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Tujuan yang akan diinginkan dalarn penelii1m ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pernbinaan olahraga bolabaskst di kabupatenkota se 

Sumatera Barat, yang meliputi pembinaan terhadap pela~h, pembinaan terhadap 

program latihan, terhadap atlet, pen_eurus organisasi seva pembinaan terhadap 

sarana dan prasarana Dengan melihat tujuan yang telah lllsebutkan di atas, maka 

penelitian ini akan mengajukan pertanyaan '-apakah ada wmbinaan pelatih, atlet, 

program latihan, pengurus organisasi sera pembinaai terhadap sarana dan 

prasarana di kabupatenkota se Sumatera Barat. 

Sebagai populasi dalarn penelitian ini adaleh klub bolabasket di 

kabupatentkota se Sumatera Barat sebanyak 19 klub dengan jumlah atlet 585 

orang, 14 orang pelatih, 14 orang pengurus. Adapun sarrpel atlet diambil 25 % 

atau 155 orang. Sedangkan sample pelatih dan pengurus diambil masing-masing 

klub 1 orang. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan dva adalah menggunakan 

angket yang disebarkan pada responden yang ditetapkan terdahulu. Setelah data 

dikumpulkan lalu disusun menurut kelompoknya Kemucfm data tersebut diolah 

dengan statistik diskriptif, dan teknik yang dipakai adalab tabulasi fiekuensi dan 

porsentase. 

Setelah data dianalisa satu persatu ditemukan bahwa 100 % pelatih sudah 

memenuhi persyaratan sebagai seorang pehtih bolabasllet. Kernudian dari 145 

orang atlet ternyata 56 orang atau 38 persen tergolong lama berlatih sisanya 89 

orang atau 61 % tergolong baru berlatih olahraga bolabnsket. Lalu yang berusia 

pemula berlatih masuk klub ternyata 49 orang atau 33 ' 6  sisanya 96 orang atau 

66 % tergolong tidak berusia pemula tejun berlatih sebalrai atlet bolabasket. Dari 

145 orang responden atlet bolabasket ternyata 47 orang atau 32 % berpostur tubuh 

memiliki persyaratan seorang atlet bolabasket sisanya 98 orang atau 67 % belum 

memenuhi persyaratan sebagai seorang atlet bolabasket. Lalu dari 14 orang pelatih 

terbukti 11 Hub atau 78 % sudah memiliki program latiian yang baik sisanya 3 

klub atau 22 % tidak memiliki program latihan yang baik Program beqalan 60 % 

ke atas dari 14 klub hanya 9 orang pelatih atau 64 % program dapat berjalan di 



atas 60 %. sisanya 5 orang pelatih atau 35 n/o tidak dapat beqalan di atas 60 %. 

Kemudian dari 14 klub bolabasket di kabupatenkota h:mya 3 klub atau 21 % 

sudah memiliki ruangan atau lapang an khusus dipakai ur tuk berlatih, sedangkan 

11 klub atau 78 % tidak memiliki ruangan khusus untulc berlatih. Lalu dari 14 

klub olahraga bolabasket di kabupatenkota ternyata 12 klub atau 85 O h  yang 

memillki pengurus yang baik dan cukup jurnlahnya s i sany~ 2 klub atau 28 % tidak 

memillki pengurus yang baik dan cukup jurnlahnya 

Melihat uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 'nhwa : 1). Pembinaan 

olahraga bolabasket di kabupatenkota se Surnatera Bant aspek pembmaannya 

masih tergolong kurang dari 60 %, meliprrti aspek pmbinaan terhadap atlet, 

program latihan, sarana dan prasarana, p e n q s  organisasi. 2). Aspek pelatih 

persyaratan utamanya tergolong baik di atas 90 %, berart secara keseluruhannya 

pembinaan pelatih olahraga bolabasket di kabupaten/ko!a se Sumatera Barat 

sudah tergolong baik. 
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B.4B I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah dewasa ini sedang pat-giatnya dalarn melaksanakan 

pembangunan di segala bidang. Dengan demikian pemjangunan tidak hanya 

mengacu pada satu aspek saja, seperti aspek lahiriah semat 1 &an tetapi mencakup 

juga aspek batiniah yang diperlukan untuk menuju msnusia yang merniliki 

keselarasan, keserasian dan kesirnbangan dan aspek kedwya.  

Untuk itu pernerintah telah membuatkan garisan pembangunan itu bersifat 

merata di seluruh tanah air, yang ditujukan bukan unhtk sebagian kelompok 

masyarakat saja, akan tetapi untuk seiuruh lapisan masyardat pada umumnya. 

Dari sekian banyaknya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan 

pemerintah, salah satu diantaranya adalah pembangunan d~ bidang olahraga. 

Pemerintah telah mencetuskan progarn pembinaan olahraga pada tanggal 

19 Januari 198 1 yaitu "Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan 

olahraga" (Informasi kesehatan olahraga 1988 - 43). 

Agar terwujudnya tujuan di atas perlu ditingkatk~n usaha-usaha kearah 

tersebut, seperti mengadakan pertandingan-pertandingan baik di sekolah-sekolah 

maupun di klub-klub yang dapat diikuti seluruh la~isan rnasyarakat, pengadaan 

sarana clan prasarana, mengadakan penatarm-penataran terhadap pelatih dan 

pembina, salah satu cabang olahraga yang bmaksud adalah olahraga bolabasket di 

setiap klub yang ada di kabupatenkota se Sumatera Barat. 



Pembinaan olahraga bolabasket di Sumatera Baraf pemerintah khususnya 

Pengda Perbasi Propins1 Sumatera Barat sudah banyak inelakukan usaha-usaha 

dalarn pembinaan olahraga cabang olahrapa bolabaske ini bahkan di sebap 

tahunnya selalu dilakukan penataran-penataran terhab p pelatih-pelatih atau 

pembina-pembina agar supaya klub-klub olahraga bolaba~ket yang ada dl daerah 

masing-masing dapat melakukan pembinaan yang lebih baik secara terus menerus. 

Pengda Perbasi Sumatera Barat dalam usaha-us h a  memotivasi setiap 

Hub-klub yang ada di daerah, telah berusaha pula memas~kkan cabang olahraga 

bolabasket ini seperit cabang olahraga lainnya ke d ~ l m  kejuaraan Pekan 

Olahraga Daerah (PORDA) Surnatera E h n t ,  yans mer~uut perhitungan dari 

Pekan Oleh Raga Daerah I tahun 1988 sampai Pekan Olrhraga Daerah yang ke 

VIII baru-baru ini yang berlangsung di Kabupaten Pesi~ir Selatan pada tahun 

2002. 

Lalu kegiatan-kegiatan yang lebih akbar Pengda Perbasi Sumatera Barat 

juga turut menguimkan tirn bolabasket di tingkat Pekm Olahraga Wilayah 

(PORWIL) yang berlangsung di Jambi tahun 1999. sebeluninya pula diadakannya 

serangkaian pertandingan Pekan Olahraga Pelajar (POPWII-1 yang berlangsung di 

Riau mulai tanggal 10 d d  15 Februari 1995. 

Dari berbagai usaha-usaha yang sudah dilakukan Pmgda Perbasi Surnatera 

Barat dalarn pembinaan cabang olahraga bolabasket ini, ternyata prestasi tim 

bolabasket Sumatera Barat baik di tingkat pekan olahrag;~ pelajar wilayab atau 

(POPWIL) maupun tingkat pekan olahraga wilayan (POFWIL) belum dapat 

dibanggakan artinya prestasi tim bolabasket Surnatera tlarat selalu rnenemui 



kekalahan. Dilihat la@ dalarn kejuaraan Pekan Olahraga Uasional (POY) yang 

berlangsung di Jakarta tahun 1996 dan PON yang berlanpung di Surabaya pada 

tahun 2000, tim bolabasket Sumatera Barat juga rnengal~mi kekalahan sebelum 

memasuki babak final. 

Melihat uraian di atas bahwa pembinaan olahraga Mabasket di Surnatera 

Barat belum mencapai prestasi yang optimal artinya rnasih jauh dari yang 

diinginkan. Beberapa orang pakar dalam olahraga bolabasket yang penulis temui 

mengatakan bahwa olahraga bolabasket & Sumatera Barat kurang pernbinaannya 

disebabkan terutama faktor pengurus disetiap klub tidak b :rtanggung jawab atas 

tugas yang diembankan kepadanya dan sebagan lagi rnenpmikan bahwa banyak 

klub olahraga bolabasket yang ada di Sumatera Barat tidal: memiliki sarana dan 

prasarana yang khusus dipakai untuk berlatih Yang iebih serius la@ sebagian 

pakar olahraga bolabasket yang penulis temui mengatakan t ~ h w a  pembinaim atlet 

yang tidak berkelanjutan, cenderung musim-musiman sebagl.nya. 

Berdasarkan uraian di atas bermacam-macarn tanpapan dari pen-mat 

pakar-pakar olahraga bolabasket di Surnatera Barat yaqg penulis temui & 

lapangan tentang penyebab kurangnya pembinaan ola'iraga bolabasket di 

Sumatera Barat. Untuk itu penulis tertarik menulis secarl ilmiah usaha-usaha 

pembinaan olahraga bolabasket di Sumatera Barat. 

B. Lndentifikasi Masalah 

Berpedoman pada latar belakang masalzb yang dikenl~kakan di atas, maka 

di bawah ini akan disebutkan faktor-faktor pembinaan olahraga bolabasket 

meliputi : 



I .  Sarana dan prasana 

2. Sosial ekonomi atlet 

3. Kesehatan yang dimillki 

4. Pelatih 

5. Gin yang dipenuhi untuk kebutuhan tubuh atlet 

6. Pengurus organisasi 

7. Lingkungan tempat tinggal atlet 

8. Dampak kemajuan ilmu dan teknologi 

9. Atlet clan sebagainya 

C. Pembatasan Masalah 

Metihat identifikasi masalah dikemukakan di atas, hanyak sekali faktor- 

fA-tor penyebab yang hams dibahas dalam penelitian ini. >?engingat terbatasnya 

waktu tenaga serta dana yang disediakan maka penulis me~batasi masalah yang 

akan dibahas sebagai berikut : 

1. Atlet 

2. Pelatih 

3. Program pelatihan 

4. Sarana dan prasarana 

5. Pengurus organiganisasi 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikas masalah, ruang lingkup dan 

pembamsan masalah, maka masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai 



berikut "Sampai sejauh mana pembinaan olahraga bolabask et di tinjau dari : atlet. 

pelatih. sarana dan prasarana, program latihan serta pengur~s organisasi di setiap 

klub olahraga bolabasket di kabupatenkota yang ada di Sumatera Barat". 

E. Tujuan Penelitian 

Berpedoman pada pernasalahan yang dikemilkakan rli atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalarn penelitian ini adalah sebaga benki t . 

1. Mengetahui keadaan pembinaan olahraga bolabasket yang ada di 

kabupatenkota di Surnatera Barat 

2. Melihat W i t a s  atlet bolabasket yang dibina di wtiap klub bolabasket 

yang dibina di KabupatenKota se Sumatera Barat. 

3. Mengetahui kualifikasi pelatih olahraga bolaklasket pada setiap 

kabupatenkota di Sumatera Barat. 

4. Mengetahui keadaan program latihan o l a h g a  bolabxket CLI setiap klub di 

kabupatenlkota di Sumatera Barat. 

5. Mengetahui keadaan m a  dan prasarana olahraga bdabasket pada setiap 

Hub di kabupatenkota se Sumatera Barat. 

6. Mengetahui mekanisme organisasi olahraga bolabask et di kabupatenkota 

se Sumatera Barat. 

F. Asumsi 

Sesuai dengan bahagian teori yang telah dikemi kakan pada hagian 

terdahulu, maka kelanjutan pada bagian ini akan dikernu'cakan asumsi yakni 

"Sudah ada klub-klub olahraga bolabasket di setiap kabupatenkota se Sumatera 

Barat". 



G.  Kegunaan Penelitian 

Beratik tolak dari tujuan penelitian yang tclah dikemukakan serta 

memperhatikan masalah pada latar belakang masalah, maka diharapkan hasil 

penelitian ini dapat ber,gna sebagai : 

I .  Bahan pemmbangan bag  Pengab untuk dspat digunakan sebagai 

pedoman dalarn pembinaan serta pengembangar olahraga bolabasket di 

masing-masing daerah. 

2. Bahan masukan bag klub-klub olahraga bolabasket di Sumatera Barat 

untuk pembinaan masa mendatang. 

3. Pedoman bagi guru-guru olahraga di sekolah. untuk melatih siswa- 

siswanya agar melahirkan atlet-atlet yang handa' untuk memasulu klub 

dimasa-masa mendatang. 



BAB I1 

TLNJAUAN KEPI'STAKAAU 

A. Kajian Teori 

1. Pembinaan 

Berdasarkan uraian terdahdu serta pennasalah~n yang dikemukakan di 

atas maka pada bagan ini akan di bahas mengenai taxi  yang berkaitan erat 

d e n p  pembinaan olahraga bolabasket di Sumatera Barat. Sebelurn 

dilanjutkan pembahasan terhadap faktor-faktor yang sangat mempengaruhi 

dalarn pembinaan olahraga bolabasket di kabupatenlkcta di Sumatera Barat ini 

maka dirasa perlu untuk memberikan pen~elasan tentar!: malcna pernbinaan itu 

sendiri. Menurut Asril B. (1987 : 18) mengemukdan bahwa "Pernbinaan 

adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan bt.rkesinarnbungan untuk 

meningkatkan jumlah dan prestasi olahragawan". 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pada awal~ya, struktur hangman 

pembinaan olahraga lazim disebut "Model Pymnii" yang secara urnum 

percaya bahwa perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga pada 

urnurnnya menjadikan landasan, terutama bagi perkembangan olahraga elit. 

Pendidikan jasmani dan rekreasi (olahraga masyaralcat) dipandang sebagai 

landasan pembinaan pada tahap berikutnya Karera itu perlu dipercaya 

keterdidikan dalarn pendidikan jasmani sedemikian penting, bukan saja untuk 

membekali kompetisi untuk mengisi walctu luang, dtmgan kegiatan relaeasi 

yang menyehatkan dan direstui oleh masyarakat, tetapi -*uga menjadi pondasi 



bagi pembinaan olahraga kompetitif. hiodel umum yang klasik tentang 

pembinaan tersebut dilukiskan sebagai baikut : 

Rusli Lutan (2002.8) 

Model seperti ini tidak sepenuhnya dapat dipertshankan, karena faktor 

lapangan menunjukkan bahwa, khusus untuk olahraga kompetitif yang elit 

tennasuk cabang olahraga bolabasket, dibutuhkan seburih persiapan yang lebih 

khusus terhadap kelompok sasaran yang lebih spesifiX< pula. Menurut Rusli 

Lutan (2001:8) mengatakan bahwa kegiatannya diaw~li dengan pemanduan 

bakat dan promosi bakat dalam waktu yang cukup l m a  (10-12 tahun) dalarn 

sebuah kesinambungan dan pentahapan yang sistemati5, karena setiap tahap 

memiliki tujuan yang spesifik pula. Namun logika dari -nodel itu hams bertitik 

tolak dari pemikiran dan sebagahya. :- -- . - -- 



Untuk pemahaman terhadap model pembinam dan penerapannya. 

berkaitan pula dengan perurnusan kebijakan dan fok.~s pernbinaan di suatu 

daerah. Penetapanny a hams berdasark an pertimbm gan tentang jumlah 

penduduk di suatu daerah kabupatenkota yang ad3 di propinsi tersebut, 

termasuk struktur kependudukannya apakah s t n h  usia muda atau tua. dan 

ciri kependudukan dan sebagainya. Karena kegiataq olahraga kompetitif 

memerlukan penanganan yang intensif, maka mode' pembinaan itu dapat 

diberlakukan, berangkat dari pola fikir seperti terdapat pada bagan berikut ini : 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesirnpulan tvhwa olahraga sangat 

penting untu dibina, dikembangkan serta dthgkatkan cara-cara 

pembinaannya. Untuk meningkatkan pembinaan ini jdah satu yang hams 

diperhatkan adalah mengadakan pembinaan secara t envs  menerus dan terarah. 

Demikian juga dalarn cabang olahraga bolabasket ini, Ixxhwa agar tercapainya 

! Emas 

Elit 

Bnik Sekali 

Rekreasi hest a si 

Pengenal an \ /  i 



pembinaan yang baik dan sempurna dalarn pencapaiar~ prestasi yang optimal 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1.1. Faktor Atlet 

Tercapai atau tidahya peningkatan pernbinam prestasi yang tinggi 

oleh seorang atlet bolabasket akan ditentukan o'eh unsur-unsw yang 

dimilikinya, Bompa (1983) dalam Rusli Luthan (2001 : Q) rnengemukakan ada 

batas-batas umur yang harus diperhatikan untuk sexang atlet bolabasket 

yaitu: 

1 Untuk seorang pernain pemula dalarn cabang oldraga bolabasket sudah 
terjun siap untuk berlatih sudah berum~u 7 s/d 8 tahi n. 

2 Sedangkan atlet olahraga bolabasket untuk berprrstasi spesialisasi pada 
umur 1 0 s/d 1 2 tahun. 

3 Kemudian atlet olahraga bolabasket baru berprestasi top pada usia 20 s/d 25 
tahun. 

Di samping beberapa batasan-batasan umur ymg disebutkan di atas, 

yang hams diperhatikan dalam mencari bibit yang m g p l  juga pemilihan 

seorang atlet bolabasket itu adalah merupakan suatu hnci  keberhasilan dalarn 

pembinaan prestasi maksimal. Imam Sodikun (1992) mengatakan bahwa 

"seorang atlet olahraga bolabasket itu berusia rnuda tan berbakat". Namun 

seringkali kita memilih pemah yang berbakat itu kclihatan memperhatikan 

rninat yang besar dan bemain yang bagus, maka dimbillah dia untuk dibina 

tanpa kita merasa perlu untuk mengetabui 2pakah "bakat" yang 

ditampilkannya itu juga didukung oleh kemarnpuan organ-organ tubuh atau 

tingkat kesehatan badan serta inteligensinva. Tentu da'pm hal ini memerlukan 

pemeriksaan yang seksarna dan terarah yang memerlr kan bantuan ilmu-ilmu 



yang terkait. Kernudian lebih lanjut lagi dkernukakan oleh Imam Sodikun 

( 1992 : 130) bahwa ada beberapa aspek yang dipedompni dalam mencari bibit 

unggul atlet bolabasket antara lain : 

a Segi Anatomis : mempunyai kecendrungan tinggi badan yang memadai 
yaitu 180 cm ke atas. atletis. otot dad% t a n p  da i  kaki yang kuat s m a  
badan kekar. 

b. Segi Fisiologis : kondisi jantung, paru-paru, peredi~ran darah, pencemaan 
makanan, susunan saraf dan lain sebasainya ham; melalui pemeriksaan 
Do kter. 
Sernua kondisi fisiologis ini hendaknya prima dan mampu menerima 
latihan yang berat. 

c. Kernampuan gerak : unsur-unsur yang berkaitan gerak tubuh misalnya 
meloncat, berlari, mendorong, menguSah arah tubuh dan lain-lam yang 
harus maksimal. 

d. Segi mental : kejiwaan, kepribadian, daya nalar, trmpramen, ketaqwaan 
perlu diperhatikan . 

e. Seg  kesehatan : sehat fisik dan mental 
f. Segi sosial ekonomi : latar belakang kehiduvan sosial ekonominya perlu 

diperhatikddipertirnbangkan 
g. Segi keturunan : bisa dipertimbangkan asal-usul orang tua atlet misalnya 

orang tua atau nenek moyangnya mantm pemain bo pbasket. 

12. Faktor Pelatih 

Untuk menunjang kelancaran latihan yang dilaktkan oleh setiap klub, 

harus mempunyai pelatih khusus. Karena seorang pemain ini tidak akan dapat 

meningkatkan prestasinya atau mernperbaiki kesal~han-kesalahan tanpa 

adanya petunjuk atau pengawasan pelatih. 

Harsono (1988:7) mengemukakan hahwa tugas Feorang pelatih untuk 

mengembangkan secara optimal kesehatan fisik, mental, tekhnik, spritual, 

sosial. Dan juga untuk rnengembangkan keterampilan motorik dan prestasi 

atlet, prilaku atlet, moral baik, kepribadian dan respek tcrhadap orang lain. 



Gelar pelatih adalah gelar atau sebutan yang memancarkan rasa 

hormat, respek, status, tanggung jawab. Gelar p:!atih sering berlanjut 

menghimpun tugas sebagai Coach sudah selesai. Sckali Coach selamanya 

adalah Coach bagi atlet. Bagi rekan-rekan dan majvarakat sering pelatih 

adalah jauh lebih luas dari sekedar di lapangan saja Cia adalah seorang _guru. 

pendidikan, bapak, atau teman sejati. Sebagai guru dia disegani sebagai bapak 

di cintai, sebagai teman sejati hanya dia dipercaya dan merupakan ternpat 

untuk mencurahkan isi hatinya 

Seorang Coach adalah senantia~a seorang ~mdid tk ,  seorang guru 

belum tentu salah seorang Coach. Seorang Coach mencerminkan seorang 

manusia yang tumbuh dan berkembang di bawah a s u h ~ ~ n y a .  

Berpedoman kepada uraian di atas maka seorang pelatih yang 

bijaksana dia akan berbuat seperti seorang ayah kepatla anahya Menasehati 

dan membantu memperbaiki kekurangan-kurangan bertanggung jawab, 

memiliki dedikasi, percaya pada diri seodiri serta me-n~unyai ilmu-ilmu lain 

yang dapat mendukung pekerjaannya d a l ~ m  memberiksn latihan. 

Untuk menjadi pelatih yang baik menurut Siuharno (1975 : 3) harus 

memiliki beberapa kernampuan : 

a. Kemampuan fisik 
b. Kemampuan pengendalian emosi 
c. Kemampuan psychis 
d. Kemampuau approach sosial 
e. Kemampuan untuk mewujudkan point a sampai d 

Kemudian lebih lanjut pula dikatakan 'nhwa cin-ciri seorang 

pelatih yang baik menurut Suharno. HP (1975 : 6 ) adplnh : 



a Memilki pengetahuan yang luas dan ilmiah 
b. Memilki keterampilan olahraga yang dilatihnya 
c. Karakter dan kepribadian yang baik untuk contoh para atlet 

asuh anny a 
d. Pengalaman cukup sebagai pemain, organisator stbagai pendidik 

dan mampu sebagai pelatih. 
e. Mempunyai sifat Human Relation yang baik terhadnp sesama. 
f. Jujur. tanggung jawab dan dapat dipercaya. 
g. Dapat bekerjasama dengan atlet dan mampu berb.Int baik dengan 

atasan. 
h. Berpcndidikan Coacb sesuai dengan cabangnya. 
i. Kesehatan badan yang baik. 
j. Mempunyai sifat humor sebagai selingan bekerja s ~ u s .  
k. Mempunyai daya laeatifitas yang tinggi, mudah m,x r ima  kritikan 

serta keras dan disiplin yang tinggi. 

C-oach tidak -boleh chraguhn lagi bahwa peng~tahuan sarnpai hal-ha1 

terinci tentang cabang olehraganya baik segi tebnik, taktik, peraturan 

pertandingan, sistem-sistern atau program latihannya, pola-pola penyerangan 

dan pertahanan adalah mutlak hams dikuasai oleh seowng pelatih.. 

Sesuai dengan yang dikemukakan Harsono da';rm bukunya Coaching 

Aspek-aspek Psikologis dalam Coaching bahwa . . . . . . ." Berpropesional, 

pengetahuan secara garis besar saja tidaklah cukup untuk mencapai suatu 

tingkat prestasi yang tinggi. Prestasi maksimal sx~rang atlet hanyalah 

mungkm tercapai apabila p&b.lmya benar-benar mmguasai segala seluk- 

beluk latihanya. Menurut Harsono (1975 : 7) bahwa : 

"Tinggi rendahnya prestasi tergantung tin gi rendahnya 
pengertahuan dan keterampilan pelatihnya. Pengetahuan 
tentang bentuk-bentuk formasi pemain, stratepi bertahan dan 
penyerangan haruslah sedemikian rupa, se!iingga hampir 
tidak munglun regu lawan akan dapat mengacaukan regunya 
dengan suatu penyerangan atau pertahma-1 yang tidak 
dlkenalnya. 

Berdasarkan kutipan di atas jelas hlgas seorang pelatih untuk membina 

dan meningkatkan prestasi bolabasket di Sumatera Bavt cukup luas dan unk 

serta komplek sekali. 



13. Faktor Program Latihan. 

Program latihan merupakan suatu acara !rang meliputi proses 

persiapan, waktu pelaksanaan, dan waktu akhir penyclesaian lapangan yang 

berguna untuk menunjang pelaksanaan rencana latihan. Untuk lebih jelasnya 

tentang program latihan ini adalah merupakan pelacsanaan langsung dari 

suatu rencana latihan untuk mencapai suatu tujuan te-tentu. Contohnya agar 

supaya dapat tercapai tujuan dan sasaran rencana suatu latihan jangka panjang, 

maka harus dijabarkan dalam program tahunan, bnlanan, mingguan dan 

harian. 

Rencana latihan dapat diatur atau disusun sedtmikian rupq sehmgga 

segala kebutuhan latihan terpenuhi dengan baik. UntuJ. memenuhi kebututhan 

taebut ,  menurut Imam Sodikun (1992:lll) mengatdm bahwa pembagian 

rencana latihan meliputi : 1). Rencana latihan jangkl panjang. 2). Rencana 

latihan jangka menengah. 3). Rencana latihan jangka p3dek. Lebih lanjut lagi 

Imam Sodikun (1 992 : 1 1 1 ) merinci Iagi bahwa di Indonesia lamanya jangka 

pendek itu kurang dari satu tahim, jangka menengah ~rltara satu sampai lima 

tahun, sedangkan jangka panjang lebih dari lima tahuli 

Dalam melakukan pernbinaan prestasi olahraga bolabasket di Sumatera 

barat, maka program latihan sangat memegang perall penting. Tujuan yang 

akan dapat dicapai bila program latihan dilakukan sectra sisternatis, terencana 

dan terarah dengan program latihan yanp dibuat tida'c sistematis dan terarah 

pelatih akan melaksanakan latihan apa yang tering~t dikepalanya saja dan 

tidak akan terplkirkan konsep apa yang akan dilaksan.~kan kepada pernainnya. 



Dengan dernikian latihan yang diberikan terhadap pmain tidak akan dapat 

mengarah kepada suatu prestasi yang diharapkan 

Menurut Dadang Kurnia ( 1984 : I )  mengatakan bahwa 

"Seorang pelatih akan sangat tertolong dalanl melaksanakan 
tugasnya jika ia betul-betul mernpersiapkan program jauh-jauh 
hari di mana materi yang tercakxp dalam pro :ram latihan ltu 
berdasarkan asas-asas pembinaan latihan. Terl:5Lh lagi dalarn 
program latihan yang disusun sud;th terperinci k b a g a i  materi 
yang diperlukan untuk diterapkan kepada pemair rnelalui kontrol 
berkala, secara tidak langsung bisa diambil lanekah perbaikan 
sebelum tejadinya kegagalan yang fatal" 
Sesuai dengan kutipan dl atas, maka jelas ter ihat peranan program 

latihan dalam pembinaan / peningkatan prestasi dengar program lahhan yang 

telah disusun secara terinci, seorang pelatih akan dapat memberikan materi 

yang telah tersedia dalam program secara bertah~p dan berkeianjutan. 

Kesalahan-kesalahan yang diternui dalam pelaksanaan latihan bisa dikontrol 

secara berkala dan dapt pula diambil langkah perblkan sebelum terjadi 

kegagalan yang lebih fatal. 

Dengan dernikian dapat digambarkan bahwa seinakin tinggi frekwensi 

Latihan, semakin besar manfaatnya terhadap pening'iatan prestasi. Sernua 

kegiatan olahraga memaksa olahragawan untuk mengarahkan seluruh 

energinya dalam pencapaim hasil yang terbaik. D a l n  melakukan latihan 

harus diperhatikan beberapa faktor yang membawa olahragawan ke tingkat 

olahraga yang lebih tinggi tetapi justru mengadakm peningkatan prestasi 

secara terus-menerus. Ada beberapa komponen yarif: hams diperhatikan 

menurut MF. Siregar (1975 : 24) : 



Kondisi Kesehatan 
Sifat Phisik 
Kesegaran jasmani Keseluruhan 
Sifat Psyckis 
Technical skill 
Daya tahan spesifik 
Efesiensi tehnik 
Mengerti maksud dari pada k e a t a n  yang dilakukan 
Pengalaman bertanding 

Semakin tinggi tingkat salah satu faktor tersebu: diatas yang dimillki 

olahragawan, semakin balm prestasi yan c dim i likin y I Masalah lain y airu 

mengenai penggantian beberapa faktor seperh : 

1. Fisik yang benar dikomposisikan dengan latihan tehllik yang lebih baik. 

2. Kekurangan tehnik dengan latihan tehnik yang kuraig baik. 

3. Sebaiknya dengan memper,pnakan  eng gala man jertanding yang lebih 

luas. 

1.4. Faktor Mekanisme Organisasi 

Sebagai konsekwensi logis dari tuntutan prest~si yang tinggi. usaha- 

usaha pernbinaan prestasi tidak bisa dilakukan se5agai sambilan, tetapi 

menurut upaya-upaya yang lebih profesional, Olahrazra prestasi tinggi tidak 

bisa di arahkan asal-asal begitu saja kepada merekr yang hanya memillki 

kecintaan, kegairahan, idealisme dan perhatian t erhadap peningkatan 

olahraga bolabasket saja, tetapi olahraga bolabasl..~ ini sudah menjadi 

tugaslpekejaan para ahli. Kerja yang paling r~rofesional di bidang 

kepelatihan, organisasi adalah sangat diperlukai untuk keberhasilan 

pembinaan olahraga bolabasket tingkat tinggi. 



Melihat uraian terdahulu temyata bahwa perrbinaan prestasi bukan 

persoalan latihan semata-mata, tetapi memerlukan jugn dukungan organisasi 

yang baik dan administmi teratur, pengalaman sehari-hari dalarn pernbinaan 

bolabasket pun telah menunjukkan perlunya pembinaail organisasi yang baik 

dalam usaha pembinaan olahraga bolabasket yang seri JS. 

Unhk dapat terlaksananya kegiatan-kegatan sccara teratur dan benar, 

perlu diatur suatu kerjasarna secara terpadu, dan otomatis hanya dirniliki 

oleh sebuah organisasi yang tertib dengan seluruh pemgkatnya Atau tidak 

munglun pula selama ini diserahkan be~i tu  saia kep~da atlet'pelatih untuk 

melakukanny a. 

Pembinaan olahraga bolabasket dl Sumatera Bsrat, bidang organisasi 

terrnasuk unsur terkait juga yang tidak boleh dilupakrm begin saja. Prestasi 

tidak akan datang sendiri tanpa adanya peraturan-per~wan dan orang yang 

mengatur di samping melakukan latihan-latihan yang -eratur dan sebagainya. 

Dalam organisasi olahraga Bolabasket para pengums hams siap dengan 

rencana kerja, dalam rangka pembinaan olahraga bolabasket di setiap 

KabupatenIKota se Sumatera Barat pada umumnya dan khususnya untuk 

menuju prestasi pemain olahraga bolabasket. DI samptng rnenyiapkan sarana 

dan prasarana, maka pembinaan adalah tanggug j ~ w a b  organisasi. Dari 

struktur organisasinya terus negara anggota t m a s u k  Irdonesia. Di Indonesia 

organisasi yang mengkoordinir olahraga bolabasket :~dalah Pengurus Besar 

(PB) Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PerSasi). Organisasi ini 

bejenjang yaitu dari pusat dikoordinir oleh Penguru; Besar Perbasi dan di 



daerah oleh Pengda (Pengurus Daerah) dibawahnya la@ di koordinir oleh 

Pengums Cabang (Pengcab). Dengan demikian struhmr organisasi yang 

beqenjang mulai dari tingkat intemasional, nasional, eaerah. cabang dan baru 

ke perkumpulan (klub). 

Secara sistematis dapat dilihat bagan susunar organisasi bolabasket 

secara berjenjang berikut ini : 

FIB 

~ e n i d a  Pengda Pengda 

Pengcab Pengcab Pengcab Pengcab Pengcab Pengcab 

A A A  
Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub 'club Klub Klub Klub 

FIB : Federation International Basketbal 
PB. Perbasi : Pengurus Besar Persatuan Bolabas?et Seluruh Indonesia 
Pengda : Pengurus Daerah 
Pengcab : Pengurus Cabang 
Klub : Perkumpulan 

Dari struktur organisasi di atas nampak denran jelas alur koordinasi 

mulai dari pengurus tingkat dunia (FIBA) + Tingknt Nasional (Perbasi) + 
Tingkat daerah (Pengda Perbasi) dan + Tingklr kabupaten (Pengcab 

Perbasi) dan terakhir perkumpulan. 



1.5. Sarana dan Prasarana 

Dalarn Olahraga bola basket memerlukan swam clan prasarana yang 

baik. Yang temasuk kelompok sarana seperti : bola. smatu, kostum dan lain 

sebagainya Sedangkan prasarana menyangkut teritang lapangan yang 

lengkap dengan peralatannya seperti lampu penerany:. tepat duduk pemain, 

papan pencatat pertandingan dan lain sebagainya. 

Dalam pembinaan olahraga bolabasket sarana dan prasarana sangat 

diperlukan. Sarana dan prasarana yang cukup ditinj~u dari segi kualitas 

maupun kuantitaslya. Sangat membantri kalau usah3 pembinaan olahraga 

bolabasket dan prestasi yang maksimal. Menurut Suharno (1975 : 23) 

mengatakan bahwa 

"Sesuai dengan kemajuan telcnik zaman mol im ini, perlu 
peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta alat-alat 
olahraga sesuai dengan tuntutan olahraga yang diikuti, sarana 
dan prasarana serta alat-alat olahraga y Pr g memenuhi 
persyaratan mempunyai andil besar di dal lrn pencapaian 
prestasi nasional olahraga". 

Dengan melihat kutipan di atas, disisi lair1 tentang sarana dan 

prasarana serta alat-alat ini mernillki uliuran tertenh3 dan jenis sarana dan 

prasarana serta alat-alat yang memenuhi persyaratar resmi, dipakai untuk 

bertanding, menurut Imam Sodlkun (1992 : 82 - 85) rrengatakan bahwa : 

a. Lapangan dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 15 
meter. Dan lapangan ini dilengkapi 2 (3ua) ring atau 
keranjang yang memiliki garrs tengah 45 cm dan jar& 
masing ring dari lantai 3,05 meter. 

b. Jam sebagai pengatur jalannya pertandingan .- 
c. Blanko angka yaitu format tertmtu y e  r e m i  dip& oleh 

FIBA. 
\ 

L -  r 

d. Papan angka yaitu papan untuk pet?ca;a- a n s a  'dalarn 4 

pertandingan. ' :I 



e. Petunjuk foul (kesalahan) yaitu alat kayu atau yang sejenis 
lainnya yang diben nomor 1 sld 5 yang menunjukkan 
banyaknya foul. 

f. Tanda kesalahan regu yaitu tanda-tanda ini terbuat dari kain 
bendera merah dan tiang standar kecil u ~ t u  dimeja atau 
dengan nyala lampu listrik yang berwarn~ merah. Tanda 
ini berguna untuk memberitahu kesalahan r :q~ (team) foul. 

g. Bola diperlukan dengan ukum : berat arltara 600 - 650 
gram. keliling bola 75 - 78 cm. 

2. Olahraga Bolabasket 

Olahraga bolabasket terrnasuk jenis perm ainan y ang kompleks 

gerakannya. Artinya gerakan itu terdiri dari kombinasi ur~ur-unsur gerakan yang 

terkoordinir rapi sehingga bermain den5m baik. Psda mulanya sebelum 

melemparkan bola terlebih dahulu. ia hams dapat maguasai pegangan bola 

dengan baik. Bila pelaksanaan memegang bola tidak baik maka lemparan bolapun 

tidak akan sempurna. Sebelum ia dapat menerima bola, ia Flarus dapat menangkap 

dengan baik pula agar dapat dikuasai 

Pennainan olahraga bolabasket bertujuan merr asukkan bola ke sasaran 

basket yang berada diatas lantai dengan ketinggian 305 cm. untuk dapat bermain 

dengan baik diperlukan penguasaan tekhnik dasar dalan bermain bola basket. 

Seperti, tekhnik melempar dan menankao, tekhnik riengiring bola, tekhnik 

menembak, tekhnik gerakan berporos, tekhnik layup shcot, dan tekhnik merayah 

bola 

Untuk mendapatkan keseimbangan dalarn bermain bolabasket 

diperlukan pembagian regu. Satu regu bermain berjuml~h 5 (lima) orang. Berarti 

2 (dm) regu bermain olahraga bolabasket bejumlah 10 i sepuluh) orang pemain. 



Sedangkan dalam permainan bolabasket ini, agar penrainan begalan dengan 

lancar maka permainan dipimpin oleh dua orang wasit. 

B. Kerangka Konseptual 

Dalam usaha pembinaan dan peningkatan presta5i olahraga bolabasket di 

Sumatera Barat pernbinaan itu hams dilakukan secara te rmr  dan terus menerus. 

Namun ada beberapa fiktor yang harus saling berkait dan masing-masing 

memegang peranan yang sangat penting dalarn us ah:^ peningkatan prestasi 

olahraga bolabasket. Dengan dernikian ada beberapa faktor yang cukup berperan 

dalam pembinaan dan peningkatan prestasi yaitu : Pencsrian atlet yang benar, 

pelatih yang berkualitas, program latihan yang baik, orgaiisasi yang lancar serta 

memillxi sarana dan prasarana yang mementlhi persyaratar. 

Kalau beberapa faktor di atas sudah ada seperti : atlet, pelatih, program 

latihan serta organisasi yang merupakan dapur telah terpenuhi dan sarana 

prasarana rnerupakan rumah dalam suatu pmbinaan olphraga bolabasket tidak 

kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang baik rremililii persyaratan dan 

ukuran-ukuran tertentu rnisalnya lapangan bisa dipakai dapat terhindar dari 

gangguan cuaca panas atau hujannya hari atau bisa dipergmakan dipakai siang 

atau malam. Dengan arti kata lapangan yang dimaksud baik ini adalah dalam 

ruang tertutup 'kemudian bola yang dipakai cukup jum'ahnya serta tennasuk 

berkualitas y ang baik. 

Berpedoman dari uraian di atas jelaslxh bahwa dal sm pembinaan olahraga 

bolabasket pmlu mendapatkan perhatian beberapa faktor c isebutkan diatas. Untuk 

memudahkan dan memaharni pennasalahan di atas. g a m b ~ m  secara keseluruhan 



serta menurut alur pikiran kita terhadap penelitian ini d;pat dilihat pada skema 

atau bagan berikut ini : 

Presta;~ Bolabasket 

Pelatih 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada pembinaan Olahraga bolabasket ~ a d a  klub di setiap 

kabupatenkota se Sumatera Barat. 

2. Aakah ada pembinaan atlet Olahra~a bolabasket di setiap klub pada 

kabupatenkota se Sumatera Barat. 

3. Apakah ada pembinaan pelatih Olahraga bolabasket di setiap klub pada 

kabupatenkota se Sumatera Barat. 

4. Apakah ada pembinaan program pelatihan yang baik yang dibat oleh 

pelatih disetiap klub Olahraga basket pada kabumtenlkota se Sumatera 

Barat. 

5. Apakah ada pembinaan sarana dan prasarana pada setiap klub di 

kabupateukota se Sumatera Barat 

6. Apakah ada pembinaan terhadap oreanisasi padl setiap klub Olahraga 

bolabasket di kabupateukota se Sumatera Barat. 



BAB I11 

METODOLOGI PENELITL4IV 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dmgan rnenggunakan rancangan penelitian 

deskriptif. yang bertujuan untuk menyelidiki ada tidakn\,a pernbinaan olahraga 

bolabasket di kabupatenkota di Surnatera Barat. Dalarn pernbinaan ini khususnya 

dalam olahraga bolabasket di Sumatera Barat memerlukal bebaapa komponen- 

komponen pokok yang tidak bisa terpisah antara yane satu lengan lainnya. artinya 

komponen-komponen ini secara keseluruhan sangat mmentukan dalam proses 

olahraga bolabasket. Komponen-komponen dalam pene'itian ini adalah atlet, 

pelatih, program latihan, sarana dan prasarana serta mekanisme organisasi. 

Data diperoleh dengan melakukan observasi. dan rnenyebarkan kuesioner 

atau angket kepada sampel yang terpilih. 

B. Populasi dan Sarnpel 

1. Populasi 

Dalarn penelitian ini yang menjadi populasi adalah klub olahraga 

bolabasket yang ada di kabupatdota  se Sumatera Barr)t yaitu : Kota Padang, 

Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, 

Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pessijir Selatan, Kabupaten 

Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung dan 

Kabupaten Padang Pariaman. Dengan jumlah klub sebanl ek 19 klub dan jumlah 

atlet sebanyak 585 orang. Untuk leblh jelasnya lihat tabel di bawah ini : 



Tabel ]I 

Populasi Nub, Atlet, Pelatih dan Peagurus 

di Kabupaten 1 Kota dan Jumlah Atlet Olahraga 

Bolabasket se Sumatera Barat 

2. Sampel 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 

Mengingat terbatasnya waktu, tenaga serta dana yang tersedia dalam 

penelitian ini maka sampel atlet diambil 25 % dari setia? klub sedangkan sampel 

Ka bu pa ten 
/ Kota 

Kota Padang 
Kota Padang Panjang 
Kota Bukit Tinggi 
Kota Payakurnbuh 
Kota Sawah L~mto 
Kabupaten 50 kota 
Kabupaten Agam 
Kabupaten Pesisir Selatan 
Kabupaten Solok 
Kabupaten Tanah Datar 
Kabupaten Padang Pariaman 
Kabupaten Pasarnan 
Kabupaten Sijunjung 
Kota Solok 

pelatih dan pengurus masing-masing klub diambil mrsing-masing satu orang, 

Jumlah 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Jumlah 
Muh 

4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 

Hasil observasi dilapangan pada bulan Maret 2002 Surat Izh LEMLIT No. 
106.J422/16/2002 ke Pengcab masing-rnasing daerah kabupatenkota se Sumatera 
Barat 

19 

Pengurus 

10 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

I Jumlah I Pelatih 
Atlet 

120 1 4 
30 1 I 
62 i 2 
65 j 2 

40 

30 
30 
30 
3 1 
32 
29 
3 3 
32 
30 

3 1 - 
585 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 



Tabel 2 
Sampel Mub, Atlet, Pela tih dan Pengurus 

Di Kabupaten 1 Kota Olahraga Bolabasket Se !;urnatera barat 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

- - 
106.J422/16/2002 ke ~ e n g i b  masing-rnasinz daerah Kablmatenlkota se Surnatera 
Barat 

14 1 Kota Solok I 1 
Jumlah 1 14 

C. Jenis dan Sumber Data 

Kabupaten 1 Kota 
KotaPadang 
Kota Padang Panjang 

145 *I 

1. Jenis Data 

Hasil Observasi dilapangan pada bulan Mare! 2002 Surat JTin LEMLIT Xo. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu : data 

Klub 
1 
1 

tentmg klub, atlet, pelatih, propun latihan dan mekanisme organisasi di setiap 

klub olahraga bolabasket di kabupaten / kota se Sumatera 3arat. 
E 

., . , 
2. Sumber Data .-.- - --.,.. -- 

Atlet 
30 
7 

Kota Buht Tinggi i 1 
Kota Payakwnbuh i I 
Kota Sawah Lunto i Kabupaten 50 kota 1 
Kabupaten Agarn ! I 
Kabupaten Pesisir Selatan 1 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Seberapa tempat yaitu : 

16 
17 
7 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
7 

Kabupaten Solok 
Kabupaten Tanah Datar 

Data sample seperti klub, atlet, pelatih dm pengurus olahraga bolabasket se 

Pelatih 
1 
1 

1 
1 

Sumatera Barat datanya diperoleh dari masing-masing Pengcab Perbasi 

Pengurus 
1 
1 

1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kabupaten Padang Pariarnan 1 1 
Kabupaten Pasaman 1 1  
Kabupaten Sijunjung 1 

Kabupaten 1 Kota di Sumatera Barat. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Berpedoman pada data yang diperlukan dalam peqelitian ini, maka data 

tersebut dikurnpulkan dengan teknik penyebaran kuisoner (mgket) yang diberikan 

pada sarnpel yang terpilih pada setiap klub di kabupatenkota se Sumatera Barat. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini denpn menggunakan alat 

kuesoner (angket). Sebelum angket ini disebarluaskan kqada yang bersangkutan 

langkah pertama, proses pembuatannya berpedoman kroada penjabaran dari 

variabel yang akan dilihat dalam penelitian ini yaitu : pembinaan olahraga 

bolabasket itu sendiri. Kedua, dari variabel pembinaan itu akan muncul indikator- 

indikator seperti atlet, pelatlh, propun latihan, pengurus organisasi serta sarana 

dan prasarana. 

Ketiga dari indikator-indikator itu akan mumcul pertan!.aan-pertanyaan berupa 

butir-butir, atlet 4 (empat) butir pertanyaan, pelatih 3 (tiga) butir, p r o m  

latihabn 4 (ernat) butir pertanyaan, sarana dan prasarana 2 idua) butir pertanyaan, 

pengurus 2 (dua) butir pertanyaan. Setelah dicermati secarn baik dan teliti masing- 

masing butir pertanyaan itu, lalu disusun menurut masinp-masing indikator yang 

&an dilihat. Kemudian dilanjutkan pelaksmaan penget! kan untuk &perbanyak 

lalu kemudian disebarluaskan kepada sampel yang diperlu tan. 



E. Teknik Dan Analisis Data 

Berdasarkan permasalahan dan tuiuan penelifian serta pertanyaan 

penelitian yang dikernukakan terdahulu, maka data yarg dikumpulkan dalarn 

penelitian ini akan diolah dengan statistik deskriptif. Tekn k analisis yang dipakai 

adalah tabulasi fiekuensi dan persentase. 

F. Prosedur Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian ini diternpuh prosec'~r sebagai berikut 

1. Mernbuat proposal lalu diusulkan ke Lernbaga Peneliyian Universitas Negeri 

Padang 

2. Proposal diterima untuk dilanjutkan menberikan koreksi lalu dikembalikan 

kepada y ang bersangkutan. 

3. Menandatanani kontrak antara pemberi binya dengan pthak peneliti. 

4. Mempersiapkan angket untuk diberikan kepada resp~nden yang terpilih di 

dalam penelitian h i .  

5. Mengumpulkan kembali angket yang sudah disebarkan kepada responden, lalu 

dikelompakan menurut jenis yang sudah ditetapkan. 

6. Menyusun, mengolah, menganalisa data ymg diperolet . 

7. Menyusun draft pertama dua rangkap diberikan kepada Lembaga Penelitian 

Universitas Negeri Padang untuk dimonitor. 

8. Hasil monitoring diseminarkan merupakan bahan untuk perbaikan dan 

akhimya disusunlah laporan akhir penelitian ini. 



G .  Keterbatasan 

Dalarn melakukan penelitian tentane pembinaan olahraga bolabasket se 

Sumatera Barat, penulis mendapatkan keterbatasm-keterh~tasan. Hal ini mungiun 

akan rnernpengaruhi hasil yang ingin didapatkan d dalam penelitian ini. 

Keterbatasan ini antara lain : 

1. Keterbatasan peneliti tentang penyed~aan waktu. tenaga serta dana yang 

tersedia untuk memberikan angket pada klub-llub yang berada di 

kabupatenkota se Sumatera Barat. Sehab ada yan2 herulang kali dikunjungi 

untuk satu klub. 

2. Keterbatasan peneliti tentang menjangkau ternpat L egiatan mereka berlatih. 

Sebab ada beberapa klub-klub olahraga bolabasket y ~ n g  ada di kabupatenkota 

se Sumatera Barat jauh jaraknya. 

3. Keterbatasan peneliti tentang menemui kembali bai .r pengurus, pelatih, serta 

atlet-atlet yang sudah diserahi angket untuk menjadl sarnpel dalam penelitian 

ini . 

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang d15ebutkan dl atas, maka 

penulis tidak dapat melihat secara menyeluruh terhadap kernungkinan- 

ke rnunman  tentang aspek-aspek yang ada sangkut pautnya dengan pernbinaan 

olahraga bolabasket yang ada di kabupatenkota se Sum?tera Barat. 



BAB 1V 

ANALISIS DAN PEb1BAHASP.Y 

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan p:da bab-bab terdahulu 

maka yang menjadi inti penulisan pada bagian ini adalah ar~nlisis dan pembahasan 

berdasarkan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner (angket). Hasil 

analisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yain~ ada tidaknya tingkat 

pembinaan olahraga bolabasket di kabuparenkota se 'Sumatera Barat dapat 

terpenuhi. 

A. Analisis Data 

Berpedoman pada data yang diperoleh dan tujum penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, maka pembahasan analisis sesua dengan tujuan kepada 

pembinaan itu sendiri yang terdiri dari 6 (enam) asp& : pembinaan Olahraga 

bolabasket, atlet, pelatih, program latihan, sarana dan prasarana serta 

mekanisme organisasi dari setiap klub di kabupatenkola se Sumatera Rarat. 

1. Pernbinaan Olahraga bolabasket 

Permainan Olahraga bolabasket khususnya di Surnatera Barat 

semenjak dulunya sudah dikenal sampai sekarang, haik perkembangan itu 

di sekolah-sekolah, klub-Hub serta dilapisan rnasyarakat itu sendiri 

terutama dilingkungan masyarakat perkotaan. Aka11 tetapi walaupun sudah 

lama dikenal dan berkembang ditmgah-tengah masyarakat Sumatera 

Barat, lalu apakah itu sudah ada pembinaan yan!: baik tentang olahraga 



bolabasket itu ? jawabannya belurn tentu. sebab !:nlau berbicara tentang 

pembinaan tidak terlepas dari faktor-Mor atlet. s a m a  dan prasarana, top 

organisasi, pelatih dan lain sebagainya 

Disisi lain sangat berperan sekali dalam pembinaan Olahraga 

khsusnya Olahraga bolabasket ini adalah d u b g a l  dari pihak pemerintah 

ataupun swasta serta partisipasi masyarakat. Sebab Olahraga bolabasket 

ini memerlukan sarana dan prasarana yang bear  q~lai  pengadaannya. Di 

sisi lain olahraga bolabasket ini sangat kompleks sekali peraturan 

gerakannya, sehingga sukar dipahami dan sulit dipelnjari gerakannya 

Ditinjau dari sarana dan pra-sarana yang sda terutarna ditingkat 

kabupatenkota sarana dan prasarana olahraga bola1)2sket ini sangat minim 

sekali adanya bila dibandingkan usaha-usaha pemmntah ddam pengadaan 

sarana dan prasarana olahraga lainnya seperti olahraga tennis, bulu 

tanglus, sepakbola, voUeyball dan lain sebagainy~ Jadi, mejadi kendala 

kurang berkembangnya olahraga bolabasket di Sxmatera Barat ini yang 

sangat dominant sekali sedikitnya tebsedia saran;? dan prasarana tempat 

berlangsungnya kegiatan tersebut. 

2. Atiet 

Berdasarkan masukan yang diperoleh d:n responden terhadap 

pengajuan pertanyaan yang terdapat ddam kuesioner tentang pembinaan 

atlet dari 145 orang responden yang meru~akan sarnpel atau wakil dari 

masing-masing klub, temyata 47 orang atau 33 % atlet bolabasket 



kabupatenkota memenuhi persyaratan postur tubub sebagai seorang atlet 

bolabasket. 

Kemudian dari 145 orang responden ternyarn 56 orang atau 38 % 

yang tergolong sudah lama berlatih olahraga bolabzket sedangkan sisanya 

89 orang atau 62  % tergolong baru terdaffar drn berlatih pada klub 

bolabasket bersangkutan. Sedangkan masukan >xng diperoleh dari 

responden terfiadap pengajuan pertan) aan yang terll2pat dalarn kuesioner 

tentang umur pemula memasuki klub bolabasket. rernyata 49 orang atau 

34 % sudah memenuhi persyaratan untuk mdai tejun berlatih di klub 

bolabasket, sedangkan 96 orang atau 66 % tergclong tidak memenuhi 

persyaratan untuk terjun memasuki klub sebagai smrang atlet bolabasket 

yang baik. Kemudian dari 145 orang responden tec?yata dari pertanyaan 

yang diajukan tentang apakah sudah rnemiliki tub1 h atletis, berotot serta 

badm kekar ternyata 39 orang atau 37 % telah nernenuhi persyaratan 

untuk melakukan gerakan dalarn olahraga bolabasket sisanya 106 orang 

atau 73 % atlet bolabasket memiliki tubuh yang atlet.s, berotot serta badan 

kekar sebagai olahragawan bolabasket. Berpedom:.n pada uraian di atas, 

maka untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dibuatkan tabel jumlah 

persentase yang berasal dari responden atlet olahraga bolabasket tersebut. 



Persentase Data Tentang Atlet Bol9 basket 
Di KabupatedKota Se Sumatera Rarat 

Melihat waian table di atas dapat disimpulkan bahwa atlet 

Pertanvaan 
Y a 

No 

1 

2 

3 

4 

bolabasket yang ada di kabupatenikota se Sllmatera Barat belum 

Ciri-ciri Karakteristik 
Atlet Bola Basket 

memenuhi persyaratan sebagai atlet bolabasket yan!! ideal 

Memiliki postur tinggi badan 
180 cm ke atas merupakan 
persyaratan sebagai atlet 
bolabasket 
Sudah lama berlatih olahraga 
bolabasket 
Umur mulai masuk klub untuk 
berl atih 
Memiliki kekuatan otot fisik 

Jumlah 

3. Pelatih 

Masukan yang diperoleh dari respondel terhadap pengajuan 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tentang pembinaan pelntih dari 

47 

56 

59 

59 

191 

15 kabupatenkota olahraga bolabasket se Surnatgrra Barat ternyata 14 

orang berpendidikan olahraga bolabasket atau 100 % berpendidikan 

3 3 

38 

34 

27 

30 

olahraga bolabasket sedangkan sisanya 0 orarc atau 0 Oh tidak 

0% 67 1 100% 
I I 
I I 

I I 
39 1 62 ; 100% 

I I 

95 ' 66 i 100% 

106 73 100% 
I 

Z89 67 

berpendidikan sebagai seorang pelatih bolabask,::. Kernudian dari 14 

orang pelatih tersebut 14 orang atau 100 O h  merlyatakan dirinya sudah 

lulus serta memiliki sertifikat sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi 

seorang pelatih olahraga bolabasket. Kemudian j~waban yang diterima 



dari 14 orang responden pelatih klub bolabasket S,~matera Barat, temyata 

14 orang atau 100 % yang berasal dari atlet, sisany~ 9 orang atau 0 % tidak 

bekas atlet atau tidak berasal dari atlet bolabaskm. Selanjutnya dari 14 

orang pelatih hanya 11 .orang pelatih atau 78 % Jrang memiliki program 

latihan yang baik dan terinci, sisanya 3 orang atall 2 1 Oh tidak memiliki 

program latihan yang baik dan terinci. Melihat wlian yang dikemukakan 

di atas, apabila diambil cara menyehlruh aspek ymg harus dirniliki oleh 

seorang pelatih olahraga bolabasket di setiap klub kabupatenlkota se 

Sumatera Barat bahwa secara kualifikasi pelatih b$$abasket di setiap klub 

memenuhi persyaratan artinya cukup baik memenilhi persyaratan sebagai 

pelatih olahraga bolabasket. 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan cl~buatkan tabel jurnlah 

persentase jawaban yang berasal dari responden pelptih 

Persentase Data Tentang Pelatih Klu h Olahmga 
Bolabasket Se Sumatera Bamt. 

Para pelatih yang berpendidik- 
an pelatih atau mendapatkan 

No 

p id idkan  tentang seorang 
pelatih basket merupakan 
Para pelatih yang memiliki 
sertifikat pelatih olahraga 
bolabasket 
Pada pelatih yang berasal dari 
atletlpernain bola 

Ciri-ciri Karakteristik 
Seorang Pelatih Ya O/O 1 Tidak 

1 Jumlah 1 42 1 1 0 0  1 - 



Berdasarkan uraian tabel diatas, ternyata pelatih klub olahraga 

bolabasket di kabupatenlkota se Sumatera B ~ r a t  sudah memenuhi 

persyaratan sebagai pelatih yang baik. 

4. Program Latiban 

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari responden terhadap 

pengajuan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner pelatih, ternyata dari 

14 orang pelatih terbukti 11 klub atau 78 % s d a h  memiliki program 

latlhan yang baik dan sisanya 3 klub atau 22 % tidak memiliki program 

latihan yang baik dan terperinci jika dilihat pula jawaban yang dinyatakan 

pelatih mengenai berjalan atau tidaknya program latihan di atas 60 %. 

ternyata dari 14 orang pelatih hanya 9 orang pelati'l atau 64 % saja yang 

dapat menjalankan program di atas 60 %. Sisany a 5 orang atau 35 % 

program yang direncanakan tidak dapat direricanakan sebagaimana 

mestinya. 

Berdasarkan uraian & atas, mxka untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Persentase Data Tentang P q r a m  Latibal Klub Olahraga 
Bolabasket KabupatenKota Se Sum atera Barat 

No 

1 

2 

Ciri-ciri Karakteristik 
Program Pelatih 

Merniliki program latihan yang 
baik clan terinci 
Pelaksanaan program berjalan 
diatas 60% 

Jumlah 

Pertany _ -- a _ an . I Jumlah 
Y a 

1 1 

9 

20 

78 

64 

7 1 

11dak 1 % 1 YO 
I 

5 1 35 100% 
I 22 ' loox 

I 
I 

8 I 29 



Melihat penjelasan tabel diatas. ternyata pelaih dari masing-masing 

klb Olahraga bolabasket di kabupatenkota se Sumatera Barat sudah 

rnemiliki program latihan yang baik. 

5. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan masukan diperoleh dari respontlm terhadap pengajuan 

pertanyaan yang terdapat dalarn kuesioner tentanr sarana d m  prasarana 

ternyata dari 14 klub olahraga bolabasket di kabup3tenIkota hanya 3 klub 

atau 21 % sudah memiliki ruangan khusus yang cdipakai untuk berlatih. 

Sedangkm -5s- 11 Hub atau 78 % tidak me-nillki ruangan khusus 

untuk berlatih olahraga bolabasket. 

Selanjutnya masukan yang diperoleh dari responden terhadap 

pengajuan pertanyaan yang terdapat dalarn kuesimer tentang peralatan 

seperti bola secara kualitas d m  kuantitas cukup jumlahnya. Dari 14 klub 

olahraga bolabasket kabupatenkota hanya 4 klub atsu 28 % yang memiliki 

peralatan secara L-alitas dm kuantitas cukup juml:~hnya. Sisanya 10 klub 

atau 71 % tidak memiliki peralatan yang secara kuantitas dan kualitas 

yang cukup jumlahnya 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka untuk lebh jelasnya di 

bawah ini akan dibuatkan tabel jumlah persentast: sarana dan prasarana 

jawaban yang berasal dari responden pengurus. 



Persentase Data Tentang Sarana dan Prasarana di Setiap Klub 
Bolabasket Di KahupatedKota Se Surratera b r a t  

No 

Melihat uraian table diatas, ternvata txahwa klub Olahraga 

1 

2 

bolabasket d kabupatedkota tidak memiliki sarana dan prasarana yang 

Ciri-ciri Karakteristik 
Sarana dan Prasarana 

baik untuk berlatih. 

Ya I % Tit ~k 
I 

Yang memiliki ruangan kusus 
tempat berlatih 
Yang memiliki sejenis alat 
lainnya seperti bola yang 
cukup jumlahnya baik secara 
kualitas dan kuantitas 

Jumlah 

6. Organisasi 

Suatu klub tidak akan dapat berkernbzrg dengan baik, bila 

organisasi tidak ada orang yang mengurus secara baik dan konsekwen 

3 2 1 
I 

terhadap tugas yang diembankan kepadanya. F:erdasarkan pemyataan 

I I 

1 :! 

21 

4 

7 

ternyata bahwa jawaban yang d~peroleh dari responden terhadap 

78 100% 
1 
I 

7 1 100% 
I 
I 
i 

74,50 

2 8 

24,5 

pengaj uan pertanyaan yang terdapat dalam kues ioner tentang pengurus 

organisasi temyata dari 14 klub olahraga bolabasl.;et di kabupa tdo ta  se 

Sumatera Barat ternyata 12 klub atau 85 % yang vnerniliki pengurus yang 

baik d a .  cukup jurnlahnya, sedangkan sisanya 2 klub atau 28 % tidak 

memiliki pengurus yang baik dan cukup jurnlahny t 

Selanjutnya pengangkatan pengurus d ~ r i  14 klub olahraga 

bolabasket di kabupatenkota se Sumatera Barat kmya 1 1 klub atau 78 % 



yang pengangkatannya berdasarkan musyawarah dan sisanya 3 klub atau 

2 1 % pengurusnya diangkat tanpa diawali melalui musyawarah. Kemudian 

dari 14 klub olahraga bolabasket di kabupsten/knfa hanya 6 klub yang 

memillki pengurus atau 43 O/O yang dapat bekerjasama den@ baik dan 

sisanya 8 klub atau 57 % pengurusnya tidak dapst bekerjasama dengan 

baik sebagaimana mestinya Kernudian pertanyaan yang diajukan tentang 

program atau rencana kerja yang baik ternyata dari 14 klub bolabasket di 

kabupatmkota se Sumatera Barat hanya 8 klub at IU 57 % yang memiliki 

program atau rencana ke ja  yang baik dan sisanya 6 klub atau 43 % tidak 

memiliki program atau rencana ketja yang baik Untuk lebih jelasnya 

dibawah ini akan dibuatkan tabel secara persen-ase tentang organisasi 

tersebut. 

Persentase Data Tentang Pengurus Organisasi Setiap Klub 
Bolabasket di Kabupaten!Kota se Sumatera Barat 

 ona an^ 
~a I % / T,;'Y No 

1 

2 

3 
4 

Ciri-ciri Karakteristik 
Pengurus Organisasi 

Memiliki pengurs yang baik 
dan cukup jumlahnya menurut 
kebutuhan klub 
Cara pengangkatan pengurus 
dengan musyawarah 
Kerjasama pengurus 
Memiliki program atau 
rencana ke ja  yang baik 

Jumlah 

12 

11 

6 
8 

37 

85 

75 

43 
57 

60 

A. 

3 

-. 
> 

X 
h 

15 , 100% 

I 

2 1 100% 

57 ) 100% 
42 1 100% , 

I 

19 3 7 



Berdasarkan uraian tabel diatas, ternyata secara keseluruhan 

pengurus organisasi klub bolabasket di knSupaten/kota belum 

menunjukkan pesyaratan yang baik sebagai penguns top organisasi yang 

baik . 

B. Pembahasan 

Berdasarkan ha i l  penemuan daiam penelitian iri~ melalui analisis yang 

telah dikemukakan di atas. maka diperoleh kesimpuan bahwa aspek yang 

dilihat dalarn penelitian ini, temyata semua pertanyam yang diajukan pada 

bagian terdahulu dapat dijawab oleh responden menuru* kenyataan yang ada. 

1. Pembinaan Olahraga Bolabasket 

Pembinaan mengandung hanyak m ~ a l a h  karena begitu 

kompleknya persoalan yang dihadapi, maka dibrttuhkan kejasama dan 

koordinasi dalam kemitraan yang kompak untuk n~emecahkannya. Upaya 

itu memerlukan uluran tangan banyak pihak melipxi sukarelawan, tenaga 

professional (guru, pelatih, penggerak olahraga), pskar peneliti, usahawan 

dan lain terkait. Masalah dalam pembinaan untuk wtiap bidang olahraga 

dapat ditelaah dari pendekatan sistem. Seperti yang dikemukakan oleh 

Rusli Luthan (200 1 : 12) mengtakan hahwa : 

"Pendekatan itu melalui berjenjarlg s m a  pendekatan secara 

lingkungan sekitarnya, lingkungan social. budaya, ekonomi dan 

politik". 



Berkaitan dengan pengajuan pertanyaan paelitian tersebut, dalarn 

uraian berikut ini akan dibahas satu pasam maspl.ah yang sangat besar 

pengaruhnya dengan olahraga bolabasket di S-lmatera Barat secara 

terperinci akan disebutkan lebih lengkap dalarn merl&dankan tugas sebagai 

seorang pelatih seperti yang dikemukakan oleh Har: ono (1988 : 20). 

"Keahlian dalam segala seginya, dan bukan hanya segi teknis 
dan taktis saja Akan tetapi ilmu-iimu yimg berhubungan 
dengan gerakan-gerakan tubuh, perk embangan dan 
pertumbuhan anak, mekanika gerak, gki, ptn,oaruh-pengaruh 
latihan pada sistem faal tubuh, ilmu jiwa dar.! sebagainya". 

Setelah melihat uraian serta kutipan di atls itupun belum dapat 

diandalkan untuk menjadi seorang pe!atih yang sempurna dan baik. Kita 

tidak bisa mengandalkan din dengan membaca dai  menekuni buku-buku 

tentang melatih dan kemudian mengharapkan bis.1 menjadi pelatih yang 

baik, meskipun benar bahwa penguasaan ilmu tent:mg melatih akan sangat 

membantu seni melatih kita. Mengapa ? antara ain disebabkan karena 

setiap situasi melatih seringkali dibedakan rn,-!atih suatu tim atau 

seseorang individu atlet yang sama sekalipuri seringkali menuntut 

keterarnpilan melatih yang berbeda dalarn situasi ymg berbeda pula. 

Jadi setiap yang kita lakukan itu harus dapat menemukan sendiri 

cara-cara dan gaya yang mana lebih tepat dan p~l ing berhasil. dan cara 

gaya yang mana yang kurang berhasil baginya. Smrang tidak akan bisa 

efektif kalau dia hanya meniru-niru cara dan  gay^ pelatih lain, meskipun 



cara dan gaya pelahh lain tersebut efektif bagi pelatih yang lain tersebut. 

Menurut Harsono (1988 : 22) rnengatakan bahwa 

"Kalau perlu pelatih itu hams inovatif. terbuka untuk 
menyimpang dari tradisi dan kebiasaan ymg  berlaku. Ini 
sernua menuntut arti atau seni dari smrang p elatih". 

Kemudian Fuose (198 1) yang dikutip olek Harsono (1988 : 22) 

mengemukakan bahwa : 

"Keterampilan seni itu dapat diperoleh melalui pengalaman 
studi dan pengamatan yang lama dan tekun 3an aplikasi yang 
sistematis dari ilmu pengetahuan dan skill untuk mencapai 
tujuan yang berkembang melalui on the job experience 
ny ata". 
Selanjutnya Harsono (1988 : 32) menyebutkan ada tiga komponen 

yang akan rnenunjang sebagai pelatih dalam tugasnva, antara lain : 

L L  1. Latar belakang pendidikannya dalam ilnu-ilmu yang mat 
hubungannya dengan olahraga. 

2. Pengalamannya dalam olahraga balk. s e b a p  atlet 
maupun sebagai pelatih. 

3. Motivasi untuk senantiasa untuk meirperkaya den@ 
ilmu dan pengetahuan yanp mutahir". 

3. Dari hasil analisis kedua yatiu berkenaan dengan Frorgam latihan. terbukti 

bahwa pelatih olahraga bolabasket di setiap klub ol,?hraga bolabasket yang 

ada di Sumatera Barat sudah memiliki program latihan yang baik dan 

terinci. Demikian juga pelaksanaannya lebih dari setengah jurnlah pelatih 

olahraga bolabasket yang ada di Sumatera Barat pi-ngram latihannya sudah 

dapat dilaksanakan di atas 60 %. 

Disini penulis tidak berlebihan mengat:lkan bahwa, apa yang 

dilaksanakan saat sekarang belum tentu tmtuk Tasa yang akan datang, 

program itu dapat dilaksanakan. Oleh karma itu diperlukan suatu sistem 



yang kita anut, sesuai dengan situasi dan kondisi y.mg ada di nesara lata 

atau di daerah kita sendiri. 

Suatu sistem program latihan olahrafa bolabasket yang 

dikembangkan sekarang, adalah berdasarkan sifaf usia yang berkaitan 

dengan proses pertumbuhan tulang-belulang. 

Adapun contoh penjabaran pokok-pokok rencana latihan kedalarn 

unsur-unsur latihan menurut Imam Sodikun (1992 : 113), setiap 

minggunya mulai dari minggu pertarna sebagai berikut : 

Minggu Pertama : 

- Latihan fisik 

- Lempartangkap 

- Menembak 

- Pembinaan keberaniankesiapan mental peroran !an 

Minggu Kedua : 

- Latihan fisik 

- Kombinasi tempat + menembak 

- Pembinaan kepribadian perorangan 

- Penyerangan perorangan dan berternan 

- Pertahanan perorangan 

Minggu Ketiga : 

- Latihan fisik 

- Kombinasi lempar tangkap-mengFring dan menernbak 



- Penyerangan be rep  

- Penyerangan perorangan dan berely 

4. Mekanisme Organisasi 

Upaya pembinaan prestasi oklhraga bolabasket bukanlah upaya 

yang sederhana, melainkan sesuaru yang cukup komplek, karena 

pembiayaan prestasi itu pada hakekamya adalah uoaya untuk memadukan 

kemampuan dasar anatomis, fisiolo@s, psykololjs dari seorang atlet 

dengan berbagai perlakuan atau tretmen yang dibeikan kepadanya melalui 

latihan, dilengkapi dengan pemberian keterarnpilan teknik dan taktik. 

sehingga mampu mendorong kemampuan dasar tcrsebut kearah maksimal 

dan mewujudkan apa yang dinamakan prestasi. 

Sebagai konsekuensi logis dari tuntutan prestasi yang demikian 

tinggi, maka usaha-usaha pernbinaan prestasi tidak bisa dilakukan sebagai 

sarnbilan, tetapi menurut upaya-upaya yang leh h profesional olahraga 

tingkat tinggi'tidak bisa lapi diserahkan bepitu saia kepada mereka yang 

memiliki kecintaan, kegairahan, idealisme c a n  perhatian terhadap 

peningkatan olahraga. Tetapi olahrara sudah menjsdi masalah bangsa atau 

negara, dan menjadi tugas dan pekerjaan para ahli. Kerja yang lebih 

profesiond dibidang kepelatihan, pengorganisas dan pengadministxasian 

adalah sangat diperlukan untuk keberhasilan parbinaan olahraga tingkat 

tinggi. 

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa pembinaan prestasi 

bukanlah persoalan pelatihm semata-mata, -etapi memerlukm juga 



dukungan organisasi yang baik dan adminitrasi yai: teratur. Pengalaman 

sehari-hari dalarn pembinaan olahraga bolabasket telah menunjukkan 

perlunya pengorganisasian yang baik dalam penhinaan olahraga yang 

Menurut Subari Sukard (1988 : 4) mayatakan bahwa paling 

sedikti ada enarn aspek yang saling berkaitan dan Fatu sama lainnya saling 

mempengamhi yang terlibat dalam upaya pembinmn t a e b u t  yaitu : 

LL a. Aspek manusia (sebagai individu) 
b. Aspek lingkungan (sosial ekonornis) 
c. Aspek tujuan dm sasaran 
d. Aspek bentuk dan isi kegiatan 
e. Aspek metode dan pengalam terseleksi 
f'. Aspek media dan alat bantu". 

Keenam aspek tersebut akan saling beriq!eraksi apabila proses 

pembinaan prestasi atau proses latihan berlangs~rlg. Sedangkan proses 

latihan itu sendiri, menurut Subari Sukardi (1988 : 4) mengatakan hams 

memiliki kegiatan sebagai berikut : 

4 6  a. Pelaksanaan latihan 
b. Penyediaan perlengkapan dan peralatan 
c. Penyusunan dan pengkoordinasian program 
d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehat~n 
e. Penumbuhan iklim yang rnendukung m stivasi 
f. Pengolahan dan pengawasan". 

Untuk dapat terlaksananya hal-ha1 tan kegiatan tersebut, 

diperlukan adanya sesuatu yang memiliki otorita;. yang dapat mengatur, 

mengkoordinasikan, dan mengintegrasikannya da.1 otoritas tersebut hanya 

dimiliki oleh sebuah organisasi dengan seluruh perangkamya. Adalah 

tidak mungkm apabila segalanya in1 diserahkan saja kepada atletjpelatih 



untuk melakukannya. Dan kalaupun mungkin hanva sebagan saja. serta 

hasilnyapun tidak seperti yang diharapkan. 

Orgrmisasi merupakan suatu ha1 yang pokok dalarn usaha 

pembinaan olahraga bolabasket. Faktor organisasi merupakan wad& dari 

kegiatan yang mernerlukan partisipasi dari selumh anggota masyarakat 

dan pemerintah. Tanpa dukungan vang mematlai, maka mekanisme 

organisasi itu tidak akan berjalan lancar. Kelancaran mekanisme 

organisasi pembinaan olahraga bolabasket akan menunjang terciptanya 

suatu prestasi yang optimal. 

Selanjutnya Sondang, P. Siagian (19F3 : 9) menjelaskan 

bahwa : 

"Organisasi yang dipandang alat pencapuan tujuan yang 
tidak ditetapkan sebelumnya yang sbuktun~!-a bersifat relatif 
permanen tanpa menutup kernungkiqan terjadiuya 
keorganisasian apabila hal itu dipand~ng perlu, baik 
percepatan laju usaha pencapaian tujuarl maupun dalarn 
usaha pemanfaatan efisiensi dan produktifit 35 keja". 

Bertitik tolah dari kutipan yang dikemukaksn di atas dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa peranan organisasi dal~rn pembinaan olahraga 

bolabasket sangat penting artinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Tanpa adanya suatu organisasi yang baik dari suatu klub olahraga 

bolabasket di kabupatedkota se Surnatera Barat. 

Suatu organisasi klub olahraga bolabasket vemerlukan mekanisme 

yang teratur dan sistematis, kelancaran mekaqisme s u m  organisasi 

olahraga bolabasket akan mernperlancar penlhinaan klub olahraga 

bolabasket dimaksud. Dalarn ha1 ini kepemimpinan setiap unsur yang 



terdapat dalarn organisasi tersebut hams merasa be r t angpg  jawab dalam 

melaksanakan tu_w yang dibebankan kepadanya 

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam seiap unsur organisasi 

hams bejalan menuju tujuan yang telah ditetapkm. Setiap uns~rr hams 

menciptakan kerjasarna yang biak. sehingga nekanisme organisasi 

tersebut dapat beq alan sesuai dengan yang diharaph an. 

Kenyataan yang diternui pada klub-klub Peri!jcab-Pengcab maupun 

di Pengda Siunatera Barat. mekanisme or_ganisa.ii olahraga bolabasket 

tidak berjalan menurut semestinya. Bertit* tolak ; I x i  data d m  informasi 

yang dikumpulkan bahwa pengurus tidak menjalaqkan tugasnya masing- 

masing seusia dengan bidang mereka. Dan kebany lrtan pengurus bertugas 

ganda, seperti semua kegiatan dikerjakan oleh sekretaris, apabila itu 

ditentukan pemain, memilih pemain mencari dam dan malah sampai ke 

melatihpun sekretaris yang berusaha Oleh sehab itu wajar kiranya 

Olahraga bolabasket di Sumatera Barat belllm ba-k pernbinaannya sesuai 

dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan mtkanisme tidak berjalan 

lancar sesuai dengan yang diharapkan . 

Atlet 

Tidak dapat dipunghri lagi bahwa pemf:!ihan pemain berbakat 

merupakan salah satu kunci keberhasilan pemhinaan prestasi. Narnun 

sering kali kita memilih pemain dan memandu b a h t  secara gampang saja. 

Kalau seseorang kelihatan memperlihatkan ninat yang besar dan 

permainan yang bagus, maka diarnbillah dia t:ntuk dibina tanpa kita 



rnerasa perlu la@ untuk mengetahui apakah bakat vang ditampilkan itu. 

juga disokong oleh kemampuan organ-organ tubuh atau tingkat kesehatan 

badan serta intelegensinya Nah ini tentu memerlu.<an pemeriksaan yang 

seksama dan terarah yang memerlukan keterlibatan ,lmu yang terkait. 

Untuk menemukan bibit atlet yang baik dm1 jumlah yang banyak, 

perlu mengadakan pemasalan secara luas disega'a lapiran masyarakat. 

Dengan kata lain perlu digalakkan program mema.;varakatkan bolabasket 

dan memperbolabasketkan masyarakat. Setelah tercapai usaha pemasalan 

ini, pembibitan dapat dilakukan secara ilmiah oleh para pakar bolabasket. 

Contohnya dengan mengadakan tes fi sik gerak, o'xervasi, seleksi dalam 

pertandingan dan pemeriksaan fisiklmental tibit atlet di dalarn 

laboratorium dan laimya. 

Usaha untuk mendapatkan bihit atlet bolakasket yang unggul dan 

berbakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu perlu kecermatan dan 

ketapan cara mengambil, termasuk ketapan alat u k ~  lmya Apabila presodur 

ini dapat ditempuh dengan baik, maka kecenderunqin mendapakatn bibit 

unggul bolabasket akan dapat diperoleh. 

Menurut Iman Sodikun (1992 : 120) rengatakan aspek yang 

dipedomani dalam mencapai bibit unggul atle t secara rinci sebagai 

Segi anatomis, mempunyai kecendnmgan tinggi badan 
yang mernadai, yaitu 180 cm ke ata:, atletis, otot-otot 
dada, tangan dan kaki yang kuat serta b3dan kekar. 

2. Segi fisiologis, kondisi jantung, para-paru, peredaran 
darah, p e n m a a n  makanan, susrman syaratf dan lain-lain 
hams melalui pemeriksaaan dokter Semua kondisi 



fisiologis ini hendaknya prima dan m m p u  menerima 
latihan yang berat. 

3. Kemampuan gaak, unsur-unsur yang terkaitan dengan 
gerak tubuh misalnya, meloncat, Itri. mendorong, 
mengubah arah tubuh dan Irtm-lain harus bisa maksimal. 

4. Segi mental, kejiwaan, kerpibadiari, daya nalar 
ternperamen, ketakwaan perlu diperhatik m. 

5. Segi kesehatan, sehat fisik dan mental. 
6. Segi sosial ekonomi, latar belakang kehidupan sosial 

ekonominya perlu diperhatikan1dipemml)mgkan. 
7. Segi keturunan, bisa diperbmbanskan a.21-usul orang tua 

si atlet, misalnya orang tualnenek mcyangnya mantan 
pemain bolabasket". 

Di sisi lain atlet basket itu menurut Imam Sodikun (1992 : 120) 

perlu diperhatikan atlet berbakat usia muda dapat ditemukan pada : 

c C  1. I3 sekolah-sekolah : SD, SLTP, dan S$?U 
2. Di perkumpulan-perkumpulan bo1abaskt.t 
3. Pada organisasi-organisasi pemudakaraly taruna 
4. Di kampung-kanpung daerah". 

"Lebih lanjut lagi Imam Sodikun (1992 : 120) sebagai 
parameter atlet unggul berbakat pada ujia masih muda, 
antara 10 - 15 tahun dan memiliki perawakm serta proporsi 
fisik yang cocok dengan knteria di atas. ~otensial kekuatan 
fisiknya untuk berprestasi, memiliki keseharan dan kesegaran 
yang prima serta faktor kemman keluarga sangat 
menentukan sekali". 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa blbit atlet yang berbakat 

agar berprestasi bolabasket adalah memenuhi arpek antropometri, faal, 

keturunan, kemarnpuan fisik dan mental serta berkemarnpuan dapat 

menahan tekanan (stress). 

6. Sarana dan Prasarana 

Bagian ini merupakan bagan terakhir dari pembahasan yang 

bersumberkan dari analisis data serta pemb lltian dari pertanyaan 



penelitian yang diajukan kepada pengurus tentang sarana dan prasarana 

Ternyata bahwa setiap klub bolabasket di kabup~tenkota yang ada di 

Sumatera Barat hanya 3 kabupatenkota yang mmiliki  ruangan khusus 

dan baik dipakai untuk berlath, sisanya 11 klub yang ada di 

kabupatenkota tidak memillki tempat yang khusus dan baik di-eunakan 

untuk berlatih. Akibatnya tentu saja akan menghanbat atau tidak dapat 

melakukan latihan dengan baik. 

Untuk menyempurnakan penvempurnaan y ang lebih produkti f 

terhadap prestasi pernain bolabasket di setiap klub yang ada di 

kabupaten/kota, dibutuhkan sarana dan prasarana ymg baik dan memadai, 

misalny a memiliki ruanganfgedung y rang tertutuv khusus untuk berlatih 

olahraga bolabasket, sehingga apabila ada ganggu;m cuaca misalnya hari 

hujan, program latihan tetap bejalm term atau gangguan-gmgguan 

lainnya digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. 

Di samping adanya ruangan khususlgedunp khusus untuk berlatih, 

juga dilengkapi dengan alat-alat penerangan atlu lampu yang dapat 

membantu kegiatan latihan apabila hari agd. mendung dan lain 

sebagainya Kemudian yang tidak kalah pentinyya setiap klub itu 

hendaknya memiliki bola yang cukup jurnlah sa ta  bola tersebut cukup 

standar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Menurut Imam Sodikun (1992 : 84) bolabasket yang baik itu 

dengan ukuran "Keliling bola 75 - 78 cm. berat bola, antara 600 - 650 

gram serta bola di pompa secukupnya, bila dija-u~hkan pada ketinggan 



BAB V 

KESIMPULAN D.kN REKOMEN3.4SI 

Berdasarkan uraian dan pernbahasan yang dikemllkakan pada bagan 

terdahulu, maka bagian ini akan dikemukakan bebenoa kesimpulan dan 

rekomendasi tentang pembinaan yang olahraga bolabasket di kabupaten/kota se 

Sumatera Barat. 

A. Kesimpulan 

I .  Bahwa pembinaan olahraga bolabasket di Sumatera Barat belurn 

menunjukkan pembinaan yang sempuma balk yan r berada di kabupaten 

marlpun dikota Surnatera Barat. 

2. Pembinaan tehadap atlet Olahraga bolabasket (11 setiap klub pada 

kabupatedkota belum menunjukkan persyaratan ? ang baik sebapai atlet 

bolabasket yang ideal. 

3. Bahwa pelatih oiahra.ga bolabasket dl setiap kabunatenkota se Sumatera 

Barat sudah menunjukkan persyaratan yang baik st-hagai pelatih Olahraga 

bolabasket. 

4. Bahwa pengurus Olahraga bolabasket di senap klrth di kabupatenkota se 

Sumatera Barat belurn menujukkan persyaratan yang baik sebagai 

pengurus top organisasi. 

5. Bahwa pembinaan sarana dan prasarana olshraga bolabasket di 

kabupatenkota se Surnatera Barat belurn menunj 14kan persyaratan yang 

baik sebagai sarana dan prasarana yang dipakai untuk berlatih 



6. Bahwa pembinaan organisasi di setiap klub kabuppten/kota se Sumatera 

Barat belum terdapat kerjasarna yang baik serta kelum dikelola secara 

professional dan sebagainya. 

A. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab terdahulu 

serta berpedoman beberapa butir kesimvulan, maka bersarna dengan ini 

diajukan beberapa rekomendasi, semoga rekomendasi ini ada manfaamya 

terhadap kemajuan olahraga bolabasket di kabupaten'lota se Sumatera Barat 

khususnya dalam pembinaan : 

I .  Diharapkan kepada plhak berwenang. dalam ha: ini Pengda Perbasi. 

Pengcab Sumatera Barat supaya mem benk~n pengayoman dan 

memberikan sumbangan pikiran yang berguna unn k memajukan olahraga 

bolabasket di setiap klub yang ada di kabupataJn<ota, agar pernbinaan 

olahraga ini dapat meningkat baik terhadap kmlitas maupun secara 

kuantitas. 

2. Diharapkan tim Pengda Perbasi Surnatera Barat supaya dapat 

rnemfungsikan secara maksimal pengunls d p l m  usaha mengatasi 

pmasalahan-permasalahan yang tex-jad di Pengceb pada masinpmasing 

Mub yang berada di kabupaten~kota se Surnatera Barat. 

3. Untuk dapat mewujudkan organisaqi yang berkualitas ditingkat daerah 

maupun di tingkat nasional. diperlukan kerjasam I keja yang baik antara 

pemerintah tingkat Propinsi, KabupatenKota aqrv program kerja yang 

dibuat dapat terlaksana dengan baik. 
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Instrumen Penelitian "Pcnrbinaan Olahraga Baskct tli Sumarcra Barat" 

Rcsponden : Atl i t  
Angkct ini diberikan seniclta-mala u n l u k  pernt-inaan Atlit Baskct disctiap 

I Club yang ada di Sumatera Barat. 

I Petunjuk : Lingkarilah alternatif jawaban dari sctiap pcrtanyaan yang saudara anggap 
benar. 
Contoh: Apakah di Club Saudara mcmiliki iarana dan prasarana 

yang Iengkap untuk berlatih '? 
a. Ya b. l'idak 

1.  Apakah sudah lama saudara terdaftar di Club bola baskct in ? 
I ., 1 . - 

a. Ya .. . --_.. .. b. Tidak 
k 
. . 

2. Saudara terdaftar pada Club ini apakah atas kawanan scndiri 
a. Ya b. Tidak 

3. Apakah pada umur 7-8 tahun saudara sudah mulai berlatih (11 Club Basket ini ? 
- a. Ya b. Tidak , 

4. Apakah sekarang postur tubuh anda tingginya I SO cln ke at.1.s ? 
a. Ya b. Tidak 

\ 
I 5. Evknurut Sdr. tubuh sdr. atletis, berotot serta kckar cocok scbagai fisik atlit bola basket 

l a. Ya b. Tidak 
I 
I 6. . Apakah saudara sudah pemah rnengikuti pertandingan bola basket ini ? 
l a. Ya b. Tidak 

7. Kalau sudah pernah apakah Club saudara menjuarai ? 

a. Ya b. Tidak 

8. Apakah pclatih Saudara ada rnemberikan latihan kondis fisik misalnya, daya tahan 
daya tnhan otot, kckuatan otot-otot, kckuatari liccepatan scrt3 power. 
a. Ya b. Tidak 

9. Apakah pelatih Club saudara ada memberikan latihan ber ttcban ? 
a. Ya b. Tidak 

10. Apakah pelatih Club saudara ada rnemberikan latihan tekniri taktik sewaktu latihan ? I 

a. Ya b. Tidak 



I 
l t ~ s t r u ~ n c ~ ~  i ' c ~ l c l i l i : ~ ~ ~  '* i ' c n ~ l ~ i t i : ~ : ~ ~ ~  01:1111-:1ga 1i:tsIcct t l i  SLIIII:I~CI-:I I$:II-;I~" 

\ 

licspondc~i : I'clatil~ I 
Allgkcl ilii d ibc r i k ;~~~  sc~rinta- nul la ulltuli [vc~nl) i~ laa~~ I'clatih I3askcl c l i  

t sctiap club ynllg acla tli huniclcl-:I I~;I~;I[ 

I. Apr~kuli sudali I;r~ira snudala tcrd;1l2ri1- s c l ~ a ~ ~ i  ~ > c l a l i l ~  11acl;l C'lul) I$:~skcl i~ i i  '? 
a. Ya b. 'fidak. 

2. Apakali saudara mcnjadi scorarig pclnlili di Club I3nskcl .i*i~ alas kcmawan scndiri ? 
a. Ya b. 'I'idak 

3. Apakah saudara scbagai scorang l)cl;~LiIi l!cl-nrlli ~ncnk;ikuli scnlacaln sckolah :\tau 
penalaran pelatih tcntang Olahrzlga U;IS~CL '! 
a. Ya b. 'fidak 

\ 

4. Kalau ~)crnah apaki111 saudarn lulus? 
a. Ya b. Tidak 

5 .  Apakali saitdara pcr~iah rncngikuli scjcrlispcnatnri~n-pcn;~:;~ran ilniu ~ ~ c n u ~ i j ; ~ n g  lainriya, 
scpcrli sl>ol-l ~ncdicanc. sporlpsyliology. 1cul.i ~ c r a k  c l ~ i ~ r  sc'x~~,;i i~iy:i 'l 
a. Ya b. 'I'idak 

6. -Scbclu~n sactdara mcnjadi pclalih, al>akali sa~~dara scorarig allit baskc1 yang bcrprcslasi 
di Sumntcra Barat '? 
;I. Yil I). 'l'icl;~k 

7 .  Kalau \'a, Apakali saudara pcrllall ~ l ~ c ~ i g i k u l ~  l~cr . tar ld~~igu~i  alltar Club di Su11il)ar ~ u i  '? 

a. Ya b. Tidak 

H. Apakall saudara dalam 11icl;llili .j;~i~li SCI~CIUII~ ICI:~~III kc !;II~II\~;~~I incnyiaplia~i progralii 
latillan yang baik '? 
a. Ya b. 'I'idnk 

(1. Apakall dalaln rnc~iikcrikan IalilCnn sautlnra I;\kukan pcnc:li;\unn~i ynng tcrtcnlu dari nspch 
ynng saudara latill? 
a. Ya b. 'I'id;lk 

10. Apakali Progratn yang saudara built bcrjul:i~i di ~ilrl:; 60 ':',." 
a. Ya b. 'I'iclak 



I 'clu~ij uk : I . i~igkari lal~ a ~ ~ c r l l a ~ i  I'.jitt~i11);111 diiri sc~iap pc r t~~~y ; la i l  y;111g s:lucl;~rii i111gg;11> 
I,c~iar. 
Conlo11 : Ap;tkall di club saudara ~ i ~ c l l i i l i k i  S;II;II~ da11 piasarana yang 

I lcngkap 
a. Ya I b. 'I'idah 

1. Apakah sudah Ialna saudara [crclal'lur scbagai pcngurus pa23 club b;~skcl ini '! 
;I. Yn \ 1). '1'icI:i h 

~ 2 .  Saudara lcrdal'tar scbagai pcngurus di c!ub baskct ini  upakah alas hcniauan sc~idiri 
lalu diangkat secara rcsmi scbagai Vngurus ? 
a. Ya 11. 'I'iduk 

3. Apakali adr~ kcr-ja [clap stl~~dal'a di salnping sc0;rl;ni I>cnSurb.ls Ji  cluh I,:islicl i i ~ i  '! 
a. Ya b. '['idak 

4. Apskah sdr. sebagai pcngurus mcmiliki rcncana progranl hcr.ja yang paik ? 
a. Yn b. 'I'i Jak 

5 .  Apakah baik kchadiran pelatill di club sr~udnru '? 
a. Ya b. Tidak 

6. Apakali pclatil-r di club baskct siiud;i~.;l ~i iclnbual progralil lalil\ali yalll; haik '? 
b. 'I'idrlk a .Ya - ! 

7. Kalau ya, apakah dapnt bcrjalnn Ji alas 00 '>/;I '! 
a. Yn b. 'I'iJak 

8. A l ~ a k a l ~  I ~ I ~ ~ I I ~ ~ I I  kl111~11~ dill1 ~LIIIII~III l> t ) l i~  Y ; I I \~  IIICIII~IC~:~~ Y ; I I ~ ~  ~ l i i> i~k :~ i  L I I I ~ U ~  l>crli~~i.li 
I 

o l c l ~  clilb bnslicl sai~clarn ? I 

I 
;I. Ya b. 'l'idak I 

9. Apakali Icngknp j~~ln la l inyn ~,cngurus Ji ruigki11 sccara rc: ini cli club baskct saudara 'I 1 '  
a. Ya b. 'I'idak I I 

I 10. Apakah ada club basket sai~dara ~ncndapatkan bantiran d . r i  pclncrintah sctc~npat ? : 

a. Ya b. 'I'iclak 
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