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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profil kompetensi 
pelatih klub bulutangkis di Tegal. Metode yang digunakan adalah metode 
deskriptif dengan teknik survey. Adapun populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 15 orang pelatih dari 7 klub. Pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah dengan menggunakan angket yang berbentuk pernyataan-
pernyataan.  

Kuesioner yang dibuat, berisi pernyataan- pernyataan yang mencakup 3 
dimensi, yaitu : dimensi penguasaan pengetahuan kepelatihan (ilmu 
kepelatihan dan ilmu penunjang kepelatihan), dimensi penguasaan 
keterampilan (keterampilan teknis, manajerial, konseptual, dan hubungan antar 
personal) dan dimensi sikap hidup (sikap saat di tempat latihan dan saat berada 
di masyarakat).  

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 dimensi yang 
dibagi 18 butir pernyataan, 15 pernyataan memiliki kriteria skala peringkat 
sangat baik (SB) dengan perolehan jumlah nilai 62-70, dan 3 sisanya memiliki 
skala peringkat baik (B) dengan perolehan jumlah nilai 54-59. Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan bahwa profil pelatih bulutangkis pada klub bulutangkis di 
Tegal berdasarkan kompetensi melatihnya sudah sangat baik. 
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I. PENDAHULUAN  

Kondisi bulutangkis di daerah Kota Tegal yang ditinjau dari segi prestasi 

semakin lama semakin menurun, jarang bahkan tidak ada atlet dari kota Tegal 

yang masuk ke PELATNAS dan mengharumkan nama Indonesia. Ini 

berbanding terbalik dengan julukan sebagai kota penghasil shuttlecock terbesar 

di Indonesia. Seharusnya dengan adanya predikat penghasil shuttlecock 

terbesar di Indonesia, Tegal bisa juga menghasilkankan atlet-atlet bulutangkis 

yang dapat mengharumkan nama Indonesia dikancah internasional. Karena 

dengan predikat daerah produsen shuttlecock terbesar di Indonesia. 

Selain itu, di Tegal juga memiliki agenda kejuaraan disetiap tahunnya 

yang bertujuan untuk mencari atlet-atlet berbakat seperti Bupati CUP, Pekan 

Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), O2SN, Pekan Olahraga Daerah (PORDA), 

kejuaraan Open yang diselenggarakan untuk umum yang diadakan secara 

bergantian oleh setiap Kecamatan, ada juga kejuaraan dengan level nasional 

seperti Sirnas Tegal, dan Kejuaraan Swasta Nasional Sinar Mutiara Open. Oleh 

karena itu, dengan adanya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung, serta 

kompetisi yang diselenggarakan secara continue seharusnya Tegal tidak hanya 

bisa menjadi kota penghasil shuttlecock terbesar di Indonesia saja, akan tetapi 

menjadi kota dengan penghasil atlet bulutangkis terbesar di Indonesia juga. Ini 

membuktikan bahwa pembinaan di Tegal belum lah berjalan dengan baik. 

Karena klub-klub yang ada di Tegal belum bisa menciptakan atlet-atlet yang 

bisa diperhitungkan dikancah perbulutangkisan nasional, kebanyakan klub-klub 

Tegal hanya bisa mengantarkan atletnya berprestasi ditingkat Karesidenan 

(kabupaten dan kota).  

Dengan kenyataan yang seperti ini, seharusnya ini menjadi bahan 

evaluasi bagi para pelatih di Tegal kenapa atlet-atlet mereka tidak bisa 

berbicara banyak ditingkat nasional. Karena apabila pelatih bulutangkis di Tegal 

memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi maka tidak lah sulit untuk 

menciptakan atlet yang berkualitas. Ini menjadi pertanyaan besar apakah 

pelatih di Tegal sudah maksimal ataukah belum dalam melatih atlet-atlet yang 

ada di Tegal? Apakah pekerjaan sebagai pelatih bulutangkis hanya sebagai 

hobby atau pekerjaan sampingan saja? Sehingga para pelatih bulutangkis di 



Tegal dalam melatih hanya sebatas pengetahuan mereka saja dalam bermain 

bulutangkis, dan tidak menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam kepelatihan 

olahraga. Atau mungkin pekerjaan sebagai pelatih bulutangkis sudah menjadi 

pekerjaan utama, akan tetapi para pelatih bulutangkis di Tegal kurang memiliki 

motivasi dalam meng-upgrade ilmu-ilmu kepelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam melatih, sehingga mereka tertinggal jauh dari 

pelatih-pelatih yang ada di kota lain. 

Dengan mengetahui keadaan dan permasalahan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang bagaimana profil kompetensi pelatih klub 

bulutangkis di Tegal.  

 

II. TINJAUAN TEORI  

 
 Profil menurut kamus Bahasa Indonesia (2002, h. 11) adalah 

pandangan dari samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) orang dari 

samping, sketsa biografis, penampang (tanah, gunung, dan sebagainya) grafik 

ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil menunjukan 

keadaan, identitas atau ciri dari subjek atau foto tipe sebenarnya dari 

keseluruhan aspek yang ada dan dimiliki oleh subjek. Sehingga data yang di 

deskripsikan atau digambarkan dapat memperjelas persepsi seseorang 

mengenai sesuatu yang hendak dijelaskan.  

Umumnya kata profil digunakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu 

sebagai contoh profil atlet menunjukan bentuk atau bangunan tubuh dengan 

semua kondisi dan potensi yang dimiliki, terkait dengan bidang kerja gerak fisik 

sebagai olahragawan. Profil memiliki fungsi dan tujuan yaitu untuk memberikan 

informasi serta memperjelas persepsi seseorang tentang sesuatu. Pada intinya 

profil setiap individu itu berbeda, namun profil seseorang sangat erat kaitannya 

dengan kebiasaan, lingkungan hidup atau lingkungan tempat tinggal dan teman 

bermain di kesehariannya. Ada faktor yang sangat mempengaruhi profil individu 

yaitu dari pendidikan dan pembelajaran yang dimiliki oleh setiap individu. 

Walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan 

tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang 

diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. 



Definisi kompetensi menurut Depdikbud (kamus istilah olahraga, 1994, h. 

15) adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat 

dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Wardiman 

Djojonegoro memberikan arti kompetensi sebagai karakteristik dasar yang 

dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar 

penilaian yang tereferensi pada performansi yang superior atau pada sebuah 

pekerjaan. Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan suatu karakterisitik seorang individu berhubungan dengan sebuah 

pekerjaan yang didalamnya terdapat ciri-ciri seperti motivasi, bawaan, konsep 

diri, pengetahuan, dan keterampilan. 

Istilah “melatih” (coaching) sering digunakan untuk mencakup aktivitas 

kegiatan yang sangat luas, biasanya untuk membantu seseorang 

mempersiapkan diri untuk sesuatu. Coaching di dunia olahraga telah dijelaskan 

sebagai penyediaan bantuan yang diatur bagi satu orang atlet atau kelompok 

atlet dalam rangka menolongnya untuk berkembang dan meningkatkan dirinya. 

Coaching (1993, h.1) meliputi mengajar, melatih, memberikan intruksi dan lebih 

lagi. Ini bukan sekedar tentang memberi bantuan kepada seseorang untuk 

belajar suatu cabang olahraga, meningkatkan pretasi dan meraih potensinya. 

Namun juga mengenai pengakuan, pengertian, dan penyediaan kebutuhan 

sosial-ekonomis, dan juga kebutuhan yang lebih nyata dalam kaitannya dengan 

pertandingan dan perlombaan.  

Menurut Harsono (1998, h. 5 – 18) tugas utama, peran dan kepribadian 

pelatih termasuk kode etik pelatih yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh 

pelatih adalah perilaku, kepemimpinan, sikap positif, pengetahuan dan 

keterampilan, keseimbangan emosional, imajinasi, ketegasan dan keberanian, 

humor, kesehatan, administrator, pendewasaan anak, kegembiraan berlatih, 

hargai wasit, hargai tim tamu, perhatian pribadi, berfikir positif, larang judi, 

berbahasa yang baik dan benar, mengisyukan orang, menggunakan 

wewenang, sikap mental, dan hubungan dengan para asisten pelatih. Fungsi 

dan tugas pelatih dalam cabang olahraga adalah sebagai orang yang 

memimpin jalannya latihan, membuat program latihan, bertanggungjawab 

terhadap semua latihan yang sudah dijalankan dan diprogramkan. 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profil kompetensi 

pelatih klub bulutangkis di Tegal. Penelitian dilakukan di Kota Tegal, mulai dari 

Oktober 2014 – Januari 2015. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

dengan teknik survey. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelatih 

bulutangkis pada klub yang ada di Tegal dengan jumlah 15 orang pelatih yang 

berasal dari 7 klub bulutangkis yang ada di Tegal. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan total sampling. Sehingga sampel dalam 

penelitian ini adalah 15 orang pelatih dari 7 klub bulutangkis yang ada di Tegal.  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen 

kuesioner (angket) tentang  kompetensi pelatih yang mencakup dimensi 

penguasaan pengetahuan kepelatihan (ilmu kepelatihan dan ilmu pendukung 

kepelatihan), dimensi penguasaan keterampilan (keterampilan teknis, 

keterampilan konseptual dan keterampilan manajeria) dan dimensi sikap hidup 

(sikap saat di tempat latihan dan saat berada di masyarakat).  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian tentang profil pelatih klub bulutangkis di Tegal yang 

diukur dengan 18 butir pernyataan dari jumlah responden sebanyak 15 orang 

pelatih dari 7 klub bulutangkis di Tegal memiliki skor tertinggi yaitu 90 dan skor 

terendah yaitu 66, sehingga rentang skor yang didapat sebesar 24. 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan skor rata-rata sebesar 77,73, 

dengan simpangan baku sebesar 6,85, median 80, modus sebesar 80 dan 82. 

Panjang kelas berdasarkan analisis data didapatkan sebesar 5, dan banyak 

kelas adalah 5. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka kecenderungan 

distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 Distribusi Frekuensi Kompetensi Pelatih 

Skor Frekuensi 
Absolut ( f) 

Frekuensi 
Kumulatif  

Frekuensi 
Relatif ( fr ) 

 71 – 75 4 7 27 % 

76 – 80  2 9 13 % 

81 – 85  4 13 27 % 

86 – 90 2 15 13% 

Jumlah 15  100 % 

 

Berdasarkan perhitungan skor ideal (kriterium) penentuan hasil data angket 

(kuesioner) yang di dapat dari penilaian angket (kuesioner) dapat dilihat dari rating 

scale yang sudah ditentukan daerah jawabannya di dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.  Rating Scale 

Rating Scale Kriteria 

61 – 75 Sangat Baik 

46 – 60 Baik 

31 – 45 Cukup 

16 – 30 Kurang Baik 

0 – 15 Sangat Kurang Baik 

 

Adapun pembahasan data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 
1. Dimensi Penguasaan Pengetahuan Kepelatihan  

a. Ilmu Kepelatihan  

Hasil yang diperoleh dari indikator ini menyatakan bahwa  sebanyak 

40% responden sangat setuju, 47% responden setuju, dan 13% ragu-ragu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 87 % pelatih klub bulutangkis di Tegal 

menguasai ilmu kepelatihan dan 13 % lainnya belum terlalu menguasai ilmu 

kepelatihan. 

b. Ilmu Pendukung Kepelatihan  

Hasil penelitian yang diperoleh dari indikator ini menyatakan bahwa 

sebanyak 93% pelatih klub bulutangkis di Tegal yang memperhatikan ilmu-



ilmu penunjang kepelatihan dalam menyusun program latihan yang mereka 

buat, 100% pelatih klub bulutangkis di Tegal memberikan evaluasi terhadap 

gerakan yang dilakukan oleh atletnya dalam proses latihan, dan sebanyak 

60% pelatih sudah memiliki catatan tentang profil kondisi atletnya.  

2. Dimensi Penguasaan Keterampilan  

a. Keterampilan Teknis  

Hasil penelitian yang diperoleh dari indicator ini menyatakan bahwa 

sebanyak 86% ketika memberikan latihan teknik kepada atletnya, mereka 

memperhatikan kondisi fisik dan tingkat penguasaan teknik atlet yang 

dilatihnya.  

b. Keterampilan Konseptual  

Hasil penelitian yang diperoleh dari indicator ini menyatakan bahwa 

sebanyak 93% menyatakan bahwa pelatih bulutangkis harus bisa membuat 

variasi dalam program latihannya dengan tetap memperhatikan teori latihan 

dan prinsip dalam latihan dan sebanyak 93% pelatih bulutangkis di Tegal 

sudah melakukan analisa terhadap program latihannya yang kemudian 

dijadikan acuan untuk membuat program latihan selanjutnya.  

c. Ketrampilan Manajerial  

Hasil penelitian untuk indikator ini menyatakan bahwa sebanyak 93% 

pelatih menetapkan tujuan dan standarisasi dalam pembuatan programnya, 

sehingga tercapai atau tidaknya program yang sudah dibuat bisa ketahui 

oleh pelatih. 100% pelatih bulutangkis di Tegal menyatakan bahwa dalam 

melatih mereka sudah membagi tugas dengan partner melatihnya dengan 

tujuan agar tujuan yang ingin dalam latihan bisa dicapai sesuai dengan 

harapan, 73% pelatih bulutangkis di Tegal menganggap bahwa 

pengorganisasian tanggungjawab antara atlet, staf pelatih, dan orang tua 

atlet sangat dibutuhkan dalam suatu klub bulutangkis, dan 87% pelatih 

bulutangkis yang ada di Tegal menganggap bahwa keterlibatan seorang 

pelatih dalam evaluasi pencapaian prestasi yang dilakukan oleh pihak klub 

sangat lah dibutuhkan.  

 

 



d. Keterampilan Hubungan Antar Personal  

Hasil penelitian untuk indicator ini menyatakan bahwa sebanyak 

100% pelatih bulutangkis yang ada di Tegal menyatakan bahwa seorang 

pelatih harus mengetahui karakter dari setiap atlet yang dilatih olehnya, 93% 

sisanya menyatakan bahwa motivasi dan perhatian khusus terhadap atlet 

yang sudah mulai berprestasi harus diberikan oleh para pelatih, 93% pelatih 

bulutangkis yang ada di Tegal menyatakan pentingnya seorang pelatih 

untuk bisa memerankan dirinya menjadi seorang guru, pendidik, orang tua 

dan teman sejati bagi atlet yang dilatihnya. 

 3. Sikap Hidup  

Hasil penelitian dari indicator ini menyatakan bahwa sebanyak 100% pelatih 

bulutangkis di Tegal menyatakan bahwa seorang pelatih harus memilih bahasa 

yang digunakan ketika memberikan instruksi kepada atletnya, 93% pelatih 

bulutangkis di Tegal menganggap bahwa penampilan dan sikap yang di tunjukan 

oleh seorang pelatih terhadap atlet, orang tua atlet, dan masyarakat sangat perlu 

untuk diperhatikan, 66% pelatih bulutangkis di Tegal merasa perlu untuk 

mempelajari teori tentang tipe pelatih untuk memperbaiki sikap kepribadian dalam 

melatih, dan 93% menganggap seorang pelatih sangat perlu mengetahui 

kekurangan dan kelebihan dari kepribadiannya. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari 3 dimensi yang dibagi 18 butir pernyataan, 15 pernyataan memiliki 

kriteria skala peringkat sangat baik (SB) dengan perolehan jumlah nilai 62-70, 

dan 3 sisanya memiliki skala peringkat baik (B) dengan perolehan jumlah nilai 

54-59. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profil pelatih bulutangkis pada 

klub bulutangkis di Tegal berdasarkan kompetensi melatihnya sudah sangat 

baik.  

B. Saran  

Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pembinaan prestasi bulutangkis di Kota Tegal. Karena seperti diketahui dalam 

kesimpulan bahwa profil kompetensi pelatih sudah sangat baik. Akan tetapi 

kenyataannya, klub-klub bulutangkis di Kota Tegal belum mampu untuk 



bersaing dengan klub-klub di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. 

Sehingga, prestasi bulutangkis di Kota Tegal dapat berkembang dan bersaing 

dengan kota-kota besar lainnya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 Aip Syarifuddin. 1998. Pedoman Kepelatihan Perkumpulan Olahraga. Jakarta: 
Depdikbud Direktorat Keolahragaan Dirjen. Pendidikan Luar Sekolah 
Pemudan dan Olahraga  

 
Deni Danuaji. 2009. Bulutangkis. Bandung:PT. Indah Jaya Adipratama  
 
Hadi Rubianto. 2011. Peran Pelatih dalam Membentuk Atlet. Semarang: Jurnal 

Keolahragaan Indonesia UNNES  
 
Harsono. 1988. Coaching dan Aspek-Aspek dalam Coaching. Jakarta: CV. 

Tambang Kusuma  
 
Harsuki. 2012. Pengantar Manajemen Olahraga. Jakarta:Raja Grafindo 

Persada 
  
Herman Subarjah. 2001. Pendekatan Pembelajaran Taktis dalam Pembelajaran 

Bulutangkis. Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Keolahragaan  
 
Masri Singarimbun dan Effendi Sofian. 1989. Metodelogi Penelitian Survey. 

Jakarta: LP3ES  
 
Mujahir. 2007. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas X. 

Bandung: Erlangga 
  
Oce Wiriawan. 2009. Pendidikan dan Pelatihan Bulutangkis Jawa Timur. 

Jakarta: Asisten Deputi Iptek Olahraga  
 
Punaji Setyosari. 2012. Metodelogi Penelitian dan Pengembangan Cetakan Ke-

2. Jakarta: Kencana  
 
Purwanto Ngaliman. 1992. Prinsip-prinsip Evaluasi dan Teknik Pengajaran . 

Bandung: PT. Remaja Rodakarya  
 
SDS. 1993. Pengenalan Kepada Teori Pelatihan. Jakarta: Program Pendidikan 

dan Sistem Sertifikat Pelatih Atletik PASI  
 
Suharsimi Arikunto. 1993. Prosedur Penelitian Edisi Revisi Ke II. Jakarta: 

Rineka Cipta 



Tohar. 1992. Olahraga Pilihan Bulutangkis. Jakarta: Depdikbud Dirjen. 
Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan  

Tony Grice. 2002. Bulutangkis. Jakarta: Raja Grafindo Persada 
  
http://eprints.uny.ac.id/9377/3/bab%202%20-05504244026.pdf. Diakses pada 

tanggal 29 Mei 2014  
 
http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/22/kepemimpinan-364923.html. 

Diakses pada tanggal 29 Mei 2014  
 
Http://permainan-penjas-blogspot.com. Diakses pada tanggal 15 Desember 

2014 
  
https://www.academia.edu/7233329/Skala_Likert. Diakses pada tanggal 15 

Januari 2015 


