaat untuk 

mengasah mental atlet dalam menghadapi suatu pertandingan yang sebenarnya. 

Dengan adanya program try out seorang pelatih dapat mengetahui kekurangan 

dari atlet tersebut, sehingga dalam latihan bisa segera diperbaiki. 

3) Hambatan Pembinaan 

 Hambatan yang sering dihadapi PB Forza dalam proses pembinaan 

adalah masalah gedung atau tempat latihan. Karena dalam proses pembinaan PB 

Forza belum mempunyai gedung sendiri, PB Forza masih menyewa gedung 

olahraga milik PEMDA Grobogan, dan apabila ada acara lain yang bertepatan 

dengan jadwal latihan PB Forza, maka untuk sementara latihan diliburkan. Yang 

menjadi hambatan utama dalam proses pembinaan PB Mrapen adalah ketika 

menangani usia pemula atau pradini. Dimana atlet di usia tersebut masih 

seenaknya sendiri, dan apabila diberi latihan yang terlalu berat akan mengeluh dan 

untuk latihan hari berikutnya belum tentu mereka akan datang kembali. 

Dalam setiap usaha melakukan pembinaan olahraga pasti akan 

menghadapi hambatan atau suatu permasalahan. Hambatan pembinaan bisa datang 

dari mana saja, bisa berasal dari atlet itu sendiri dimana atlet yang masih diusia 

dini masih sulit untuk diatur  tidak terkecuali dari sarana dan prasarana. PB Forza 

belum mempunyai gedung latihan sendiri, hal ini menjadi hambatan utama dalam 

pembinaan. Gedung olahraga yang disediakan oleh pemerintah setempat tidak 

hanya digunakan khusus untuk kegiatan olahraga. Kegiatan diluar olahraga yang 
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juga menggunakan tempat tersebut. PB Forza hendaknya bekerja sama dengan 

instansi terkait untuk menyediakan tempat yang khusus untuk kegiatan olahraga. 

Untuk hambatan menangani usia dini yang masih seenaknya sendiri, hal tersebut 

bisa diatasi dengan pemberian latihan permainan yang mengarah ke teknik-teknik 

bulutangkis. Sehingga atlet diusia dini tidak akan merasa seperti latihan yang 

sebenarnya. 

4) Pertandingan Yang Pernah Diikuti 

  PB Forza Purwodadi telah banyak mengikuti pertandingan atau kejuaraan 

ditingkat lokal, pertandingan yang pernah diikuti diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Piala Bupati Grobogan 

2. Kejuaraan Cabang Grobogan 

3. Munadi Cup 

4. Gubernur Cup di Semarang 

5. PMS Cup di Solo 

6. Piala Walikota Magelang, 

7. Kacang Garuda di Pati, dan masih banyak lagi lainnya. 

Kejuaran yang pernah diikuti oleh para atlet PB Mrapen adalah kejuaran 

tingkat lokal, yaitu kejuaraan cabang bulutangkis tingkat Kabupaten Grobogan. 

Selain itu atlet yang berasal dari luar daerah juga pernah mengikuti kejuaraan 

cabang di Kabupaten masing-masing. Diantaranya adalah atlet yang berasal dari 

Kabupaten Demak. Prestasi yang didapatkan juga cukup baik untuk tingkat 

Kabupaten. 
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4.1.1.3 Sarana dan Prasarana di PB Forza dan PB Mrapen 

  Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan pelatih PB Forza 

Purwodadi (Wawancara dengan Bapak Aris Guntoro) dan pelatih PB Mrapen 

Godong (Wawancara dengan Hendy Prsetijo Raharjo) diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1) Sarana Prasarana 

  PB Forza dan PB Mrapen belum mempunyai gedung sendiri untuk 

kegiatan latihan. Dalam proses pembinaan prestasi PB Forza menyewa gedung 

milik PEMDA Purwodadi. Yang didalam gedung tersebut terdapat empat buah 

lapangan bulutangkis. Dalam proses pembinaan prestasi atlet, PB Mrapen 

menyewa gedung milik Kecamatan Godong, yang didalamnya terdapat satu buah 

lapangan bulutangkis. Selain itu untuk proses kegiatan pembinaan prestasi, para 

atlet telah disediakan shuttlecock dan net. Sedangkan untuk perlengkapan lain 

seperti raket dan sepatu, para atlet membawa sendiri-sendiri. Untuk pembiayaan 

sewa gedung latihan, pembelian shuttlecock dan gaji para pelatih PB Forza dan 

PB Mrapen dihasilkan dari iuran para atlet setiap bulannya. 

  Dalam pembinaan olahraga tidak bisa dilepaskan dengan sarana dan 

prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana, latihan bisa berjalan dengan 

lancar. Selain itu dengan sarana dan prasarana yang baik kemungkinan prestasi 

yang baik juga bisa diraih. Untuk proses latihan PB Forza menyewa gedung milik 

PEMDA Purwodadi, gedung tersebut sudah memiliki atap yang tertutup, sehingga 

bisa digunakan dalam kondisi cuaca apapun. Didalam gedung tersebut terdapat 
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empat buah lapangan, untuk setiap latihan dengan jumlah atlet yang datang 

sebanyak 25-30 bisa dikatakan cukup memadai. 

  Sedangkan untuk proses latihan PB Mrapen menyewa gedung milik 

Kecamatan Godong, gedung tersebut sudah memiliki atap yang tertutup, sehingga 

bisa digunakan dalam kondisi cuaca apapun. Didalam gedung tersebut terdapat 

satu buah lapangan, untuk setiap latihan dengan jumlah atlet yang datang 

sebanyak 8-12 bisa dikatakan cukup memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Didalam tubuh klub PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong belum ada 

susunan pengurus organisasi yang sistematis dalam menyusun kegiatan dan 

memenuhi semua keperluan hanya dilakukan oleh satu orang yang juga 

merangkap menjadi pelatih, belum adanya susunan ADART, pendanaan hanya 

dihasilkan dari iuran para atlet setiap bulannya yang sangat minim jumlahnya 

sehingga prestasi yang didapat kurang maksimal, dalam merekrut pelatih 

didasarkan pada rasa sudah saling mengenal, untuk perekrutan atlet tidak ada 

tahapan seleksi siapa saja dan dari daerah mana saja akan diterima, pelatih PB 

Forza belum ada yang mengikuti penataran kepelatihan, untuk pelatih PB 

Mrapen sudah mengikuti penataran kepelatihan tingkat dasar dan Jawa 

Tengah. 

2) Dalam pelaksanaan pembinaan prestasi PB Forza dan PB Mrapen melakukan 

latihan sebanyak tiga kali dalam satu minggu hal tersebut telah sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh M. Sajoto,  PB Forza dan PB Mrapen belum 

mempunyai program latihan yang tertulis dan berkesinambungan, hambatan 

pembinaan prestasi yang sering dihadapi oleh PB Forza adalah masalah sarana 

dan prasarana karena belum mempunyai gedung sendiri 



52 
 

 

Hambatan yang dihadapi oleh PB Mrapen dalam pembinaan prestasi adalah 

atlet usia dini, dimana atlet tersebut masih seenaknya sendirir. Selain itu PB 

Forza dan PB Mrapen juga telah banyak mengikuti berbagai kejuaraan di 

tingkat lokal dan mempunyai prestasi yang cukup baik, sedangkan untuk 

tingkat nasional belum mampu menembusnya. 

3) Sarana dan prasarana yang disediakan PB Forza untuk proses pembinaan 

prestasi atlet cukup memadai dengan jumlah atlet yang datang pada setiap 

latihan yaitu sebanyak 25-30 atlet. PB Forza menyediakan gedung tertutup 

yang dapat digunakan dalam kondisi apapun, didalamnya terdapat empat buah 

lapangan bulutangkis, net dan shuttlecock.  

Sedangkan untuk PB Mrapen menyediakan gedung tertutup didalamnya 

terdapat satu buah lapangan, net, dan shuttlecock. Dalam proses pembinaan 

prestasi PB Mrapen masih menyewa gedung milik Kecamatan Godong. 

Sarana dan prasarana tersebut sangat kurang dengan jumlah atlet yang datang 

pada setiap latihan, yaitu sebanyak 8-12 atlet. 

 

5.2 Saran 

Dengan adanya simpulan yang telah diambil, maka untuk pengurus PB 

Forza Purwodadi dana PB Mrapen Godong disarankan untuk melakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Klub PB Forza dan PB Mrapen hendaknya memperhatikan dan menyusun 

suatu susunan organisasi yang sistematis. Dari susunan organisasi tersebut 

bertujuan untuk mengatur dan menyusun semua kegiatan yang akan dilakukan 
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agar berjalan dengan lancar. Sehingga pelatih dan pengurus mempunyai tugas 

masing-masing. Menyusun ADART, mencari sponsor untuk pendanaan agar 

tidak mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan. Untuk pembinaan 

prestasi atlet hendaknya merekrut pelatih yang profesional dalam bidangnya 

dan mempunyai sertifikat kepelatihan. Dalam perekrutan atlet diadakan 

tahapan seleksi agar prestasi yang didapatkan lebih meningkat. 

2) PB Forza dan PB Mrapen perlu mengambil suatu langkah pembinaan 

keseluruhan terhadap pemainnya, agar para pemain yang telah dimiliki tetap 

berlatih secara terus-menerus. Dan melakukan perbaikan pada program 

latihan, yaitu dengan membuat program latihan yang tertulis dan 

berkesinambungan. Memperbanyak latih tanding dengan PB dari luar daerah 

untuk meningkatkan mental bertanding atlet.  

3) PB Forza dan PB Mrapen hendaknya menambah peralatan pendukung latihan 

yang berguna untuk menunjang proses latihan sehingga para atlet tidak akan 

merasa jenuh dan proses latihan akan lebih bervariasi. Selain itu perlu 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada. Bekerja sama 

dengan pemerintahan setempat atau instansi terkait untuk menyediakan tempat 

latihan yang khusus hanya untuk kepentingan olahraga agar proses latihan 

tidak terganggu. Khusus untuk PB Mrapen hendaknya perlu menambah lagi 

sarana lapangan bulutangkis yang bermanfaat untuk latihan. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Pengurus/Pelatih : 

Hari/Tanggal  : 

 

a. Oganisasi 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PB Forza dan Mrapen? 

2. Bagaimanakah susunan organisasi di PB Forza dan Mrapen? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen di PB Forza dan Mrapen? 

a) Pendanaan  

b) Perekrutan pengurus 

c) Perekrutan pelatih 

d) Perekrutan atlet 

4. Berapakah jumlah pelatih di PB Forza dan Mrapen? 

5. Berapakah jumlah atlet di PB Forza dan Mrapen 2010? 

6. Penataran pelatihan tingkat apa yang pernah diikuti oleh pelatih PB Forza 

dan Mrapen? 

 

b. Program Latihan dan Pembinaan 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program latihan yang diterapkan di PB Forza 

dan Mrapen? 

a) Berapa kali latihan dalam satu minggu 

b) Program latih tanding/ try out, berapa bulan sekali 

c) Metode latihan fisik 

d) Metode latihan mental 

e) Metode latihan keterampilan 

2. Apakah ada program latihan khusus yang diterapkan pada waktu 

pelaksanaan latihan? 

3. Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses pembinaan? 

4. Pertandingan apa saja yang pernah diikuti? 
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Lanjutan Lampiran 5 

a) Tingkat Regional 

b) Tingkat Nasional 

c) Tingkat Internasional 

 

c. Sarana dan Prasarana 

1. Sarana dan prasarana apa saja yang ada guna mendukung proses 

pembinaan? 

2. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan untuk atlet ketika latihan? 

3. Darimana dana yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana? 
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Lampiran 6 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Adakah susunan organisasi yang sistematis 

2. Apakah tersedia kantor kesekretariatan untuk pengurus 

3. Apakah ada pelatih yang pernah mengikuti penataran kepelatihan 

4. Adakah daftar nama atlet 

5. Apakah pelatih mengecek kehadiran atlet 

6. Adakah prestasi yang pernah didapatkan 

7. Adakah dokumen susunan program latihan 

8. Apakah pelatih menguasai materi dengan baik 

9. Apakah pelatih menyampaikan materi dengan baik 

10. Adakah evaluasi pada setiap latihan 

11. Adakah komunikasi antara atlet dan pelatih 

12. Adakah pemberian hukuman bagi atlet yang tidak disiplin 

13. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana memadai dengan jumlah atlet 

14. Adakah sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik 
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Lampiran 7 

KISI-KISI OBSERVASI 

1. Organisasi 

a. Bagaimana keadaan organisasi PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen 

Godong, baik kegiatan kepengurusan dan kesekretariatan. 

2. Pelaksanaan Pembinaan 

a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan bulutangkis yang dilakukan oleh 

PB Forza Purwodadi dan PB Mrapen Godong, baik pembinaan latihan, 

hubungan para atlet dengan pelatih dilapangan. 

3. Sarana dan Prasarana 

a. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan 

kesekretariatan atau keorganisasian PB Forza Purwodadi dan PB 

Mrapen Godong. 

b. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana latihan untuk kegiatan 

pembinaan secara rutin yang dimiliki PB Forza Purwodadi dan PB 

Mrapen Godong. 
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Lampiran 8 

HASIL WAWANCARA 

Pengurus/Pelatih : Aris Guntoro 

Hari/Tanggal  : Kamis, 14 Oktober 2010 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Bagaimanakah sejarah berdiri dan 

susunan organisasi di PB Forza? 

 

 

 

 

 

 

Bagaimanakah pelaksanaan 

manajemen yang meliputi: 

• Pendaanaan 

• Perekrutan pengurus, 

pelatih dan atlet 

 

 

 

 

 

 

Berapakah jumlah atlet dan pelatih 

di PB Forza pada tahun 2010?  

 

Penataran pelatihan tingkat apa 

yang pernah diikuti? 

• Berdiri pada sekitar tahun 1992, 

didirikan karena animo 

masyarakat yang gemar dengan 

permainan bulutangkis. 

• Untuk organisasi kami hanya 

diurus satu orang, jadi beliau 

semua yang mempersiapkan. 

 

• Pendanaan mandiri, iuran dari 

atlet, per bulan sebesar Rp. 

60.000,. 

• Perekrutan pelatih dan pengurus 

didasarkan pada rasa sudah saling 

kenal dan senang tentang 

bulutangkis. 

• Untuk atlet siapa saja yang mau 

bergabung atau mendaftar kami 

terima. 

 

• Atlet untuk saat ini berjumlah 37 

anak, untuk pelatih ada 4 pelatih. 

 

• Penataran pelatih belum pernah 

mengikuti karena usia yang sudah 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Bagaimanakah pelaksanaan 

program latihan yang diterapkan, 

meliputi: 

• Berapa kali latihan dalam 1 

minggu 

• Adakah program try out, 

berapa bulan sekali 

• Metode latihan fisik, mental 

dan keterampilan 

 

 

 

Hambatan apa yang dihadapi 

dalam proses pembinaan? 

 

 

Pertandingan tingkat apa yang 

pernah diikuti 

• Regional 

• Nasional 

• Internasional 

 

 

Sarana dan prasarana apa yang 

disiapkan untuk proses pembinaan? 

melewati batas, tapi kami 

membekali diri dari beberapa buku 

tentang teknik dasar permainan 

bulutangkis. 

 

• Kami latihan 3 kali dalam 1 

minggu, yakni hari selasa, kamis 

dan sabtu mulai jam 14:00-17:00. 

• Tidak terprogram tapi saat 

menjelang turnamen kami sering 

melakukan latihan, untuk latih 

tanding kami sering didatangi dari 

beberapa PB. 

• Seperti latihan biasa, akan tetapi 

saat latihan kita masukan 

permainan dan latihan fisik. 

 

• Apabila ada acara dan gedung 

sedang disewa latihan kami 

liburkan, itu kendala utama. 

 

• Tingkat regional yang pernah kami 

ikuti, diantranya Munadi Cup, 

Gubernur Cup di Semarang, PMS 

Cup di Solo. Tingkat nasional dan 

internasional belum pernah. 

 

• Sarana dan prasarana yang 

disiapkan adalah gedung, punya 4 

lapangan bulutangkis, 4 net dan 
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kok yang kami persiapkan. Untuk 

raket dan sepatu anak-anak 

membawa sendiri. 
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Lampiran 9 
HASIL WAWANCARA 

Pengurus/Pelatih : Hendy Prasetijo Raharjo 

Hari/Tanggal  : Selasa, 19 Oktober 2010 

 

No. Pertayaan Jawaban 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. 

Bagaimanakah sejarah berdiri dan 
susunan organisasi di PB Mrapen? 
 
 
 
Bagaimanakah pelaksanaan 
manajemen yang meliputi: 

• Pendaanaan 
• Perekrutan pengurus, 

pelatih dan atlet 
 
 

Berapakah jumlah atlet dan pelatih 
di PB Mrapen pada tahun 2010?  
 
 
 
Penataran pelatihan tingkat apa 
yang pernah diikuti? 
 
 
Bagaimanakah pelaksanaan 
program latihan yang diterapkan, 
meliputi: 

• Berapa kali latihan dalam 1 
minggu 

• Adakah program try out, 
berapa bulan sekali 

 
 

• Metode latihan fisik, mental 
dan keterampilan 
 
 
 

 
 
Hambatan apa yang dihadapi dalam 

• PB Mrapen didirikan pada bulan 
Februari tahun 1993, berdirinya 
berawal dari kegemaran pendiri 
bermain bulutangkis. 

 
• Pendanaan dari iuran atlet, sebesar 

Rp. 50.000,. per bulan. 
• Perekrutan pengurus dan pelatih 

didasarkan rasa sudah saling kenal. 
• Siapa dan dari daerah mana saja 

akan kami terima. 
 
• Jumlah atlet untuk saat ini yang 

terdaftar ada 20 anak, namun yang 
aktif hanya 10 anak, dan untuk 
jumlah pelatih ada 2. 
 

• Untuk penataran pelatih kami 
sudah mengikuti penataran tingkat 
dasar dan tingkat Jawa Tengah. 

 
• Latihan dilakukan 3 kali dalam 1 

minggu, yaitu hari selasa, kamis 
dan sabtu, mulai pukul 14:00-
17:00. 

 
• Program try out atau latih tanding 

kami laksanakan 3 bulan sekali, 
dengan melawan PB yang ada di 
daerah sekitar. 

• Kami tidak menerapkan metode 
khusus, setiap latihan kami 
masukkan fisik, taktik, 
keterampilan dengan porsi-porsi 
yang dibagi-bagi biar atlet tidak 
jenuh.  
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7. 
 
 
 

 
 
8. 

proses pembinaan? 
 
 
 
 
 
Pertandingan tingkat apa yang 
pernah diikuti 

• Regional 
• Nasional 
• Internasional 

 
Sarana dan prasarana apa yang 
disiapkan untuk proses pembinaan? 
 

• Yang menjadi masalah utama 
dalam pembinaan adalah, ketika 
memberikan materi pada usia 
pemula atau pradini, kami harus 
menyesuaikan dengan kondisi 
mereka. 

 
• Pertandingan yang pernah kami 

ikuti yaitu tingkat reginonal, 
diantaranya kejuaraan cabang 
kabupaten Grobogan. 

 
 
• Sarana dan prasarana yang kami 

siapkan untuk atlet adalah, kami 
menyewa gedung dengan 
didalamnya 1 lapangan, net dan 
kok. Untuk raket masing-masing 
atlet membawa sendiri. 
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Lampiran 10 
Tabel 1. Hasil Observasi PB Forza 

HASIL LEMBAR OBSERVASI PEMBINAAN BULUTANGKIS DI PB 

FORZA PURWODADI 

No. Hal Yang Diamati Ya Tidak 

1 Susunan struktur organisasi  _ 

2 Kantor pengurus  _ 

3 Penataran pelatih  _ 

4 Daftar nama atlet    

5 Pelatih mengecek kehadiran atlet  _ 

6 Prestasi yang telah didapatkan    

7 Susunan program latihan  _ 

8 Pelatih menguasai materi dengan baik    

9 Pelatih menyampaikan materi dengan baik    

10 Adanya evaluasi latihan    

11 Adanya interaksi timbal balik antara pelatih dengan 

atlet 

   

12 Adanya hukuman bagi atlet    

13 Jumlah sarana prasarana memadai dengan jumlah atlet    

14 Kondisi sarana prasarana yang masih baik    
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Lampiran 11 
Tabel 2. Hasil Observasi PB Mrapen 

HASIL LEMBAR OBSERVASI PEMBINAAN BULUTANGKIS DI PB 

MRAPEN GODONG 

No. Hal Yang Diamati Ya Tidak 

1 Susunan struktur organisasi  _ 

2 Kantor pengurus  _ 

3 Penataran pelatih    

4 Daftar nama atlet    

5 Pelatih mengecek kehadiran atlet  _ 

6 Prestasi yang telah didapatkan    

7 Susunan program latihan  _ 

8 Pelatih menguasai materi dengan baik    

9 Pelatih menyampaikan materi dengan baik    

10 Adanya evaluasi latihan    

11 Adanya interaksi timbal balik antara pelatih dengan 

atlet 

   

12 Adanya hukuman bagi atlet    

13 Jumlah sarana prasarana memadai dengan jumlah atlet    

14 Kondisi sarana prasarana yang masih baik    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 

Lampiran 12 
Tabel 3. Hasil Kisi-Kisi Observasi PB Forza 

Hasil Observasi 

Lokasi Tempat Latihan PB Forza Purwodadi 

Hal Yang Diamati Hasil Lapangan 

Organisasi  • Organisasi PB Forza Purwodadi belum 

terbentuk, belum ada susunan organisasi yang 

sistematis, semua kegiatan kepengurusan 

dilakukan oleh satu orang. 

Pelaksanaan Pembinaan • Pelksanaan pembinaan dilakukan sebanyak tiga 

kali dalam satu minggu. Adapun hambatan 

yang sering dihadapi adalah masalah tempat 

latihan atau gedung, yaitu apabila tempat 

latihan disewa untuk kepentingan acara lain 

maka latihan untuk sementara diliburkan. 

Sarana dan Prasarana • Sarana dan prasarana untuk organisasi 

kepengurusan PB Forza belum tersedia. 

• Untuk sarana dan prasarana latihan PB Forza 

Purwodadi menyewa gedung milik PEMDA 

Grobogan, yang didalamnya terdapat empat 

buah lapangan bulutangkis dengan ukuran 

standar,  
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Lampiran 13 
Tabel 4. Hasil Kisi-Kisi Observasi PB Mrapen 

Hasil Observasi 

Lokasi Tempat Latihan PB Mrapen Godong 

Hal Yang Diamati Hasil Lapangan 

Organisasi  • Organisasi PB Mrapen Godong belum 

terbentuk, belum ada susunan organisasi yang 

sistematis, semua kegiatan kepengurusan 

dilakukan oleh satu orang. 

Pelaksanaan Pembinaan • Pelksanaan pembinaan dilakukan sebanyak tiga 

kali dalam satu minggu. Adapun hambatan 

yang sering dihadapi adalah masalah pada 

waktu latihan untuk usia pradini yang masih 

seenaknya sendiri, dan sering mengeluh. 

Sarana dan Prasarana • Sarana dan prasarana untuk organisasi 

kepengurusan PB Mrapen belum tersedia. 

• Untuk sarana dan prasarana latihan PB Mrapen 

Godong menyewa gedung milik Kecamatan 

Godong, yang didalamnya terdapat satu buah 

lapangan bulutangkis dengan ukuran standar,  
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
Tabel 7. Daftar Prestasi PB Forza 

No. Nama Kategori Peringkat Kejuaraan 

1 Dita Arifiani 

Patmawati 

Tunggal Pemula B 

Putri 

 

 

Tunggal Putri  

III 

 

 

II 

Proklamasi Cup se Eks 

Karesidenan Semarang 

Tahun 2006 

Kejuaraan DANDIM 

0733 BS / Semarang 

Cup ke-1 Tahun 2007 

2 Dian Dwi 

Septianingrum 

Tunggal Pemula A 

Putri 

 

 

Tunggal Umum Putri 

Utama 

I 

 

 

III 

Proklamasi Cup se Eks 

Karesidenan Semarang 

Tahun 2006 

Pengcab PBSI Kab. 

Grobogan Tahun 2008 

3 Galih Hana Safitri Tunggal Dewasa Putri 

Utama 

Tunggal Pemula Putri 

II 

 

III 

Pengcab PBSI Kab. 

Grobogan Tahun 2008 

Walikota Cup tahun 

1997 

4 Rini Kusumaningtyas Tunggal Remaja Putri II Pengcab PBSI Kab. 

Grobogan Tahun 2008 

5 Ardo Ratana Datu Tunggal Dini Putra 

Utama 

II Pengcab PBSI Kab. 

Grobogan Tahun 2008 

6 Faizal Dafa. S Tunggal Dini Putra 

Madya 

I Pengcab PBSI Kab. 

Grobogan Tahun 2008 
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Lampiran 17 
Tabel 8. Daftar Prestasi PB Mrapen 

No. Nama Kategori Peringkat Kejuaraan 

1 Setyadi Apriana Tunggal Umum 

Madya 

II Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2009 

2 Teguh Widodo Ganda I Kejuaraan Cabang 

Demak Tahun 2009 

3 

 

Riko Setyo Raharjo Tunggal Pradini 

Utama 

 

Tunggal Anak Madya 

II 

 

II 

Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2008 

Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2009 

4 Fariq Tunggal Pemula 

Utama 

III Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2008 

5 Ferian  Tunggal Pemula 

Utama 

III Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2009 

6 Wahyu Krido Tunggal Pradini 

Utama 

III Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2009 

7 Angga  Tunggal Remaja 

Madya 

III Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2009 

8 Rindi Sartika Tunggal Pemula 

Utama 

III Kejuaraan Cabang 

Grobogan Tahun 

2009 
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Lampiran 18 
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Lampiran 19 
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Lanjutan Lampiran 19 
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Lanjutan Lampiran 19 
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Lanjutan Lampiran 19 
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Lanjutan Lampiran 20 
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Lanjutan Lampiran 20 
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Lampiran 21 
 

 
Gambar 2. Wawancara dengan pelatih PB Forza 

 

 
Gambar 3. Pemanasan dengan permainan 

Lanjutan Lampiran 21 
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Gambar 4. Pelaksanaan latihan pukulan 

 

 
Gambar 5. Pemberian evaluasi ditengah latihan 

 
Lanjutan Lampiran 21 
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Gambar 6. Wawancara dengan pelatih PB Mrapen 

 

 
Gambar 7. Pemanasan sebelum latihan 
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Gambar 8. Pelaksanaan latihan pukulan 

 

 
Gambar 9. Pemberian evaluasi ditengah latihan 

 
 
 


