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Abstrak 

 

Bagus Priyo Toto Laksono: Survei Manajemen Pembinaan Prestasi 

Ekstrakurikuler Tim Bola Voli Putri SMA Negeri 7 Kediri, Skripsi, PENJAS, FIKS 

UN PGRI Kediri, 2020. 

 

Kata Kunci: Manajemen, Pembinaan Prestasi, Bola Voli 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pembinaan 

prestasi dan program yang diterapkan di ekstrakurikuler tim bola voli putri SMA 

Negeri 7 Kediri. Subyek penelitian ini adalah wakil ketua kesiswaan, pembina 

ekstrakukuler bola voli dan peserta ekstrakurikuler bola voli putri. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan triangulasi. Dan kemudian di analisis melalui reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa manajemen pembinan prestasi yang diterapkan di SMA Negeri 7 Kediri 

sudah berjalan dengan baik, dan dapat dibuktikan melalui hasil prestasi yang telah 

diraih mulai dari tingkat kota sampai di tingkat provinsi. Kegiatan pembinaan 

prestasi ekstrakuriuler bola voli putri SMA Negeri 7 Kediri di dasari oleh hasil 

musyawarah bersama, dan program latihan rutin dilaksanakan setiap hari sabtu pagi 

dan terdiri dari tiga kelompok kemampuan. Perencana program latihan disusun 

serta dijalankan berdasarkan program latihan mingguan, semester dan tahunan. 

Pengorganisasian dalam kegiatan pembinaan prestasi di ekstrakurikuler SMA 

Negeri 7 Kediri sudah bejalan dengan baik, dengan selalu mengadakan koordinasi 

dari berbagai pihak. Sumber dana utama kegiatan adalah berasal dari Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dan suka rela wali murid disaat masih terdapat 

kekurangan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan sebuah kegiatan positif dan banyak dilakukan oleh 

masyarakat di Indonesia. Olahraga pada saat ini juga telah menjadi gaya hidup 

bagi sebagian besar orang di masyarakat. Melalui kegiatan berolahraga dapat 

memberikan manfaat bagi sesorang untuk meningkatkan derajat kualitas 

hidupnya. Olahraga juga dapat dijadikan sarana untuk pendidikan , kesehatan 

sekaligus untuk meriah prestasi. Menurut Husdarta (2015: 21) pendidikan 

olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-

cabang olahraga tertentu. Kepada murid diperkenalkan berbagai cabang 

olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan 

dsini adalah ` hasil ` dan pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta 

bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin 

dicapai”. Kegiatan pendidikan olahraga yang dilakukan kepada peserta didik 

dapat membantu untuk merangsang dalam menyalurkan emosi ke hal yang 

positif, sehingga emosi dapat lebih stabil, meningkatkan kesehatan jasmani dan 

rohani, sebagaimana pepatah yang mengatakan “mensana in korporisano” 

yaitu di dalam jiwa sehat terdapat raga yang kuat.Dalam penyelenggaraan 

olahraga memerlukan sebuah manajemen yang baik, agar kegiatan yang 

dijalankan mampu berjalan dengan baik. Manajemen dapat diartikan sebagai 

suatu cara yang dapat digunakan untuk mengatu
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jalannya suatu kegiatan agar mampu berjalan denga baik, sehingga manajemen 

mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggrakan kegiatan olahraga, 

khusunya pada lembaga pendidikan. Menurut Abidin (2015: 20) “Manajemen 

dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur sumber daya yang sama untuk 

mencapai tujuan organisasi yang diterapkan”. Manajemen dan olahraga 

membentuk interdisiplin baru yang disebut dengan manajemen olahraga. Salah 

satu unsur penting yang terdapat dalam manajemen ini adalah dapat digunakan 

untuk upaya mengoptimalkan kemampuan seserang dalam aktivitas 

olahraga.Manajemen olahraga dalam sebuah lembaga pendidikan dapat 

digunakan sebagai upaya untuk menjalankan sebuah kegiatan pembinaan yang 

berkaitan dengan olahraga. Kegiatan pembinaan dalam olahraga yang 

dilakukan di lingkup pendidikan formal yaitu di sekolah dapat dijadikan 

sebagai wadah bagi perserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya 

dalam olahraga, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar serta 

meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki. Karena dalam menguasai 

kemampuan dalam sebuah cabang olahraga tidak dapat dilakukan dalam waktu 

yang singkat, melainkan harus melalui beberapa tahapan-tahapan kemampuan. 

Berhasil dan tidaknya kegiatan pembinaan olahrga juga sangat dipengaruhi 

oleh jalannya manajemen yang ada.  

Menurut Tohar dalam Kurniawan dan Mukhtarsyaf (2019:11) 

”Mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha tindakan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna untuk meningkatkan atau memperoleh hasil 

yang lebih baik”. Dengan diselenggarakannya kegiatan pembinaan olahraga di 
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lingkup sekolah, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk 

semakin berkembang kemampuannya, baik secara fisik, strategi, taktik maupun 

mental. Pembinaan olahraga yang terdapat dalam sebuah lembaga pendidikan 

formal seperti di sekolah dapat juga menjadi upaya untuk meraih sebuah 

prestasi, yang umumnya didapatkan melalui keikutsertaan dalam sebuah 

kompetisi atau kejuaraan. Dalam upaya memperoleh sebuah prestasi terdapat 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang akan 

didapatkan. Pembinaan olahraga untuk meraih sebuah prestasi melibatkan 

berbagai macam komponen, termasuk di dalamnya terdapat peran serta 

manajemen pembinaan prestasi. Manajemen pembinaan prestasi memiliki 

peranan yang besar dalam upaya untuk menyelenggarakan proses pembinaan 

dan terkait berbagai macam kebijakan yang diterapkan, sehingga memegang 

peranan penting terhadap sebuah pembinaan dalam olahraga prestasi. pada 

dasarnya manajemen olahraga terdiri dari  dua disiplin ilmu yaitu manajemen 

dan olahraga.  

Pembinaan olahraga dalam lingkup sekolah biasa dilaksanakan melalui 

kegiatan ektrakurikuler olahraga yang diselenggarakan. Menurut Mulyono 

(2008: 187) bahwa “ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran biasanya dimaksudkan mengembangkan 

salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa misalnya 

olahraga, kesenian, dan berbagai kegiatan keterampilan dan kepramukaan”. 

Kegiatan ektrakurikuler yang dilaksanakan disekolah bukan hanya sebagai 

upaya menunjang kemampuan siswa, melainkan mempunyai fungsi dan peran 
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pokok tersendiri dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan 

ektrakurikuler mempunyai suatu kelebihan dari pada kegiatan kurikuler karena 

didalam kegiatan ini mampu menjalankan suatu kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler.  

Bola voli merupakan olahraga yang telah dikenal luas dan banyak di 

mainkan oleh masyarakat di Indonesia. Perkembangan bola voli pada saat ini 

telah menjadi sebuah cabang olahraga yang disisi lain dapat meningkatkan 

derajat kebugaran seseorang, juga dapat dijadikan sebagai sebagai ajang untuk 

meraih prestasi melalui keikutsertaan dalam sebuah kejuaraan. Menurut 

Muhajir (2007: 5) “Bola voli dimainkan oleh dua regu yang tiap regu terdiri 

atas enam pemain. Tiap regu berusaha menempatkan bola di daerah lawan agar 

mendapat angka (point). Regu yang pertama mencapai angka 25 adalah regu 

yang menang”. Agar mempunyai keterampilan yang baik dan mampu 

memperoleh kemenangan dalam permainan bola voli, harus melakukan latihan 

secara rutin, dan berdasarkan program pembinaan yang terstruktur dan 

sistematis. Karena dalam olahraga bola voli memerlukan jumlah latihan yang 

cukup banyak agar kemampuan yang dimiliki terus berkembang dan supaya 

tingkat kemampuan yang telah dimiliki tidak mengalami kemunduran. 

Pembinaan olahraga bola voli merupakan salah kegiatan pembinaan 

yang sudah banyak diselenggarakan oleh berbagai pihak, semisal dalam 

kegiatan pembinaan yang diselenggrakan oleh klub olahraga bola voli maupun 

di dalam lingkup pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah. Dalam kegiatan pembinaan di lingkungan sekolah salah satunya 
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melalui kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang terdapat hampir di banyak 

sekolah. Kegiatan ini merupakan wadah bagi siswa dalam mengembangkan 

bakat dan minatnya serta dapat dijadikan ajang meraih prestasi bagi perserta 

didik yang tergabung dalam ekstrakurikuler, khususnya dalam bidang olahraga 

bola voli. Menurut Husdarta (2015: 21). “Jika siswa harus belajar bermain voli, 

mereka belajar keterampilan teknik bola voli secara langsung. Teknik-teknik 

dasar dalam pelajaran demikian lebih ditekankan, sementara tahapan penyajian 

tugas gerak yang disesuaikan dengan kemampuan anak kurang diperhatikan”. 

Maka dalam kegiatan pembinaan olahraga voli dapat membantu peserta 

ekstrakurikuler untuk dapat meningkatkan kemampuannya untuk bisa 

berprestasi. Olahraga bola voli pada saat ini telah berkembang sangat pesat, 

sehingga menjadi sebuah cabang olahraga yang di minati oleh banyak orang 

dari berbagai kalangan di masyarakat. Selain itu dari banyaknya orang yang 

menggemari olahraga voli serta orang yang ingin mencapai sebuah presasi di 

cabor bola voli, maka semakin  banyak pula pertandingan yang dimainkan 

mulai dari pertandingan di wilayah daerah, nasional dan internasional bahkan 

telah lama menjadi program yang terdapat dalam lingkup sekolah. 

Kegiatan pembinaan olahraga bola voli dalam ekstrakurikuler sekolah 

salah satunya diselenggarakan oleh SMA Negeri 7 Kediri yang beralamatkan 

di Jl. Penanggungan No. 4, RT. 34/RW. 07, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, 

Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di dalam kegiatan pembinaan 

ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 7 Kediri terdiri dari tim putra dan tim 

putri. Dari dua tim yang ada di sekolah ini, tim bola voli putri SMA Negeri 7 
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Kediri termasuk kedalam salah satu tim sekolah yang banyak meraih prestasi 

atau juara antar SMA sederajat, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi.  

Prestasi di bidang olahraga bola voli yang telah diraih oleh tim bola voli putri 

SMA Negeri 7 Kediri merupakan prestasi yang cukup membanggakan melalaui 

keikutsertaan dalam sebuah kompetisi atau kejuaraan, namun agar dapat 

meraih juara dalam sebuah kompetisi atau kejuaraan bukanlah sebuah hal yang 

mudah dan instan, karena juga harus mampu bersaing dengan sekolah-sekolah 

lain yang ikut dalam kejuaraan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa penting peranan manajemen dalam 

sebuah proses pembinaan prestasi serta untuk mengetahui manajemen yang 

diterapkan dalam proses pembinaan prestasi yang ada di ekstrakurikuler tim 

bola voli putri SMA Negeri 7 Kediri, berdasarkan dari hasil yang telah diraih 

oleh tim ini dari berbagai kompetisi dan kejuaraan yang telah diikuti. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

ingin mengambil judul penelitian yaitu “ Survei Manajemen Pembinaan 

Prestasi Ekstrakurikuler Tim Bola Voli Putri SMA Negeri 7 Kediri”. 

 

B. Ruang Lingkup 

Dari uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian yang tepat 

untuk diangkat dalam penelitian ini adalah : 

a. Pembinaan prestasi ektrakurikuler tim bola voli putri  SMA Negeri 7 kediri 

b. Program latihan di ekstrakurikuler tim bola voli putri  SMA Negeri 7 kediri 

c. Pengorganisasian ekstrakurikuler tim bola voli putri  SMA Negeri 7 kediri 
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d. Penganggaran kegiatan pembinaan prestasi ektrakurikuler tim bola voli 

putri  SMA Negeri 7 kediri 

e. Evaluasi manajemen pembinaan prestasi ekstrakurikuler tim bola voli 

putri SMA Negeri 7 Kediri 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dari uraian latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka  akan 

menimbulkan beberapa pertanyaan, maka pertanyaan penelitianyang timbul, 

yaitu: 

a. Bagaimana pembinaan prestasi ektrakurikuler tim bola voli putri  SMA 

Negeri 7 kediri? 

b. Bagaimana program latihan di ekstrakurikuler tim bola voli putri  SMA 

Negeri 7 kediri? 

c. Bagaimana pengorganisasian ekstrakurikuler tim bola voli putri  SMA 

Negeri 7 kediri? 

d. Bagaimanapenganggaran kegiatan pembinaan prestasi ektrakurikuler tim 

bola voli putri  SMA Negeri 7 kediri? 

e. Bagaiamanaevaluasi manajemen pembinaan prestasi ekstrakurikuler tim 

bola voli putri SMA Negeri 7 Kediri? 

 

D. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan jawaban 

yang jelas tentang fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:  
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a. Mengetahui pembinaan prestasi ektrakurikuler tim bola voli putri  SMA 

Negeri 7 kediri 

b. Mengetahui program latihan yang mendukung pencapaian prestasi tim 

bola voli putri  SMA Negeri 7 kediri 

c. Mengetahui pengorganisasian ekstrakurikuler tim bola voli putri  SMA 

Negeri 7 kediri 

d. Mengetahui penganggaran kegiatan pembinaan prestasi ektrakurikuler tim 

bola voli putri  SMA Negeri 7 kediri 

e. Mengetahui evaluasi manajemen pembinaan prestasi ekstrakurikuler tim 

bola voli putri SMA Negeri 7 Kediri 

 

E. Kegunaan Penelitian   

Penelitian ini diharaokan dapat memberikan masukan dan informasi 

yang bermanfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa dalam menerapkan manajemen pembinaan prestasi di bidang 

olahraga bola voli dan meningkatkan dalam proses pelatihan bagi peserta 

ekstrakurikuler bola voli untuk meningkatkan prestasi dibidang olahraga 

bola voli.. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi kepada sekolah, guru dan peserta ekstrakurikuler 

tentang menejemen pembinaan prestasi ektrakurikuler bola voli putri. 
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b. Sebagai bahan pertimbangn bagi pihak sekolah dan guru pembina dalam 

menerapkan manajemen pembinaan prestasi ekstrakurikuler bola voli 

putri. 

c. Sebagai bahan pertimbangan kepada pihak sekolah, guru pembina dan 

peserta ekstrakurikuler bola voli mengenai pembinaan prestasi, program 

latihan, pengorganisasian, penganggaran dan evaluasi manajemen 

pembinaan prestasi ekstrakurikuler bola voli putri. 

d. Bagi perserta ekstrakurikuler tim bola voli SMA Negeri 7 Kediri dapat 

memahami dan mengetahui manajemen pembinaan prestasi 

ekstarakurikuler bola voli putri yang diterapkan di SMA Negeri 7 Kediri. 
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