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Abstract 

The aim of this research is to identrfi the succes of sport development done in which 
the ureu population is regency Kabupaten Tanah Datar by choosing six subdishict. For 
.individual sample done by using "multistage random sampling" took I80 participants, it 
corzsists of primary and scondaq) data. The data collection is through guestionaire, 
intewieiv, obseri~afior,, measurenrerzt and documentation, for data analysis uses computer 
program. The research finding indicates in general sport development index in regency 
Kabupaten Tanah Datar is 0,237. It means the category of open roont index is middle, the 
other index$ are low. Otherwise, sport index ofeaclz regency Kabupaten Tanah Datar is low. 
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Pendahuluan 

Penataan sistem keolahragaan 
harus dibangun dari landasan yang 
kokoh, karena olahraga memiliki peran 
yang strategis dalam proses pembinaan 
kader bangsa yang sehat, sportif dan 
profesional, sehingga siap untuk men- 
gabdi, berjuang dan berkorban untuk 
tanah air, bangsa dan negara tercinta. 
Keolahragaan Nasional bertujuan mem- 
elihara dan meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran, prestasi, kualitas manusia, 
menamkan nilai moral dan akhlak mulia, 
sportivitas, disiplin, mempercepat dan 
membina persatuan dan kesatuan bangsa, 
memperkukuh ketahanan nasionaI, serta 
~nengangkat harkat, martabat, dan 
kehormatan bangsa. (Undang-Undang 
Republik In-donesia No.3 Tahun 2005) 

Sesuai dengan Undang-Undang 
Sistem' Keolahragaan Nasional bahwa 
sistem pembinaan olahraga meliputi; 
Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, 
dan olahraga prestasi. Konsep dasar 
pembangunan olahraga harus berbasis 

pada pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya. Dengan kata lain mengin- 
tegrasikan olahraga dengan pem- 
bangunan masyarakat. sejalan dengan 
pembangunan olahraga yang telah 
dilaksanakan, maka perlu diidentifikasi. 

Untuk mengidentifikasi keber- 
hasilan pembinaan olahraga nasional, 
Direktorat Jendral Olahraga Departemen 
Pendidikan Nasional tahun 2003 melun- 
curkan konsep yang diberi nama dengan 
" Spori Development Index " ( ,Dl) .  
Konsep ini dilakukan dengan tujuan 
mengembangkan instrumen yang akurat 
(valid) dan terpercaya (reliabel) untuk 
mengukur keberhasilan pembangunan 
olahraga. Keberhasilan tidak diukur dari 
hal-ha1 yang bersifat prifer yang hanya 
tampak dipermukaan. Akan tetapi 
menyentuh pada hal-ha1 yang paling 
dasar dalam olahraga dan ukuran yang 
dikembangkan juga aplikatif dengan 
keragaman daerah. 
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Konsep SDI menyajikan ukuran 
kemajuan pembangunan olahraga yang 
lebih memandai dan menyeluruh dari 
pada ukuran tunggal "medal; ". Kese- 
luruhan informasi yang diungkap 
melalui SDI, akan sangat bermanfaat 
sebagai pengambilan kebijakan pem- 
bangunan olahraga, terutama terkait 
dengan upaya menciptakan struktur 
tatanan pembangunan olaharaga yang 
fundamental dan kokoh. (Ditjen 
Olaharaga, 2004). 

Berbagai usaha pembinaan 
olahraga di Kabupaten Tanah Datar 
telah dilakukan melalui pilar Pendidikan 
j asmanilolahraga pendidikan, olahraga 
mayarakat dan olahraga prestasi. Pem- 
binaan tersebut dilakukan dengan 
melibatkan berbagai unsur terkait, pem- 
erintah, masyarakat, suwasta, dan 
sebagainya yang diuasahakan secara 
sinergis. Bila diidentifikasi masih 
kurang menggembirakan j ika di banding- 
kan secara regional, nasional apalagi 
internasional. Hal ini terlihat; relatif 
rendahnya jumlah masyarakat yang 
berolahraga, terbatasnya prasarana 
olahraga yang dibangun, belum optimal- 
nya pemakaian prasarana olahraga yang 
telah dibangun, even pertandingan atau 
kejuaraan yang digelar sangat kurang, 
rendahnya prestise daerah bila diban- 
dingkan dengan daerah lain, kuntitas dan 
kualitas atlet yang dibina, sepinya 
penonton menyaksikan suatu kej uara- 
anlpertandingan, dan sebagainya Karena 
itu perlu dilakukan pengkajian secara 
menyeluruh dengan mengidentifikasi 
pembangunan olahraga Kabupaten 
Tanah Datar. 

Pengertian Sport Developmerzt Irrdex 

Konsep yang diluncurkan oleh 
Direktorat Jendral Olahraga Depdiknas 
tahun 2003, yang diberi narna dengan 
SDI. Mengidentifikasi empat elemen 
secara signifikar) terhadap keberhasilan 
pembangunan olahraga, yaitu; (1). 
Partisipasi rneruj uk pada banyaknya atau 
kuantitas inasyarakat melakukan kegiat- 
an olahraga setiap minggu.( 2) Ruang 
terbuka merujuk pada suatu tempat yang 
diperuntukkan atau dibangun bagi 
kegiatan olahraga (3) Kebugaran me-- 
rujuk pada kesanggupan tubuh untuk 
melakukan kegiatan tanpa mengalami 
kelelahan, dan (4) Sumberdaya inanusia 
merujuk pada banyaknya pelatih, guru, 
dan istruktur olahraga dalam suatu 
wilajlah tertentu. (Ditjen. Olahraga, 
2004). 

Metode pengukuran pem- 
bangunan olahraga dikembangkan ber- 
dasarkan konsep "Human Development 
Index "(HDI). HDI dapat menentukan 
tingkat kualitas manusia suatu negara, 
~ n a k a  dengan Ineminjam istilah tersebut 
SDI juga dapat, lnenentukan tingkat ke- 
inajuan pelnbangunan olahraga suatu 
daerah dan perbandingan dengan daerah 
lain di Indonesia. . . (Ditjen Olahraga, 
2004). . . 

I .  Purtisipusi OIaliraga 

Asumsi dasar yang digunakan 
untuk menetapkan partisipasi sebagai , 

dimensi pen~bangunan olahraga adalah 
tumbuhnya kesadaran hidup sehat dan aktif 
sepanjang hayat. Artinya semakin banyak 
individu yang berpartisipasi dalam kegiat- 
an olahraga disuatu daerah, semakin tinggi 
pula kesadaran masyarakat di daerah 
tersebut akan hidup sehat dan berkualitas. 
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Tingginya partisipasi juga mencerminkan 
minat dan apresiasi masyarakat yang 
bersangkutan terhadap kegiatan olahraga. 
Partisipasi diyakini sebagai prasyarat 
kuatnya fondasi bangunan pilar olahraga. 
Bangunan olahraga nasional sesuai UU RI. 
No.; tahun 2003 tentang Sistem Keoiah- 
ragaan Nasional, penerapan melalui tiga 
pilar bangunan olaharaga, yaitu; pen- 
didikan jasmanil olahraga pendidikan, 
olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 

Pelnbangunan Olahraga merupakan 
kesiste~nan yang bersifat holistik b d a n  
semata-mata olahraga elit-kompetitif, 
inenempatkan pendidikan jasmani sebagai 
sebuah "ground floor " untuk memupuk 
aspirasi berolahraga dan kebiasnan aktif 
disepanjang hayat, dan diatas dasar itu 
terbangun sub-sistem olahraga rekreasi 
yang bersifat meluas, dan olahraga 
kompetitif yang bersifat elit. Kata kunci 
yang berkaitan dengan partisipasi mas- 
yarakat dalarn ha1 tersebut adalah i7totivasi 
parapelaku olahraga itu sendiri. (Lutan, 
200 1) 

Pembangunan oIahraga (Sport 
development) terkait dengan pem- 
bangunan masyarakat (community 
development), ltonsep yang sedang dirintis 
adalah model pembangunan olahraga 
masyarakat ('ort corn?nudity develo- 
pment) yang memadukan strategi pem- 
bangunan olahraga dan pembangunan 
masyarakat. Disamping itu, luta menyadari 
pembangunan olahraga memerlukan ulur- 
an banyak tangan, karena itu, asas 
kemitraan yang didukung oleh kekuatan 
pemerintah, lnasyarakat dan swasta. 

lSSN 141 1-6960 

memadai, sulit rasanya mengharapkan 
partisipasi publik dalam aktivitas olahraga. 
Semakin banyak prasarana yang tersedia, 
semakin mudah masyarakat mengunakan dan 
manfaatnya Sebaliknya sernakin terbatas 
p r a s m  yang tersedia, semalcin terbatas 
pula kesempatan "masyarakat menggunakan 
dan memanfaatkannya Dengan demikian, 
ketersediaan prasarana olahraga akan mem- 
pengaruhi tingkat dan pola partisipasi 
masyarakat berolahmga. Daerah yang peduli 
akan pembangunan olahmganya, akan 
berusaha menyediakan prasarana olahraga 
dm dikembangkan secara terpadu dengan 
pembangunan daerahnya. (Ditjen Olahraga, 
2004). 

Usaha untuk mendapatkan kebugaran 
dan prestasi tinggi, prasarana clan sarana 
yang diperlukan memadai dm memenuhi 
syarat baik disegi jumlah, maupun disegi 
mutu alat yang dipakai. Suharno (1982) 
mengemukakan " Sesuai dengan kemajuan 
teknologi perlu peningkatan kualitas pra- 
sarana dan alat-alat olahraga yang dukuhnya, 
karena mempunyai andil cukup besar dalam 
pembinaan olahraga agar motivasi berolah- 
raga lebih tinggi sehingga pencapaian usaha 
kebugaran dan prestasi olahraga secara 
maksimal" . 

Kebutuhan ruang untuk bergerak 
ditentukan dengan standart kebutuhan ruang 
perorang, sebagai contoh Republik Federasi 
Jeman ditentukan kebutuhan ruang sebesar 
3.5 dorang, dengan "Muster Plun" yang 
dikenal dengan nama "The Golden Plun" 
yang disusun di Hannorover pada tahun 1959 
dan mulai ddaksanakan pada tahun 1960 
untuk pertama kalinya. (Purnomohadi, 2003). 

2. Ruang Gcrak Suatu lokakarya tentang fasilitas 
olahraga yang diadakan oleh Pusat Tlmu 

Prasarana merupakan wadah sebagai Olahraga KONI Pusat pada tahun 1978, yaitu 
kebutuhan dasar untuk inelakukan aktivitas 1 .4m2/orang, Pemda DKI sebesar meng- 
olahraga. Tanpa adanya prasarana yang kondisikan 1.5 m2/ orang. Menpora tahun 
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1993 mensyaratkan di Kawasan Pernulaman 
sebesar 4.2 m2/orang, sarna dengan pedoman 
negara-negara Eropa, antara lain; Hongaria 
3.7 m2/orang, Uni Sovyet 5.3 m2/orang, dan 
Luxemburg 4 m2/orang. (Fumomohadi, 2003). 

3. Kebugarun Jasmani 
Y 

Tingkat Kebugaran merupakan 
indikator penting keberhasilan pembangumn 
olahraga, karena merupakan prasyarat bagi 
seseorang untuk dapat melakukan akhvitas 
sehan-hari secara produktif. Reformi 
pendidikan jarmani dan olahraga disej urnlah 
Negara (rnisalnya Arnerika dan Australia) 
dilakukan bermula dari rendahnya tingkat 
kebugaran sebagian besar warganya. (Ditjen 
Olahraga, 2004). 

Kebugaran bukan statis, tetapi suatu 
tingkat keberfungsian yang selalu berubah, 
dan sebagai suatu ranghan kesatuan dari 
h g s i  kesehatan. Kebugaran keadaan yang 
dinamis dan terintegrasi dari fingsi-hgsi 
organ tubuh yang berorientasi terhadap upay a 
memaksirnallcan potensi yang mermliki 
ketergantungan pada tanggung jawab din 
sendin. (Robbins, Powes, and Burgess; 1994, 
dkut~p H a d ,  2003). 

Kegiatan olahraga akan mening- 
katkan kesejahteraan fisik yang ditandai 
dengan peningkatzh a' . derajat kebugaran 
jasmani clan kesehatan yang dinamis, yakni 
suatu kualitas h g s i  jasmaniah yang 
menunjukan bukan hanya bebas dari penyaluf 
tetapi j uga mampu memperagalcan hasil ke rja 
yang memuaskan baik secara kualitatif 
maupun Lwantitatif Selain itu, masyarakat 
yang dalarn kondisi sehat dan bugar akan 
memperkecil biaya peralatan (health cure 
costs) tubuh yang harus aeluarkan baik oleh 
pemerintah, masyarakat, rnaupun pribadi 
(Feingold, 1993. dalam Mutohir, 2002). Jika 
kondisi kesehatan, clan kebugaran masyarakat 

terjamin, paling tidak mereka dapat menjaga 
din dan lingkungan-nya dengan bak, 
meskipun pada saat tertentu &pat digerakkan 
untuk sistem pertahanan swakarsa dala~n 
rangka mempertahanlcan eksistensi bangsa 
melalui sistem Hamkarnrata (pertahanan 
keamanan rakyat s~mesta) ( Mutohr, 2002). 

Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan (Penj asorkes), Pelati h cabang 
olahraga, dan instruktur merupalcan kom- 
ponen u m a  dalarn sistem pembinaan 
olahraga. Pada penjasorkes, guru ~nernililci 
peran yang sangat strategis baik dalam upaya 
menumbuhkan budaya berolahraga maupun 
pembinaan prestasi. Tersdanya guru 
penjasorkes secara kuantitas dan kualitas 
disetiap sekolah akan mendorong kegiatan 
penjasorkes lebih menark dan bervariasi, 
kon&si tersebut pada gdirannya akan 
merangsang minat clan bakat olahragwan. 
(Ditjen Olahraga, 2002). Peran pelatth dan 
istruktur dalam perkumpulan olahraga, 
sebagai ketenagaan dan merekalah yang 
menfasilitasi dan menbaminasi proses 
pembinaan olahraga di satu daerah. Pem- 
bangunan olahraga akan sangat ber-gantung 
pada kuantitas dan kualitas SDM-nya. Oleh 
karena itu rasio guru dengan siswa, pelatih 
dengan atlet dan instruktur dengan peserta 
olahraga kebugaran inenjadi indrkator penting 
dari komihnen suatu daerah terhadap 
pe~nbangunan olahraganya. 

Penguk-uran indikator indeks pem- 
banpnan olahraga menurut Maksum 
(2003;37) sebagai berikut: 

a 'Mengukur Indikator Partisipasi, ber- 
dasarkan rasio antara peserta, kegatan 
dengan jurnlah populasi. Populasi yang 
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dimaksud adalah mereka yang berusia 7 
tahun ke atas pada saat p e n g u h  
dilakukan. Karena, umut 7 tahun 

i dianggap usia yang memungIclnkan bagi 
anak untuk mulai ~nelakukan aktivitas 
olahraga di luar rurnah American 
College of Sport Medzcine (1990) 

- merekomendasikan parhsipasi olahraga 
yang ideal berkisar antara 3 - 5 kali 
perminggu. 

b. Mengulcur Indikator Ruang Terbuka, 
berdasarlcan rasio luas ruang terbuka yang 
dibangun dan diperuntukan untuk 

berolahraga dengan jurnlah penduduk 
yang berusia 7 tahun ke atas di daerah 
Yang be~an- 

c. Mengukur Indikator Kebugaran jasmani 
menggunakan MFT (Multistage Fifness 
Test). Tes dianggap cukup sederhana dan 
mudah dilaIclrkan, termasuk & daerah 
sekalipun. 

d. Mengukur Indikator SDM, berdasarkan 
rasio antara guru penjasorkes, pelatih, 
instruktur, dengan jumlah populasi yang 
berusia 7 tahun ke atas. 

6. Metode Penentuan 1ndelcs 

Penghitungan SDI dilakukan dengan menentukan indeks unkk masing-masing dirnensi, 
I 

sebagai berikut: 
r-- -- 

Nilai Maksimum I I 1 .OO 
I 
; i I 

I 

j j - 
Nilai Indikator b 

I 
I 

I I I 
.600 

i I I 

! !  Nilai minimum I 
I 

L.-- ..; 
.200 - .o 

Indikator Indeks Dimensi 

Ganbar 1. Model Skala Penentuan Indeks (Maksum, 2004;39). 

! Penentuan skala indeks, diperlukan dalam indeks dimensi. Besamya koefisien 
beberapa besaran (nilai aktual, maksimum, indeks dimensi berlusar antara 0 clan 1, 

I dan minimum), kemudian d&onversi ke berdasarkan formula berikut: 

\ 

i 
1 
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Nilai aktual adalah skor nyata yang hasilkan SDI dengan cam menghltung rata- 
diperoleh berdasarkan patokan tertentu rata indeks gabungan clan setiap dimensi. 
Setelah indeks dunemi berhasil ditemukan, Dengan derniluan, SDI dapat difo~mulasikan 
rnaka perhtungan dllanjutkan untuk meng- sebagai berikut: 

SDI = ?4 (indeks partisipasi) + % (indeks ruang terbuka) + % 
(indeks kebugaran) + 'A (Indeks SDM) 

Berarti untuk menentukan nonna Sport 
Development I r k  berdasarkan jumlah dari 
seperempat indeks diinensi, Norma Sport 
Developmerzt Index diadopsi dari HDI- 
internasional sebagai berikut: 

0,800 - 1 = Kategori Tinggi 
0,500 - 0,799 = Kategori 

Menengah 
0 - 0,499 = Kategori Rendah 
(Maksum, 2004;6 1). 

Metode 

Penelitian Pengkajian Sport 
Development Index ini, menggunakan tipe 
penelitian deslcnptif kuantitatif. Bertujuan 
untuk mengidentifikasi keberhasilan pem- 
bangunan olahraga yang telah 
dilaksanakan. Penelitian ini dirancang 
bersifat "expost facto" mengidentifikasi, 
menginventaris, dan mendiskripsikan 
seluruh stuasi yang terjadi berdasarkan atas 
pengarnatan dan pengukuran. Selanjutnya 
mengeksplorasi hasil temuan dengan 
berbagai pendapat dan kemudian melaku- 
kan analisis, sintesis dan evaluasi terhadap 
pembangunan olahraga daerah Kabupaten 
Tanah Datar. 

Populasi penelitian adalah daerah 
Kabupaten Tanah Datar yang memiliki 14 
Kecamatan. Mekanisme ~nen~ntukan Sam- 
pling adalah Sampel kecamatan diambil 
45% atau enam kecamatan masing- 
masing, mewakili dua kecamatan dengan 
status sosial ekonomi yang lebih tinggi, 
menengah, dan rendah. Kecarnatan ter- 
sebut merupakan unit terkecil bagi 
peng~mpulan data ruang terbuka dan SDM, 
sedang unit terkecil dari data lcebugaran 
dan partisipasi adalah RTInagari. Sampel 
RTInagari diperoleh dengan cara: (1) 
lnemilih satu desa yang ada di wilayah 
kecamatan terpilih secara acak (random), 
(2) dari desa terpilih tersebut diambil satu 
RW dengan cara acak, dan (3) dari RW 
terpilih tersebut diambil s a b  RTInagari 
dengan cara acak. 

Selain sampel kecamatan juga 
diperlukan sampel individu sebanyak 30 
orang per keca~natan yang diambil secara 
random dari satu RT/nagari berdasarkan 
kategori usia, yaitu: usia anak-anak (2 7 sld 
14 tahun) sarnpelnya 10 orang yang terdiri 
dari lima laki-laki dan lima pereinpuan, 
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remaja (15 sld 24 tahun) sampelnya 10 
orang yang terdiri dari lima laki-laki dan 
lima perempuan, dan dewasa (25 sld 40 
tahun) sampelnya 10 orang juga terdiri dari 
lima laki-laki dan lima perempuan. Setiap 
Kecarnatan dibutuhkan 30 orang, berarti 
jumlah responden 6 (kecamatan) x 30 
(responden) = 180 orang 

FIasil Penelitian 

1. ~erhiiungnn Indeks Pnrtisipasi 

Partisipasi diukur berdasarkan rasio 
antara jumlah peserta ' kegiatan dengan 
populasi. Angka partisipasi dihitung ber- 
dasarkan jurnlah frekuensi kegiatan 
olahraga yang dilakukan antara tiga sampai 
lima kali atau lebih dalam satu minggu. 
Diketahui indeks partisipasi dari masing- 
masing Kecamatan di Kabupaten Tanall 
Datar; Keca~natan Sungai Tarab = 0,3033, 
Kecamatan X Koto = 0,2033, Kecamatan 

Rambatan = 0,4066, Kecamatan Pariangan 
= 0,3033, Kecamatan V Kaum = 0,2 dan 
Batipuah = 0,0333. Dengan mengetahui 
indeks partisipasi masing-masing 
kecamatan, maka dapat diketahui hdeks 
partisipasi kabupaten Tanah Datar, yaitu = 

0,289 

2. Indeks Ruang Terbuka 

Angka ruang terbuka diukur ber- 
dasarkan perbandingan antara luas ruang 
terbuka yang tersedia dengan jumlah 
penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. 
Luas ruang terbuka yang diperuntukkan 
untuk berolahraga dan jurnlah penduduk 
yang berusia tujuh tahun keatas sesuai 
tabel berikut: 

Tabel 2. Luas Ruang Terbuka dan Jumlah Penduduk Berusia Tujuah Tahun Keatas 

I 
I Setelah diketahui luas ruang terbulta dan adalah; Kecamatan Sungai Tarab = 0,028, 
I jumlah penduduk yang bemsia tujuh tahun Kecarnatan X Koto=0,063, Kecamatan 

keatas, ~naka dapat ditentukan nilai ahwal Rambatan =0,062, Kecainatan Pariangan 
untuk masing-masing Kecainatan. Selan- =0,039, Kecamatan V Kaum =0,020 dan, 
jutnya, diolah dengan menggunakan Kecarnatan Batipuah = 0,080. Dengan 

I rumus indeks dimensi, makahdeks ruang mengetahui indeks ruang terbulia masing- 
terbuka dari masing-masing Kecan~atan inasing kecamatan, maka dapat diketahui 

I 
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KABU PATEN 

TanahDatar 

NO 

1 

2 

3 
. . .  
: 4 

5 

6 

KECAMATAN 

SungaiTarab 

X Koto 

Rambatan 

Pariangan 

VKaurn 

Batipuah 

JUMLAH 

R. TERBUKA 

(M2) 

2580 

8420 

6570 

2430 

2240 

7660 

PENDUDUK (7 
TH. KE ATAS) 

26671 

38084 

30495 

17976 

32631 

27384 

29900 173241 



indeks ruang terbuka kabupaten ' Tanah 
Datar, yaitu; 0,058. 

3. Indeks Kebugaran 

Angka kebugaran diukur ber- 
dasarkan t eh ik  tes, yaitu menggunakan 
Multistage - Fitness Test (MFT). Dari 
pengukuran yang dilakukan, maka didapat 
angka-angka nilai aktual, nilai maksimum, 
dan nilai minimum. Nilai maksimurn 
diperoleh dari .angka kebugaran tertinggi . . 

yang mungkin dapat dicapai oleh 
seseorang dengan menggunakan MFT. 
Secara nasional nifai maksimal ditetapkan 
40,5. Sedangkan nilai minimum mer- 
upakan angka paling kecil yang urnurnnya 
dicapai oleh seseorang yang melakukan tes 
MFT dan juga sqcara nasional ditetapkan 
20,l. Didapatkan indeks kebugaran 
masyarakat masing-masing kecamatan, 
sesuai tabel berikut: 

Tabel 2. Indeks kebugaran masyarakat per kecamatan 

Keadaan Lndeks kebugaran 
masyarakat Kabupaten Tanah Datar 
meliputi; Indeks kebugaran Anak = 0,5 17, 
indeks Kebugaran Remaja = 0,525, indeks 
Kebugaran Dewasa = 0,318. Indeks 
kebugaran masyarakat Kabupaten Tanah 
Datar, adalah: 0,47 1. 

4. Indeks Surnberdaya Manusia 

Tingkat 
Kecamatan 

0,143 
0,177 
0,349 
0,397 

0,89 
0,217 

Indeks SDM dari masing-masing 
Kecamatan adalah: Kecamatan Sungai 
Tarab = 0,114, Kecamatan X Koto = 

0,115, Kecamatan Rambatan = 0,093, 
Kecamatan Pariangan = 0,114, Keca~natan 
V Kaum = 0,115, Kecamatan Batipuah = 

0,093. Setelah diketahui indeks SDM 
masing-inasing kecamatan, maka indeks 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

sumberdaya manusia kabupaten Tanah 
Datar adalah 0.127. 

Kecamatan 

Sungai Tarab 
X Koto 
Rambatan 
Pariangan 
V Kaurn 
Batipuah 

Kebugaran 

5. Indeks SDI Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan indeks dari masing- 
masing, diinensi yang dikemukalcan, maka 
diketallui Sport Debelopmen Index dari 
masing-masing kecainatan di Kabupaten 
Tanah Datar, sesuai tabel berikut: 

Dewasa 
0,150 
0,089 
0,148 
0,060 
0,05 1 
0,108 

Anak 
0,057 
0,243 
0,304 
0,413 
0,039 
0,545. 
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Tabel 3. Indeks dimensi dan SDI Kecamatan 

Lndeks pembangunan oIahraga dari 
masing-masing de~nensi di ka bupaten 
Tanah Datar ditemukan ; indeks part- 
isipasi 0,289, indeks ruang terbuka 0,058, 
indeks kebugaran 0,471, dan indeks 
sumber daya manusia 0.127. Sedangkan 
Indeks pembangunan olahraga (Sport 
Developmen Index ) nya = 0,237. Secara 
keseluruhan, berarti indeks pembangunan 
olahraga di Kabupaten Tanah Datar, baik 
indeks dari masing-masing demensi, 
tingkat kecamatan dan kabupaten masuk 
dalam kategori rendah. 

KABUPATEN 

TANAH 
DATAR 

Pem bahasan 

1. Pembangunan Olahraga Pada Daerah 
Kabupaten Tanah Datar 

Rendahnya indeks pembangunan 
olahraga pada kecamatan Kabupaten 
Tanah Datar, tentunya mengambarkan 
bahwa; (1) tingkat partisipasi masyarakat 
yang inasih kurang, (2) keadaan ruang 
terbuka yang masih terbatas, (3) tingkat 
kebugaran jaslnani pada umumnya masuk 
dalaln kategori rnenengah dan (4) 
kuantitas serta kualitas surnberdaya 
manusia yang belum sesuai dengan 
kebutuhan. Fah~or-faktor yang men- 
eyebabkan rendahnya indeks pem- 
bangunan olahraga di Kabupaten Tanah 
Datar dapat dikernukakan sebagai berikut: 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pertama; Indeks partisipasi. 
Asurnsi dasar yang digunakan untuk 
menetapkan partisipasi sebagai dimensi 
pe~nbangunan olahraga adalah tumbuhnya 
kesadaran hidup sehat dan aktif sepanjang 
hayat. Artinya semakin banyak individu 
yang berpartisipasi dalam kegiatan 
olahraga disatu daerah, semakin tinggi pula 
kesadaran masyarakat di daerah tersebut 
akan hidup sehat dan berkualitas. 
Tingginya partisipasi juga mencerminkan 
minat clan apresiasi masyarakat yang 
bersangkutan terhadap kegiatan olahraga. 
Partisipasi diyakini sebagai persyaratan 
menuju fondasi bangunan pilar olahraga. 
Bangunan olahraga nasional selama ini 
diterapkan rnelalui tiga pilar bangunan 
olahraga, yai tu; penddikan jas- 
manilolahraga pendidikan, olahraga 
masyarakat dan olahraga prestasi. Ketiga 
pilar tersebut terkait satu sama lainnya. 

Pendidikan j asmani bukan semata- 
mata bertujuan untuk pertumbuhan badan, 
tetapi juga bertujuan untuk pertumbuhan 
dan perkembangan manusia seutuhnya. 
Melalui program Pendidikan jasmani yang 
teratur terencana, terarah dan terbimbing 
diharapkan dapat dicapai seperangkat 
tujuan yang meliputi pembentukan dan 
pembinaan bagi pertumbuhan dan per- 

. kernbangan jas~nani dan rohani, meliputi 

KECAMATAN 

SUNGAI TARAB 

X KOTO 

RAMBATAN 

PARIANGAN 

V K A U M  

KEC. BATIPUAH 
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SDI 

0,147 

0,140 

0,228 

0,244 

0,108 

0,114 

NllAl AKTUAL - 
Partisipasi 

0,303 

0,203 

0,407 

0,303 

0,200 

0,033 

R. Terbuka 

0,028 

0,063 

0,062 

0,039 

0,020 

0,080 

Kebug 

0,143 

0,177 

0,349 

0,397 

0,089 

0,217 

SDM 

0,114 

0,115 

0,093 

0,235 

0,124 

0,126 



aspek jasmani, intelektual, emosional, 
sosial dan moril spritual. 

Kegiatan olahraga dilaksanakan 
hingga tiga sampai lima kali dalarn satu 
minggu akan membuat pelakunya memiliki 
kebugaran dengan artikata indeks partisi- 
pasi dapat dikatakan tinggi. Kegiatan 
pendidikan jasmani yang dilaksanakan 
secara formal di sekolah, di SD, SLTP, 
SLTA, dan Perguruan Tinggi. Pendidikan 
jasmani h q y a  dilaksanakan satu kali 
dalam satu rninggu, dengan waktu 2 x 40 
menit untuk SD, 2 x 45 menit untuk SLTP 
dan SLTA. Disamping itu kegiatan 
pendidikan jasmani melalui kegiatan 
ekstrakurikuler dilaksanakan hanya be- 
berapa cabang olahraga dengan jumlah 
siswa yang sangat terbatas. 

Seperti yang dinyatakan sampel 
individual, yang melakukan kegiatan 
olahraga lebih dari tiga kali dalarn 
seminggu adalah; Kecamatan Sungai Tarab 
10 orang 30,32 %, Kecamatan X Koto 7 
orang 20,33%, Kecamatan Rarnbatan 14 
rang 40,66 %, Kecamatan Pariangan 10 
orang 5,38 %, Kecamatan V Kaurn 6 orang 
20 %, dan Kecamatan Batipuah 1 orang= 
3,33 %. Setelah dianalisis dengan 
menggunakan rumus indeks diinensi, maka 
ditemukan indeks . partisipasi daerah 
Kabupaten Tanah 'Datar yang terpilih 
sebagai sarnpel wilayah Kabupaten Tanah 
Datar 0,289. 

Rendahnya indeks partisipasi mas- 
yarakat Kabupaten Tanah Datar perlu 
dikaji secara mendalam terutarna dari segi 
motivasi, ketersediaan waktu, sosial 
budaya dan sebagainya dalarn kegiatan 
berolahraga. Seperti yang dinyatakan 
sampel dalslln penelitian ini, rata-rata 
mereka melakukan kegiatan olahraga satu 
sampai dua kali seminggu, itupun kegiatan 

yang paling banyak dilakukan pada 
kegiatan pendidikan jasmani di sekolah. 
Kegiatan pendidi kan j asmani di sekolah 
waktunya sangat terbatas yaitu rata-rata 80 
menit dalam seminggu. 

Icedua; Indeks Ruang terbuka. 
Ruang terbuka rnerupakan kebutuhan dasar 
untuk melakukan alchvitas olahraga. Tanpa 
adanya ruang terbuka yang memadai sulit 
rasanya mengharapkan partisi pasi publik 
dalam aktivitas berolaluaga. Semalun ban- 
yak ruang terbuka yang tersedia se~nakin 
mudah masyarakat ~nenggunakan dan 
meinanfaatkannya. Se bali knya seinahn 
terbatas ruang terbuka yang tersedia 
semakin terbatas pula kesempatan 
masyarakat menggunakan dan memanfaat- 
kannya. Dengan demikian ketersediaan 
ruang terbuka olahraga akan mem- 
pengaruhi tingkat dan pola partisipasi 
masyarakat dalam berolahraga. Daerah 
yang peduli akan pembangunan olah- 
raganya akan berusaha menyediakan ruang 
terbuka olahraga dar~ dikembangkan 
secara terpadu dengan pembangunan 
daerah. 

Bertitik tolak dari ha i l  temuan, 
inaka dapat diketahui bahwa indeks ruang 
terbuka di Kabupaten Tanah Datar 
tennasuk dalam kategcri rendah. Hal ini 
dapat dilihat dari beberapa prasarana 
olahraga yang selama ini tempat berolah- 
raga, tetapi sekarang fungsinya telah 
berubah menjadi perkantoran, taman 
rekreasi, . perumahan, sekolah, dan 
sebagainya. Sesuai dengan eraglobalisasi 
dan pasar bebas, maka promosi daerah 
sangat diperlukan untuk memperomosikan 
daerah, salah satu cara adalah dengan 
pembangunan olahraga. Prestasi daerah 
akan bagus apabila pembangunan dan 
pembinaan olahraga disuatu daerah itu 
baik. 
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Disamping kurangnya perhatian 
pemerintah terhadap pembanguan fasilitas 
olahraga, indeks ruang terbuka juga 
dipengaruhi oleh terbatasnya dana yang 
dianggarkan dalam APBD untuk pem- 
bangunan fasilitas olahraga. Dalam usaha 
~neningkatkan indeks ruang terbuka untuk 
pembangunan olahraga, tentunya kita 
sangat mengharapkan perhatian pemerin- 
tah daerah mtuk mengkondisikan ruang 
terbuka untuk berolahraga dan melihat 
rasio antara jumlah penduduk dengan luas 
prasarana berolahraga yang dibutuhkan. 

Icetigal Indeks Kebugaran merupa- 
kan indikator penting dari keberhasilan 
pembangunan olahraga. Gerakan memas- 
yarakatkan olahraga dan mengolahragakan 
masyarakat, tampaknya berhasil dalarn 
tataran kuantitatif, tetapi secara kualitatif 
tingkat kesadaran dan partisipasi masih 
dipertanyakan. Olahraga akan mening- 
katkan kebugaran yang ditandai dengan 
peningkatan derajat kebugaran jasmani dan 
kesehatan yang dinamis, yakni suatu 
kualitas fungsi jasmaniah yang menunju- 
kan bukan hanya bebas dari penyakit dan 
kelemahan saja, tetapi mampu memper- 
gunakan hasil kerja yang memuaskan baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain 
itu lnasyarakat yang dalam kondisi sehat 
dan bugar akan memperkecil biaya 
peramtan tubuh yang hams dikeluarkan 
baik oleh pemerintah, masyarakat maupun 
pribadi. 

Untuk meningkatkan indeks kebu- 
garan masyarakat Kabupaten Tanah Datar 
tentu dengan cara rnelakukan kegiatan 
olahraga secara teratur, terencana, terarah 
dan kontiniu minimal 3 s.d 5 kali dalam 
satu se~ninggu. Usaha penyembuhan 
melnang dominan wewenang medis dan 
para medis, namun usaha pencegahan lebih 
bersifat bersifat rnulti disiplin. Seperti 
halnya usaha pencegahan pada faktor 
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lingkungan melibatkan berbagai bidang 
keahlian rnisalnya planologi, teknik 
lingkxngan gedunghangunan, kedokteran 
dan kesehatan masyarakat. Sedangkan 
usaha pencegahan ,pada manusia juga 
melibatkan beberapa bidang keahlian 
seperti; gizi, $mu faal, kedokteran, 
kesehatan masyarakat, dan olahraga. 

Selanjutnya usaha pencegahan pada 
faktor manusia terutanla bertujuan untuk 
meningkatkan derajat sehat dnamis dan 
produktivitas kerja manusia. Pembinaan 
kebugaran jasmani merupakan bagian dan 
usaha pencegahan pada faktor manusia 
dengan tujuan utama yakni meningkatkan 
kemampuan gerak dan mewwjutkan sehat 
dinamis. Tidak akan te jadi peningkatan 
kemampuan gerak jika dia tidak mau 
menggerakkan jasmaninya atau tidak mau 
mengolahraganya. Ujud pembinaan kebu- 
garan jasmani yaitu olahraga merupakan 
kegiatan yang mengandung potensi besar 
untuk ~neningkatkan kemampuan gerak. 

Jasmani yang bagus adalah 
jasmani yang memililu derajat sehat 
dinamis yang mampu mendukung segala 
aktivitas dalarn kehidupan sehari-hari, 
tanpa terjadi kelelahan yang berlebihan 
dan kelelahan itu pulih kembali sebelum 
datangltugas yang sama pada keesokan 
harinya. Inilah inti perig&ian kebugaran 
jasmani. Semakin tinggi derajat sehat 
dinamis seseorang, semakin besar kemarn- 
puan kerja fisiknya dan semakin kecil 
kemungkinan te jadi kelelahan. Keadaan 
sesorang yang delnikian memiliki derajat 
kebugaran jasmani yang tingg. 

Keempat: Indeks swnberdaya 
manusia. Guru pendidikan jasmani, pelatih 
dan instruktur merupakan komponen 
utama dalam sistem pemb'inaan olahraga. 
Pada pendidikan olahraga sekolah guru 
memiliki peran yang sangat strategis baik 
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dalarn upaya menurnbuhkan budaya 
berolahraga maupun terhadap pembinaan 
prestasi. Keberadaan guru pendidikan 
jasmani disetiap sekolah dalam jumlah 
yang memadai akan mendorong kegiatan 
pendidikan pendidikan jasmani dan 
olahraga di sekolah menjadi lebih menarek 
dan bervariasi, kondisi tersebut pada 
gilirannya akan merangsang minat dan 
bakat siswa berolahraga (Ditjen Olahraga, 
2002). - 

Mengingat betapa pentingnya 
pendidikan jasmani dan olahraga bagi 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, 
maka pendidikan jasmani dan olahraga 
pendidikan perlu diberdayakan. Dalarn 
rangka pemberdayaan pendidikan jasmani 
dan olahraga di lembaga penddikan ada 
beberapa ha1 yang perlu diaplikasikan: 

a. Melakukan analisis kebutuhan guru 
penjasorkes yang diperlukan disetiap 
tingkat pendidikan khususnya di 
Kabupaten Tanah Datar, serta Indone- 
sia pada umumnya. Mengingat keter- 
batasan fonnasi baru pegawai negeri, 
perlu dilakukan upaya-upaya pening- 
katan guru-guru penjasorkes penganti 
sehingga mernpunyai kemampuan 
mengajar yang memadai. Kegia- 
tan "insewise training" perlu 
direncanakan secara matang dan 
dilaksanakan. Selain itu untuk men- 
cukupi kebutuhan guru penjasorkes 
baru perlu direncanakan ')re-service 
training" sesuai dengan proyeksi 
kebutuhan dimasa depan baik dari segi 
jurnlah, distribusi geografis dan dari 
segi mutunya. 

b. Menelusuri berbagai harnbatan yang 
dihadapi oleh guru penjasorkes di SD 
dan mencari solusinya. Apasaja yang 
di hadapi oleh para guru penj asorkes 

(dan pengganti guru penjasorkes) di ! 
SD dalarn melaksanakan proses 
pembelajaran yang baik di sekolah, 
apakah hambatan tersebut berbeda 
menurut tingkat okemajuan sekolah ? 

I I 
Prioritas yang perlu dilakukan adalah; 
menarnbah biaya operasional pen- 
didikan olahraga, menyediakan alat- 
alat olahraga standar, mengadakan 
pelatihan atau sertifikasi untuk guru 
penjasorkes, mengadakan sarana olah- 
raga minimal, dan lain-lain. 

c. Pemanfaatan fimgsi dari penilik 
olahraga dikecamatan. Mereka ber- 
tugas untuk pembinaan olahraga 
masyarakat dan dikoordinasikan oleh 
Dinas Peinuda dan Olahraga. Untuk 
peningkatan peinbinaan olahraga mas- 
yarakat dan sekolah (yang kekurangan 
guru penjasorkes) peningkatan peran 
penilik olahraga tersebut amat penting. 
Untuk mensukseskan, perlu dipikirkan 
analisis fungsi analisis jabatan dari 
penilik olahraga dan perencanaan serta 
pe~nenuhan kebutuhan operasional 
untuk mereka (baik sarana dan 
prasarana). 

d. Menggalakkan upaya pembibitan 
inelalui klub-klub olahraga sekolah. 
Oleh karena itu perlu dipersiapkan 
prakondisi ditingkat sekolah untuk 
mensukseskan upaya tersebut. Pra- 
kondisi tesebut misalnya Ireter-sediaan 
guru penjasorkes yang kompeten, 
dukungan sarana dan prasarana serta 
tersedianya even-even yang menunjang 
pembibitan olahraga ditingkat sekolah 
tersebut, yang sekaligus mendorong 
untuk berprestasi. Demikian juga 
keadaan pertandingan antar klub 
sekolah, sehingga prestasi siswa di 
sekolah bisa dipantau dan ditingkatkan. 
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Pembangunan olahrga akan sangat 
bergantung pada kuantitas dan kualitas 
SDM-nya. Oleh karena itu rasio guru, 
pelatih dan instruktur yang memadai 
dengan jurnlah siswa dan atlet, menjadi 
indikator penting komitmen suatu daerah 
terhadap pembangunan olahraga. Suharno 
(1 976) mengeinukakan bahwa tugas utama 
seorang pelatih adalah membina, men- 
geinbangkan dan meningkatkan prestasi 
petnain semaksimal mungkin dengan 
waktu relatif singkat. Seorang pelatih harus 
menyadari bahwa dalarn menjalankan 
tugasnya, ia bertindak sebagai guru, 
pimpinan, orang tua, teman dan sebagainya. 
Berbagai corak dan tingkah laku pemain- 
nya yang hams ia hadapi untuk 
meningkatkan masing-masing individu 
tersebut. Dengan demikian syarat sebagai 
seorang pelatih hams memiliki peng- 
etahuan yang luas, ilmiah, watak dan 
kepribadian yang baik. Juga berpenga- 
laman sebagai pemain, serta berpendidikan 
pelatih tentang spesifik pelatihan yang dia 
tekuninya. Faktor lain adalah hams 
mempunyai kemauan, hubungan yang baik, 
jujur, berhnggung jawab, s e f t  mempunyai 
sifat humor yang kreatif. 

Dari empat dimensi pembangunan 
olahraga yang dikemukakan, pada 
Kabupaten Tanah Datar' terlihat dilnensi 
yang paling rendah adalah keberadaan 
indeks ruang terbuka 0,058, dan surnber- 
daya manusia 0.127. ~ e r a r t i  keberadaan 
ruang terbuka untuk berolahraga dan 
sumberdaya manusia dapat dijadikan 
sebagai perioritas utarna untuk pem- 
bangunan olahraga di Kabupaten Tanah 
Datar. Sangat rendahnya dimensi tersebut 
dapat dikemukalcan bahwa, keterbatasan 
jurnlah fasilitas yang dibangun untuk 
berolahraga, masih. ada nagiri yang tidak 
me~nili ki sarana berolahraga. 

Keberadaan sumberdaya manusia 
untuk pembangunan olahraga, terutama 
keberadaan guru guru penjasorkes, masih 
banyak sekolah yang tidak memiliki guru 
guru penjasorkes walaupun ada tetapi 
adakalanya bukan berasal dari latar 
belakang pendidikan yang sesuai, dan juga 
sebagian sekolah memiliki guru guru 
penjasorkes yang sifatnya adalah guru 
honor atau pegawai di sekolah tersebut 
guru yang tidak tetap. Sumberdaya 
manusia yang berprofesi sebagai pelatih 
dan instruktur kuantitasnya juga sangat 
terbatas, ha1 ini antara lain dlsebabkan 
jaminan terhadap profesi pelatih dan 
instruktur b e l m  lagi dapat dijadikan 
jaminan untuk memenuhl kebutuhan hidup 
atau b e l m  lagi dianggap sebagai profesi 
yang propesional. 

Kesimpulan dan Saran 

1. Pengkajian Sport Development 
Index Kabupaten Tanah Datar 
merupakan indeks gabungan yang 
mencerminkan keberhasilan pem- 
bangunan olahraga berdasarkan 
empat dimensi dasar, yaitu; par- 
tisipasi, prasarana, kebugaran clan 
sumberdaya manusia, yang perlu 
disosialisasikan kepada berbagai 
instansi terkait. 

2. Indeks pembanguan olahraga pada 
daerah kecamatan di kabupaten 
Tanah Datar menunjukan: Keca- 
matan Sungai Tarab = 0,147, 
Kecamatan X Koto = 0,140, 
Kecamatan Rambatan = 0,228, 
Kecamatan Pariangan = 0,244, 

Kecamatan V Kaum = 0,108, dan 
Kecamatan Batipuah = 0,114. 
Sedangkan indeks pembangunan 
olahraga pada tingkat kabupaten 
Tmah Datar menunjukan: indeks 
partisipasi 0,289, indeks ruang 
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terbuka 0,058, indeks kebugaran 
0,471, dan indeks sumber daya 
manusia 0.127. Secara keseluruhan 
Indeks pembangunan olahraga 
(Sport Developmen Index ) di 
kabupaten Tanah Datar adalah = 

0,237. Berarti indeks pembangunan 
olahraga di Kabupaten Tanah 
Datar, baik indeks dari masing- 

.. masing demensi, tingkat kecarnatan 
.dan kabupaten lnasuk dalam kate- 
gori rendah. Maka diharapkan 
kepada pemerintah daerah Kabu- 
paten Tanah Datar dalarn mem- 
bangun daerah, penempatan pem- 
bangunan olahraga hams dalam 
makna yang luas secara lebih 
sistematik dan menyatu dalam 
pembangunan. 
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