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TINGKAT PENGETAHUAN PELATIH KLUB OLAHRAGA SD DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI PSIKOLOGI OLAHRAGA

Oleh:
Nur Indah Pangastuti

Agus Supriyanto

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan

peiatih klub olalraga Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai psikologi
olahraga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengukuranmengenaitingkat
pengetahuan dalampenelitianinidenganmenggunakantesobjektif yang berupasoalpilihanganda
yang berisimengenaimateripsikologi
olahraga.Pegambilansampeldalampeneiitianinimengg:nakantotal sampling. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adaiah guru olahraga SD irrti di DIY sebanyak 29
orang.Untukmemperoleh data yang di perlukandalampenelitianini, maka di
grmakansatucarainstrumenpengumpulan data yaitudengantes. Dalampenelitianinites yang
digunakanadalahsoalpilihanganda (multiple chotce). Tes tertulis yang dibuat untuk
mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga. Data yarrg terkumpul
kemudian di uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran tes, analisis daya pembeda.
analisis distraktor, dari kemudian analisis kategorisasi pemahaman. Dari hasil analisis tlata
diperoleh kesirnpulantentangtingkatpengetahuanpelatihklubolahraga di Daerah lstimewa
Yogyakarta secarakeseluruhanberadapadatingkatkategoritinggi (27 ,59yo), sedang (48,260A),
rendah (17,24yo), dansangatrendah (6,9%).

Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Pelatih Klub Olahraga SD, Psikologi Olahraga
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Lartar Belakang Masalah

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia, dalam

perkembangannya ilmu psikologi meluas tidak hanya melingkupi perilaku manusia dalam

kegiatannya sehari-hari tetapi telah masuk dalam berbagai sendi kehidupan manusia, salah

satu diantaranya adalah perilaku manusia dalam olahraga, maka munculah psikologi

olahraga.Pembahasan dalam psikologi olahraga terfoicus mengenai perilaku manusia dalam

melakukan olahraga, perilaku tersebut berasal dari kegiatan berolahraga misalnya selama

proses latihan dan periandingan olahraga.

Pelaku olahraga biasanya akan dihadapkan pada berbagai permasalahan atau gejoiak

yang menimpa diinya, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri, maupun karena aclanya

hubungan dengan kalan, lawan, pelatih, penonton, orang tua ataupun hal lainnya. Interaksi

yang kurang baik akan mempengaruhi penampiian atlet, terutama pada atlet anak-anak atau

sering disebit dengan atlet usia dini. Banyak alasan yang menyebabkan anak bergabung dan

kemudian meninggalkan kegiatan olahraga tersebut, salah satunya bisa disebabkan oleh

adanya pergeseran kesenangan dari kegiatan olahraga menuju pada kegiatan lain yang anak

senangi" karena pada diri anak tersebut rasa senanglah yang menjadi alasan utama mengapa

mereka terlibat dalarn suatu kegiatan clahraga.

Peran pelatih dan orang tua juga sangat menentukan bagi perkanbangan anak, baik

perkembangan dalarn aspek fisik maupun sosialnya,sehingga para pelatih dan orang tua perlu

mengetahui kedaan anak didiknya, dengan cara memberikan berbagai pendekatan yang

efektif. Diharapkan selain prestasi yang yang memuaskan Ciraih anak, juga terjalin hubungan

yang baik antara pelatih, orang tua, dan anak dengan teman sebaya di lingkungan olalraga

berjalan harmonis.

Melihat begitu banyaknya permasalahan yang timbui berhubungan dengan perilaku dan

dapat mempengaruhi performa atlet usia dini ketika menjalankan latihan maupun

pertandingan, maka perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan pelatih

klub olahraga SD di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai psikologi olahraga.



B. Identifikasi Masalah

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perilaku

manusia ketika rnelakukan olahragapun juga menjadi sorotan psikologi yang kemudian scring

dikenai sebagai psikologi olah,raga. Pelaku olahraga tidak iranya orang dewasa tetapi juga ada

anak-anak yang termasuk dalam usia dini. Banyak permasalahan yang timbul pada atlet usia

dini, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri, maupun karena adanya hubungan dengan

kawan, iawan, pelatih, penonton, orang tua ataupun hal lainnya.

Peran pelatih dan orang tua juga sangat menentukan bagi perkembangan anak, baik

perkembangan dalam aspek fisik maupun sosialn-va,sehingga para peiatih dan orang tua perlu

mengetahui kedaan anak didiknya, dengan cara memberikan berbagai pendekatan yang

efektif. Diharapkan selain prestasi yang yang memuaskan diraih anak, juga terjalin hubungan

yang baik antara pelatih, orang tua, dan arrak riengan teman sebaya di lingkungan olahraga

berjaian harmonis.

C. Pembatasan Masalah

Keberhasialan atlet usia dini dalam mernenangi kejuaraan dipengaruhi oleh banyak

faktor. Mengingat keterbatasan peneliti dan juga agar kesimpuian-kesimpulan yang akan

ditarik lebih akurat, maka dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah.

Peneiitian ini dibatasi hanya mengenai tinpfcat pengetahuan pelatih klub olahraga SD

ilengenai psikologi olahraga yang diduga cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan

mentai atlet usia dini.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian ini sebagai berikut seberapa besarkah tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga

SD mengenai psikologi olahraga.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah uniuk mengetahui

tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD mengenai psikologi olahraga.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru dan

peiatih, dalam melatih anak usia dini dapat mernperhatikan faktor-faktor perilaku anak dalam

hal melatih olahraga.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Psikologi Olahraga

Psikologi olahraga merupakan ilmu terapair (applied science) yaitu ilmu

psikologi yang diterapkan pada situasi olahraga. Psikologi olahraga merupakan bidang

kajian yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalarn ruang lingkup olahraga, baik

pada penampila.n indvidual maupun tim yang ditandai oleh sejumlah interaksi antara

individu dengan individu lain dalamsituasi-situasi ekstemal yang menstimulasinya.

Psikologi olahraga tidak mernfckuskan pada satu aspek penampilan saja, meiainkan pada

faktor-faktor pribadi dan sosial, sehingga hal ini sesuai dengan hakekat manusia sebagai

mahkluk yang hidup dalam kesatuan jiwa dan raga, serta sebagai makhluk individrr dan

sosial. Untuk memahami gejala-gejala psikologis individu dalam olahraga,periu

beberapa pentiekatan yaitu: a) pendekatan Individuai, b) pendekatan sosio-interaktif, c)

pendekatan multi-dimensional, dan <i) pendekatair sistem.

B. Prinsip Kesenangan dalam Olahraga

Olahraga merupakan wadah potensial untuk mengungkapkan rasa kesenangan dan

kegembiraannya. Keterlibatan anak dalam olahraga, memberikan kesempatan untuk

bersosiaiisasi dengan anak sebaya lainnya, mendapatkan teman baru, merangsang daya

fantasi dan kreativitas, serta menumbuirkan harapan serta kepekaan ernosinya. Bagi anak,

keterlibatan dalam olahraga tidak membedakan wama kulit, latar belakang sosial ekonomi,

dan budaya, baginya, olahraga adalah bermain, menang atau kalah tidaklah penting, yang

tampak hanya aktivitas gerak nyata, yang terdengar hanya celoteh dan tawa ganbira

(Hoedaya, 2006). Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa keterlibatan anak daiarn olahraga

lebih banyak memberikan kesempatan untuk merasakan bermacam keterampilan gerak dan

bersosialisasi dalarn lingkungan yang berbeda-beda. Dari hasil sosialisasi tersebut, sifat,

perilaku, serta aspek kepribadian diharapkan tumbuh dan berkembang dengan baik, serta

tumbuh sifat bersaing yang dilandasi sportivitas tinggi, menghargai lawan bermain,

menghargai usaha sendiri, percaya diri, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi.

Sehingga anak bisa mengenal dan menyadari, kelebihan maupun kekurangan dirinya dalam

berolahraga.

Pelatih harus mengajarkan esensi dasar dari kerja sama, spc'rtivitas, disiplin, tanggung

jawab, dan percaya diri. Nilai-nilai luhur yang diperoleh dari keterlibatan anak dalam
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olahraga tersebut, diharapkan bisa dialihkan dalam kehidupan anak di kemudian hari. Proses

olahraga memiliki potensi kuat supaya anak melibatkan dirinya secara aktif, anak harus

banyak gerak, rnenyenangi kegiatannya, bergembira, dan belajar bersikap dan bermain

dengan baik, guru dalam aktivitas tersebut tampil sebagai model bagi anak. Perilaku guru

menjadi bahan renungan sesuai daya imaginasi dan persepsi ffi*, tidak mustahil perilaku

guru akan ditiru oleh anak binaannya. Oleh karena itu, guru harus mampu membangkitkan

motivasi anak, supaya kegairahan pada anak timul uniuk mengikuti olahraga. Guru harus

mampu memperkenalkan dan membau,a anak pada dimensi pengalaman gerak (psikomotor),

berpikir (kognrtif), dan bersikap (afektif) dengan baik, sehingga selepas sekolah anak tetap

termotivasi untuk terlibat di dalam aktivitas tersebut. Hoedaya (2006) menekankan bahwa:

"proses kognitif yang berlangsung baik, akan merangsang kreativitas dan keinginan untuk

meneliti, menguatkan pema-haman, kesadaran akan pentinpgtya berolahraga. Kekayaan

pengalaman gerak (psikomotor) akan menunjang kebugarau jasmani, peningkatan

keterampilan, efisiensi gerakatt, dan memperlancar pengulangan keterampilan motorik.

Selanjutnya. sikap yang terbina dengan bark akan menimbuikan kesenangan iialam

melakukan aktivitas, memperkuat konsep-diri, manantapkan kemampuan bersosiaiisasi, dan

bisa menghargai segala macam aktivitas fisik. Oleh karena itu, perilaku dan kinerja guru

sangat menentukan keterlibatan anak lebih lanjut daiam olahraga yang nantinya lebih

terfokus pada prestasi yang diharapkan."

Untuk tnendukung keberlangsungarulya, orang tua berperan sebagai pendampin gyant

bijak daiam memahami siiuasi "kekalahan" atau "kemenangan" yangdialami anaknya. Orang

tua harus memairdang bahwa keberhasilan dalam membimbing anaknya berolahraga

hendaknya dilandasi oleh pengertian bahwa arti "kemenangan" bagi anak adalah cerianya

tawa, senangnya berlatih, dan banyaknya kesempatan untuk menemukan jatidiri dan mernikul

tanggungiawabnya sendiri. Sebaliknya, arti "kekalahan" bagi anak adalah apabila anak

merasa dibatasi keterlibatan daiam oiahraga yang disenanginya, anak kurang diberi

kesempatan mengekspresikan dirinya, anak merasa terlalu diatur dalam kegiatannya, serta

dibatasi pilihan olahraganya.
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C. Aspek-aspekPsikologispada Anak

Aspek-aspek psikologis yang seringkali muncul pada anak dalam pelatihan olahraga

adalah sebagai berikut:

l. Motivasi

Motivasi didefinisikan sebagai "direction", oointensiS/", dan "effort.Motivasi

merupakan kecenderungan anak untuk mengendalikan arah dan pilihan perilaku dengan

menyadari segala konsekuensinya, dan kecendenrngan perilaku sampai tujuannya tercapai.

Maksud "direction" mengacu kepada arah, kegiatan, atau sasaran khusus yang dipilih,

apakah anak selalu mencari, mendekati, atau tertarik pada situasi tertentu. Sedangkan

intensify atau elfori mengacu kepada seberapa besar usaha anak unfuk melainrkan sesuafu

pada situasi tertentu.Motivasi rnempunyai dua fungsi yaitu fungsi intrinsik dan fungsi

ekstrinsik.Motivasi intrinsik bcrfiingsi karena adanya dorongan-dorongan yang berasal

dari dalarn diri anak sendiri. Anak yang merniliki rnotivasi inhinsik akan memutuskan

dirinya untuk terus berpartisipasi dalam olahraga yang digelutinya, aktivitasn;ia dilakukan

secara sukarela, penuh kesenangan datr kepuasan, sehingga anak rnerasa kompeten dengan

apa yang dilakukannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang muncul

karena adanya faktor luar yang mempengaruhi diri anak. menjelaskan bahwa motivasi

ekstrinsik mengimplikasikan bahwa anak memiliki keterkaitan dengan olahraga bukan

karena kesenangan tetapi didasari oleh fakior eksternal yang dihasilkan dari partisipasinya.

Sedangkan motivasi ekstrinsik berfungsi manakala ada rangsangan dari luar diri anak.

2. Emosi

Aspek yang berhubungan dengan kepribadian anak adalah emosi, emosi

merupakan keadaan mental yang ditandai adanya perasaan yang kuat dan diikuti ekspresi

motorik yang berhubungan dengan obyek atau situasi eksternal. Emosi anak bisa berubah-

ubah dalam saat-saat tertentu, ada anak yang emosinya cukup stabil sebaliknya ada anak

yang emosinya ti<iak stabil. Emosi dapat berupa perasaan takut, marah, gembira, muak,

kecewa. Dalam olahraga kompetitif emosi merupakan aspek yang sangat menakutkan para

pelatih, khususnya bagi anak yang terlibat dalam olahraga individu. Keadaan mencekam

yang dirasakan anak sebelum maju ke medan laga, merupakan masalah yang penting

untuk dipecahkan, karena sangat mengganggu dirinya seperti tidak bisa tidur, gelisah,

menyerup ai keadaan neurotik yang men ggan ggu keprib adi annya.

I
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Stress dan kecemasan

Dalam olahraga kompetitif anak dihadapkan pada beban berat, sehingga

kernungkinan stress dan cernas bisa terjadi. Shess adalah respons tubuh yang sifatnya

tidak spesifik terhadap setiap tuntutan beban yang dialaminya. Bagaimana respons tubuh

anak manakala anak yang bersangkutan mengaiami beban tugas yang berlebihan. Pada

umuilinya anak yang mengalami kecemasan ditandai dengan gejala-gejala yang biasanya

diikuti dengan timbulnya ketegangan pada diri anak. Indikator yang bisa dijadikan bahwa

anak rnengalami kecemasan bisa dilihat dari perubahan secara fisik maupun secara psikis.

Gejala-gejala kecemasan secara fisik diantaranyat (a) adanya perubahan yang dramatis

pada tingkah laku, gelisah atau tidak tenang dan sulit tidur, (b) terjaciinya per€gangan otot-

otot pundak, leher, perut, terlebih lagi pada otot-otot ektremitas, (c) terjadi perubahan

irama pernapasan, (d) terjadi kontraksi otot setempat, pada dugu, sekitar mata dan rahang;

Sedangkan gejala secara psikis yaitu: (a) gangguan pada perhatian dan konsentrasi; (b)

perubahan ernosi; (c) rnenurunnya rasa percaya diri; (d) timbul obsesi; (e) Tidak ada

motivasi.

Kepercayaan diri

Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan modal

dasar yang terbentuk meialui proses latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial.

Kepercayaan ,Jiri merupakan perasaan yang berisi kekuaian, kemampuan dan keterampilan

untuk melakukan Can menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan anak untuk sukses.

Selain itu,kepercayaan diri merupakan kontol internal terhadap perasaan seseorang akan

adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan kemampuannya, dan bertanggungjawab

terhadap keputusan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, kepercayaan diri merupakan

sebuah keyakinan bahwa diri anak memiliki kemampuan untuk menampilkan apa yang

diinginkan secara sukses.Keperc yaan diri selalu ditandai dengan adanya harapan vang

tinggi unt'.rk sukses.Satu penemuarl terkait dengan prestasi puncak yaituterdapat korelasi

positif antara kepercayaan diri dengan prestasi olahraga. Kepercayaan diri membantu anak

untuk: (l) meningkatkan emosi positif, (2) meningkatkan konsentrasi, (3) memberi

pengaruh positif pada pencapaian tujuan, (4) meningkatkan kerja keras, (5) memberi

pengaruh terhadap penguasaan strategi permainan, (6) memberi pengaruh terhariap

momenturn psikologis.

A
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5. Konsentrasi

Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan

tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun

internal.Selain itu, konsentrasi adalah suatu keadaan dimana anak mempunyai kesadaran

pengh dan tertuju kepada suatu objek tertentu yang tidak mudah goyah.Konsentrasi

muupakan keterampilan yang sangat sulit dikuasai anak, karena perhatian yang ada dalam

otak seringkali berubah yang dipengaruhi oleh stimulus baru.Oleh karena itu konsentrasi

harus dilatih, sebabjika anak gagal mengendalikan konsentrasinya anak sulit untuk bisa

fohrs untuk melakukan tugasnya dengan baikserta sulit untuk bisa menang dalam

perta-ndingan. Sebaliknya, jika anak rnemrliki konsentrasi tentu anak mampu

mengendalikan aliran energi positif (yang ditandai dengan kesenangan, optimis,

determinasi) begitupun ene.rgi negatif ()'ang ditandai dengan takut, benci, marah, tegang,

cemas, frustrasi, <ian lain-lain).

6. Disiplin

Disiplin dalam olahraga berarti taat dan rasa tanggungiav'ab terhadap ketentuan,

tata tertib, program latihan, peraturan pertandingan, dan nilai-nilai yang yang berlaku

dalam olahraga. Anak yang mempunyai disiplin berarti mempunyai kebiasaan untuk

mematuhi ketentuan, peraturan, dan tata-tertib, biasanva anak tersebut patuh dan rnenaruh

rasa hormat kepada pelatihnya.Disiplin yang dilakukan anak dapat dikelompokan ke

dalam dua kategori yaitu disipiin sernu dan disiplin diri. Disiplin semu yaitu sikap yang

tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi karena tidak <iisertai kesediaan

psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk rnelakukan perintah, sehingga pada saat

pengawasan dan sangsi kendor kacaulah segala ketentuan dan peraturan baginya dan

dengan seenaknya anak melanggar ketenflran dan peraturan yang disepakatinya. Disiplin

semu terjadi karena terpaksa, takut dihukum, karena diperintah, tanpa disertai kesadaran

pada dirinya. Disiplin sem,: adalah disiplin yang tampak dipermukaan saja, kepatuhan

yang dilandasi disiplin semu tidak dapat bertahan lama, karena disiplin semu terjadi hanya

pada saat ada pengawasan, disertai rasa takut pada sangsi dan ancaman pelatih.

7. Interaksi sosial

Interaksi sosial sangat peniing dalam olahraga, didalamnya anak akan terlibat

dalam sebuah interaksi atau hubungan antara teman sebayanya. Anak inombutuhkan

temai tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapijuga untuk dapat rnemperoleh
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penga\afinanbelaiar, te$\an yasrgberbeda drarrmemaidran peran yangberbeda pu\a da\am
proses sosilisasi. Bila temanseorang anak sesuai dengan usia dan taraf perkembangannya,

mereka akandapat membantu anak kearah perkernbangan penyesuaizur sosial yang
baik,sebaliknya apabila mereka tidak merniliki kesesuaian tarafperkembangan,mereka

tidak hanya mengganggu penyesuaian sosial anak tetapijuga akan mendorong tirrrbulnya
penyesuaian'pribadi yang buruk dan menambahrasa tidak bahagia pada anak,dan hal ini
juga berlaku dalamhubungan sosial anak dalam klub-klub olahraga yang diikutinya.Selain
itu, motivasi terbesar anakuntuk bergabung dengan klub olalraga adalah affiliasi.para
psikologperkembangan mernpunyai pandangan bahwa teman clan sebaya
mempunyaiperanan penting dal am perkembangan psikolo$ anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A, Desain Penelitian

l. Variabel penelitian

Menurut'Sugiyono (2012:38) "Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan pengertian di atas maka variabel

yang ada pada penelitian ini tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD inti di Daerah

Istimerva Yo gyakarta terhadap psikolo gi oi ahraga.

2. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD inti di Daerah Istimewa Yogyakarta

terhadap psikologi ol ahraga.

B. Definisi Operasional Variabel Peneiitian

Agar lebih terarah pelaksanaanya pengumpulan dan penelitian,maka perlu di beri

batasan atau defenisi oprasional dari variabei penelitian yang terlibat:Tingkat pengetahuan

pelatih klub olahraga SD inti di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai psikologi

olahraga.Pengukuran mengenai tingkat pengetahuan dalam penelitian ini dengan

menggunakan tes objektif yang berupa soal pilihan ganda yang berisi mengenai materi

psikologi olahraga.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelatih klub olahraga SD inti di Daerah Istimewa

Yogyakartayangberjumlahzg orangpelatih dan4Kabupatendan I KotayangadadiDlY.

I'abel l.Klub Ola SD

Provinsi Kabupaten/I(ota Jumlah sampel

DTY

Sleman 6
Kota 4
Bantul 6
Gunune Kidul 6
Kulonprogo 1
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b. Sampel

Pegambilan sampel dalam peneiitian ini menggunakan total sampling. Total

sampiingyaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seiuruh anggota populasi

sebagai responden atau sampel (Sugiyono,2A09). Sebagai sampe! dalam penelitian ini adalah

pelatih klub olalnaga SD inti di DIY yang berjumalah 29.

Instrurnen dan Teknik Fengurnpulan Data

Instrurnen Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan Calam penelitian ini, maka di gunakan sahi

cara instrumen pengumpulan data yaitu dengan tes. Dalam penelitian ini tes yang digunakan

adalah soal pilihan ganda (multiple choice). Tes pilihan ganda terdiri dari atas suafu

keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap.Dan untuk

melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan yang telah disediakan.

Menr;rut Mahmud (20i1: i86) "tolok ukur penggunaan alat tes sebagai instrument

pengumpul data dalam suatu penelitiarr adalah":

1. Objektif, yaitu hasil yang dicapai dapat menggambarkan keadaan yang

sebenarnya tentang tingkat kemampuan seseorang. baik berupa pengetahuan

, maupun keterampilan.

2. Cocok, yaitu alat yar\g digunakan sesuai dengan jenis riata yang akan

dikumpulkan untuk menguji hipotesis dalam ranglia rnenjawab masalah

penelitian.

3. Valid, yaitu memiliki derajat kesesuaian, terutama isi dan konstraknya, dengan

kemampuan suatu kelompok yang ingin diukur.

4. Reliabel, yaitu derajat kekonsistenan skor yang diperoleh dari hasil tes

menggunakan alat tersebut.

ldenurut Suharsimi (2012:167) menjelaskan langkah-langkah cara dalam penyusunan

tes, urutan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

l. Menentukan tujuan mengadakan tes.

2. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes.

3. Merumuskan tujuan intruksional khususdari tiap bagian bahan.

4. Menderetkan semua indicator delam tabel oersiapan yang memuat pula aspek

tingkah laku yang terkandung dalam indicator itu.

D.

l .
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5. Menyususn tabel spesifikasi yang memuat pokok materi.

6. Menuliskan butir-butir soal, didasarkan atas indicator-indikator yang sudah

dituliuskan pada tabel indicator dan aspek tingkah laku yang dicangkup.

Penilaian dalam instrumen tes pilihan ganda (multiple choice) pada pada penelitian ini

adalah jika jawaban benar maka nilainya adalah I dan jika jawaban saiah maka nilainya 0.

Kisi-kisi tersebut telah di uji validitasnya dangan menggunakan uji ahli expert judgementoleh

salah satu dosen FIK pengampu mata kuliah psikologi olahraga.Berikut ini kisi-kisi uji coba

instrumen penelitian.

Tabel2. Kisi-kisi instrumen tes

Variabel Faktor
Butir Pertanvaan

Jumlah

Tingkat

Pengetahuan

Pelatih Klub

Olahraga

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

Mengenai

Psikologi

Olahraga

l. Pengetahuan

Psikologi

Olahraga

1,2,3,4 4

2. Motivasi 5,6,9 a
J

3. Kecemasan 7,70,14 a
.l

4. Kepercayaan Diri 8,11 ,20 J

5. Disiplin t2 I

6. Konsentrasi 73,15,76,77 4

7. Emosi 18 I

8. Interaksi Sosiai l 9 I
I

TOTAL 20

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.

Teknik Pengumpulan data dalarn penelitian ini menggunakan tes.Dalam penelitian ini bent'tk

tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda (multiple choice), Pengumpulan data dilakukan

dengan mengedarkan tes kepada responden. Tes diedarkan dengan tujuan untuk memperoleh

data tentang identitas responden, dan untuk mengetahui pemahaman pelatih klub olahraga SD

mengenai psikologi olahraga.
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E. Uji Coba Instrumen

Sebelum pengambilan data yang sesungguturya dilakukan, terlebih dahulu angket

yang telah disusun perlu drujicobakan guna memenuhi alat sebagai pengumpulan data yang

.Bila subjek uji coba telah rnencapai tingkat pemahan, artinya dapat menangkap maksud

insfrument tersebut sudah baik.Sampel atau subjek yang <iijadikan uji coba dalam penelitian

ini adalah pelatih klub olahraga SD inti di DIY sebanyak29 orang.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah ada, diperlukan adanya analisis statistik

dengan I angkah-langkah berikut :

1. Analisis lnstrumen Tes

a. Uji Validitas

Perhitungan validitas menunjukkan sejauh mana siafu alat pengukur itu

mengukur apa yang ingin diukur. Menggunakan rurnus Korelasi yang dapat

dig.inakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang di kenal dengan rumus

kolerasi Product Moment sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2010:213).

Rumus 1; dengan nilai angka kasar.

Keterangan:

r", : koefisienkorelasi antara x dan v

X : skor butir

Y : skor total

N : ukuran data

Nilair. yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan harga rproduct moment

pada tabel pada taraf signifikansi 0,05. Blla rr> 166 r$'lkd item tersebut dinyatakan

valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk kepada keajegan pengukuran. Untuk memperoleh

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu (Suharsimi Arikunto, 2010:

239).
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Keterangan:

rr r : Koefisien reliabilitas instrumen yang dicari

l; : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

Zti 
: Jumlah variansi skor butir soal ke-i

i  :  1 1 2 , 3 , 4 ,  . , . f l

oi : Variansi total

Nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus Alpha Cronbach

kemudian akan <iikonsultasikan dengarr harga r tabel dengan a : 0,05 dan dk:

N-2 (N : banyaknya siswa). Bila rhit) t,iab maka instrumen dinyatakan

reliabel.Sedangkan unluk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas instrumen

digunakan kategoi sebagai berikut (Mahmud, 20l l: 196).

T'abel 3. Koefisian nilai reliabilitas
Nilai Koefisien Keterangan

< 0,20 Derajat reliabilitas hampir ada, hubungan lemah

sekali

0,21 - 0,40 Derajat reliabilitas rendah, hubungan cukup berarti

0,41-0,70 Derajat reliabilitas sedang, hubungan cukup berarti

0,71 - 0,90 Derajat reliabilitas tinggi, hubungan tinggi

0,91 - 1,00 Derajat reliabilitas tinggi sekali, hubungan tinggi

sekali

1,00 Delajat reliabilitas A;n hubungan sempurna

c. Tingkat Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah soal

sukar. Rumus untuk mengetahui

2012:223).

yang tidak tedalu mudah dan tidak terlalu

indeks kesukaran sebagai berikut (Suharsimi,

P:9
ls
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Keterangan:

P : indeks kesukaran

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul

35 : jumlah seluruh siswa peserta tes.

Menurut Suharsimi (2012') indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai

berikut:

- soal dengan P :0 sampai 0,30 adalah soal sukar.

- soal dengan P :0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang

- soal denganP : 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah.

d. Analisis daya pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk mernbedakan

antara pelatih yang berkemampuan tinggi dengan pelatih yang berkemampuan

rendah. Rumus untuk menenf*kan indeks diskriminasi sebagai berikut (Suharsirni,

2012:228).

D=#-ff:PA-PB

Di mana:

J - jumlah peserta tes

JA : banyaknya peserta kelompok atas

JB : banyaknya peserta kelompok bawah

BA : banyaicnya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan

benar

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu

dengan benar.

B.{
PA : ;: proporsi peserta kelompok atas yang menjarvab benar

a":H:
Mengenai

indeks Daya

berikut:

Tabel4.In Indeks Da

proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.

cara bagaimana memberikan interpretasi/penafsiran terhadap

Pembeda butir, Anas Sudijono mernberikan patokan sebagai

Indeks Daya Pembeda

Kurang dari, 0,20

Pembeda Butir
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0.40 - 0.70 Baik
0.70 -  1.00 Baik sekali
Bertanda nesative Jelek sekali

e. Analisis fungsi distraktor (pengecoh)

Untuk mengetahui apakah option atau alternatif jawaban yang terdapat

pada setiap butir scal itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak, maka dilakukan

analisis efektifitas fungsi distraktor karena diantara option itu hanya ada satu

kunci jawaban yang benar.

Pada soal pilihan ganda ada alternative jawaban (opsi) yang merupakan

pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh

peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang krrrang baik,

pengecohnya akan dipilih secara tidak merata.

Pengecoh dianggap baik bila jumiah pesfia didik yang memiiih pengecoir

itu sama atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus

sebagai berilnrt (Suharsimi, 2072: 238).

FungsiDistraktor: x 100%

Selanjutnya , cara untuk memberikan interpretasi (penafsiran) terhadap

efektifitas fungsi distractor a<ialah sebagai berii<ut:

Distraktor dapat berfungsi dengan baik, apabila dipilih oleh sekurang-

kurangnva 5% darr seluruh peserta tes.

Distraktor tidak dapat berfungsi baik, apabila dipiiih oleh kurang dari

5Yo dan seluruh peserta tes.

f. Analisis Kategorisasi Pemahaman Pelatih

Data dianalisis secara deskriptif dengan presentase. Sebelumnya akan

dikategoikan menjadi lima kategori berdasarkan niiai mean dan standar deviasi

ideal. Pengkategorian kata tersebut menggunakan kriteria sebagai berikut

(Saifuddin Azwar, 2000: 1 06).

abel5. Skala Lima
Kategori Kurva Normai Katesori

Mi + 1.5 Sdi ke atas Saneat Tinesi
Mil+ 0.5 SDI s.d Mi + 1.5 Sdi Tineei
Mi - 0.5 Sdi s.d Mi + 0,5 Sdi Sedans

a.

b.

Li Ka
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Mi - 1.5 Sdi s.d Mi + 0,5 Sdi Rendah

Mi - 1.5 Sdi ke bawah Sansat Rendah

Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan presentase dengan

sebagai berikut ( Anas Sudijono, 2006: 43).

P: FA.{ x 10070

Keterangan:

P : Presentase yang dicari

F : Frekuensi

N : Number of Cases fiumlah individu)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Coba Instrumen

Uji coba dilakukan terhadap instrumen pengukuran yang berupa tes pemahaman

dengan materi latihan konsentrasi dengan tujuan untuk menguji validitas dan
realibilitas dan kesahihan dan keandalan instrumen yang digunakan. Uji coba instrumen
penelitian ini di uji cobakan kepada pelatih klub olahraga SD inti di Daerah Istimewa

Yogyakarta y-ang berjumlah2g orang pelatih .

f. Uji Validitas

Instrunen penelitian yang berupa soal test perlu divalidasi gntuk mengetahui
apakah butir-butir peniyataan yang digunakan telah valid atau tidak. perhitungan

validitas tes ini menggunakan SPSS 2A for windows.Hasil pengujian validitas

mendapatkan nilai r-hitung. Apabila nilai r-hitung yang diperoleh lebih besar dari r-

tabel maka dapat dinyatakan bahrva butir tersebut valid.r{abel ,Jalam penelitian ini

adalah 0,361.

Tes pemahaman pelatih klub Kabupaten Sleman terhadap latihan konsentrasi
terdiri dan 20 butir pertanyaan yang berupa sola pilihan ganda, setelah setelah di uji

validitasnya terdapat 3 butir yang memiliki nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel, yaitu

nomor butir soal nomor 3, 15,15. Kelima butir tersebut gugur sehingga ,Jidapatkan
jumlah butir yang valid sebanyak 17 buiir. Hasil pengujian rraliditas adalah sebagai

berikut:

abel6.Uii Validitas Tes U coba Penelti n
Butir
Soal Rhitung Rtabel

Keterangan
(Rhitung 2 Rtabel) Kategori

I 0,381 0,361 Valid Rendah
2 0,384 0,361 Valid Rendah
J 0,069 0,361 Tidak valid Rendah
+ 0,522 0,36! Valid Sedang
5 0,464 0,361 Valid Sedang
6 0,493 0,361 Valid Sedang
7 0,452 0,361 Valid Sedang
8 0,381 0,361 Valid Rendah
9 0,639 0,361 Valid Tinssi
l0 0,4r9 0,361 Valid Sedans
il 0,522 0,361 Valid Sedang
12 0,466 0,361 Valid Sedang



13 0,475 0,361 Valid Sedan
t4 0,471 0,361 Valid Sedang
15 0,041 0.361 Tidak valid R endeh

i 6 0,1 58 0,361 Tidak valid Rendah
t7 0,439 0,361 Vaiid Sedang
l 8 0,454 0,361 Valid Sedang
i 9 0,373, 0,361 Valid Rendah
20 0,713 0,361 Valid Tin

abel validitas uii coba tes nenelitian
No Kategori Frekuaensi Persentas*
1
1
L

lglggrirys1
rtrygi

0
,_---

- * - J

0%l
' to% -

J -Eedeqe l l _s5%
350A

iT Rendah 7
5 Rerrdah 0 0%

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reaiibilitas diiakukan trntuk melgetahui tinpfcat keantlalal angket.
uji reliabilitas tes pada penelitian ini ini menggunakan spss 2e -fo, windows.Hestl
pengujian relibilitas menggunakan rumus alpha-cronbach didapatkan nilai sebesar
0,710.

Tabel S.Nilai Koefi sien Reliabilitas
_llite xggglrs!

< 0,20
Keteranqan

D-
0,21 - 0,4a Deraiat relisbilitas rendah. hubunsan cr;krrn hernrti
0,41 - 0,70 Deraiat reliabilitas sedans. hubunsan cukrrn h".rrr-ri
0,71- a,go Derajat reliabilitas tinggi, hubunEan tinssi
0,91 -  1.00 Derajat reliabilitas t inggi sekali, hubungan tinegi sekali

! ,00 Derajat reliabiliias dan hubungan sempuma

Berdasarkan tabel 7 di atas, tes dalam peneiitian ini memiliki reliabilitas dalam
kategori tinggi karena niiainya 0,710 : 0,71.

B. Deskripsi Subjek dan Analisis Data penelitian

Hasil pengambilan data dengan menggunakan tes pilihan ganda yang berjumlah l7
butir soal dan diberikan kepad a 29 pelat-ih. Setelah melakukan penelitian tes tersebut
kemudian dianalisa yang meliputi analisis butir soal. Analisis butir soal meliputi perhitungan
iingkat kesukaran, daya pembeda, fungsi distraktor clan kategorisasi pemahamanpelatih. Data
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tersebut kemudian dinyatakan dalam presentase yang disajikan dalam bentuk grafik jenis

diagram.

1. Analisis Tingkat Kesukaran

Analisis Perhitungan tingkat kesukaran butir soal tes dalam penelitian ini dengan

menggunakan program ANATES ver. 4.0.9. Hasil anaiisis perhitungan tingkat kesukaran

butir soal tes adalah sebagai berikut:

Tabel9.Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes
nakan m Anates Pilhan Ganda

No
item

B JS P:a
/s

lnterpetasi

I
I 21 29 0.72 Mudah
2 26 29 0.89 Mudah
a
J t4 29 0.48 Sedang
4 a

J 29 0,1 Sulit
5 l 29 0,24 Sulit
6 3 29 0.1 Sulit

l 7 29 0,58 Sedang
8 1 A

L A 29 0,83 Mudah
9 6 29 0,21 Sulii
0 9 29 0.31 Seda
I 26 29 0,89 Mudah
n
L t9 29 0.65 Sedans
a
J 15 29 0.52 Sedans
4 2A 29 Sedang
5 22 29 4.76 Mudah
6 l 5 29 0,52 Sedang
7 29 29 Mudah

Berdasarkan hasil analisis soai-soal tes tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga

SD di DIY terhadap psikologi olahraga yang hasilnya tertera pada tabel 9di atas, maka

diperoleh infbrmasi sebagaimana tertera pacia tabel lOdi bawah ini:

Tabel l0.Persentase Tingkat Kesukaran Butir Soal Tingkat Pengetahuan Pelatih Klub
Otah SD di Daerah Isti Yosvakaa mewa al{arta

No Tinekat Kesukaran Butir Soal Jumlah Persentase
I Sulit 4 2353%
2 Sedang 41.18%
a
J Mudah 6 35,2gyo

Berdasarkan analisis terhadap

hasilnya dapat dicermati pada tablel0 di

perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang

atas, maka dapat diperoleh keterangan mengenai
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sebetapa besar Persentase butir soal yang termasuk dalam kategod sukar, cukup/sedang

dan mudah.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa soal-soal tes tersebut jika

dilihat dari tingkat kesukarannya, yaitu 2-7,53oh butir soal iermasuk dalam kategori

sukar, 4l,l87o termasuk butir soal yang sedangtingkatkesukarannya, dan 35,29o/o bulir

soal memiliki derajat kesukaran yang mudah.

Jadi <iisimpulkan bahwa tes mengenai tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SI)

terhadap psikologi olahraga penelitian ini hasilnya adalah sedang dengan persentase sebanyaii

41,180 . Jadi tes ini dapat dikategcrikan memiliki tingkat kesukaran sedang.

2. Analisis Daya Pernbeda

Analisis Perhitungan daya pembeda butir soal tes dalam penelitian ini dengan

menggunakan program ANATES ver. 4.0.9. Hasil analisis perhitungan daya pernbeda butir

soal tes adalah sebagai berikut:

Tabel l l .H tesas Perhitunsan Dava Pernbera Soal Tes Yfenggunakan Procram Ana
No BA BB JA JB PA:  #

l A
PB:E

l B
DA: PA.

PB
Interpretasi

I t2 9 l5 t4 0"8 0,643 0.157 Jelek
L l 5 1 l 15 1,1 I 0,786 0,214 Cukup
a
J 9 5 15 t4 0.6 0,357 0,125 Jelek
4 2 I

I 15 t4 0,1 33 0,071 0,243 Cukup
6 1 l 5 t4 0.4 0.071 0,329 Cukup

6 I z l 5 t4 0.067 0,143 -c.076 Tidak Baik
I 11 6 l 5 14 0.733 0.429 0,304 Cukup
8 t4 l 0 15 t4 0,933 0.114 0,219 Cukup
9 5 I 15 l 4 0,333 0,0?1 0.262 Cukup
10 6 2 t5 t4 0,4 c,1.13 0.257 Cukuo
i l l 5 u l 5 T4 I 0,786 0,2r1 Cukup
l2 t4 5 i5 i4 0.933 0,351 0,576 Baik
13 6 9 l 5 t4 4,4 0.643 -4,243 Tidak Baik
t4 9 1 l l5 t4 0.6 0.786 -0,186 TiCak Baik
l5 t4 8 l5 t4 0,933 0,571 0,362
16 I 8 l 5 t4 0,-167 0,571 -0,104 Tidak Baik
t7 l 5 t4 15 t4 I 0 Jelek

Berdasarkan hasil analisis terhadap daya pembeda item tes yang tertera pada tabel

I I di atas, maka diperoleh informasi sebagaimana tertera pada tabel l2 sebagai berikut:
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Tabell2.Persentase Daya Pembeda Butir Soal Tes Tingkat PengetahuanPelatih Klub
Olah SD di DIY

No Dava Pembeda Soal Jumlah Persentase
I Tidak Baik (-) 4 24%
2 Jelek (0 - 0.20) J t8%
a
J Cukup (0.21 - 0,40) 9 53%
4 Baik (0,41 - 0,70) I 5%
5 Baik Sekali (0,71 - 1,00) 0 0

Berdasarkan hasil analisis pada table 10 diperoleh informasi mengenai seberapa besar

persentase butir soal yang termasuk mempunyai daya pembeda sangat baik, cukup, kurang

baik. jelek dan tidak baik. Pada tabel diatas dapat diketahui persentase daya pembeda brrtir

soal, 4 butir soal t24%) termasuk daiam kategori tidak baik, 3 butir soal (!8%) termasuk

kategori jelek, 9 butir soai (53%) termasuk dalam kategori cukup, dan 1 butir soal (5%)

nerupakan butir soal yang mempunyai daya pembeda yang baik. Sedangkan untuk daya

punbeda soal yang tidak baik tidak ditemukan pa<ia analisis tes ini.

3. Analisis Fungsi Distraktor

Analisis fungsi distraktor butir scal tes dalam penelitian ini dengan menggtrnakan

program ANATES ver. 4.0.9. Hasil analisis perhitungan fungsi distraktor butir soal tes adalah

sebagai berikut:

Tabel l3.Perhitu n Sebaran Frekuensi Jawaban

D
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Fungsi Distraktor : 
ffi x roo%

Hasil perhitungan dari analisis fungsi distraktor item tes dengan menggunakan rumus

di atas dapat dilihat pada table 14 berikut ini:

Tabel l4.Hasil Interpretasi Dari Fungsi Distraktor Tes Pilihan Ganda Pemahaman
Pelatih Klub Bolabasket di Kabupaten Sleman terhadap Latihan Konsentrasi^ di Sleman terhadap Latihan Konsen

No Option Jumlah
Testee

jawaban
Option

Perhitunga.r
Jumlah

Distraktor

Interpretasi

A*
B
C
D

2t
0
7
I

72,41Vo
0%

24,l4yo
3.4s%

Tidak berfur,gsi baik
Berfungsi baik

Tidak berfunssi baik
2 A

B:T
C
D

2
26
0
I

5,7o4
gg,66yo

0%
3.45%

Tidak berfungsi baik

Tidak berfungsi baik
Tidak berfunssi baik

3 1\

B
c{3
D

i

I
14
13

3,45yo
3,45oA

4g,2g06
44,8'3%

Ti<iak berfungsi baik
Tidak berfungsi baik

Berfunesi baik
T̂ A+

B
C
D

a
J

6
J

T7

I0,34Vo
20,690A
10,34yo
58.62%

Berfungsi baik
Berfungsi baik
Berfunesi baik

5 A
B
c{'
D

13
0
7
9

44,83Yo
0%

24,14r'o
3r.03%

Berfungsi baik
Tidak berftingsi baik

Berfunesi baik
6 A*

B
C
D

J

18
7
1

l0,34Yo
62,07yo
24,14Vo
3-4s%

Berfungsi baik
tserfungsi baik

Tidak berfunssi baik
- A

B
c*
D

1

I
t7
10

3,454ot'o
3,45yo
58,62yo
34,48%

Tidak bertungsi baik
Tidak berfungsi baik

Berfunesi baik
8 A

B
C
D*

2
I
2
24

6,gyo
3,45yo
6,gyo

82.76%

Tidak bertungsi baik
Tidak bertungsi baik
Tidak bertungsi baik

9 A
B*
C
D

2
6
4
t7

6,9o
20,69yo
T3,7gyo
s8.62%

Tidak bertungsi baik

Berfrrngsi baik
Berfungsi baik

l0 A 5 17,240 Berfunesi l,)aik
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B
C
D*

a
J

l 3
9

10,340
44,83yo
31.03%

Berfungsi baik
Berfungsi baik

l i A
B+
C
D

1
26
I
I

I

3,45o
89,66Vo
3,45o
3.45%

Tidak berfungsi baik

Tidak bertungsi baik
Tidak berfunesi baik

l2 A

B
C
D*

6
2
2
l9

20,6gyo
6,9o/o
6,gyo

65.52%

Berfungsi baik
Tidak berfungsi baik
Tidak berfungsi baik

l3

l4

A*
B
C
D

15
J

a

6

51,729/o
r0,34oA
ra34yo
27.59%

Berfungsi baik
Bcrfungsi baik
Berfunesi baik

A
B

c+
D

6
J

20
0

20,6904
t034a
68,glyo

0%

Berfungsi baik
Berfungsi baik

Tidak berfunssi baik
15 l  A

lB
IC

1
0
6

3.45%
0%

24,699'0

Tidak berfi:ngsi baik
Tidak berfungsi baik

Berfdnesi baik

Berfungsi Baik
Berfungsi Baik

Tidak Berfungsi Baik
Tidak Berfungsi

Tidak Berfiingsi
Tidak Berfungsi I

Tabel l5.Persentase Fungsi Distraktor Pada Tes dalam Tes Tingkat Pengetahuan
Pelatih Klub Olahraga SD di DIY Terhadap Psikoloei Olah

47,060/0

Berdasarkan analisis perhitungan terhadap efektivitas fungsi distraktor yang

terdapat pada tabel 13 dapat diketahui kondisi distraktor, dimana pemasangan distraktor

pada butir soal tersebut sebagian belum dapat berfungsi dengan baik, artinya distraktor

yang ada belum dapat menarik/merangsang testee yang mengikuti tes tersebut untuk memilih

yang bukan sebagai kunci jawaban yang benar, yaitu 52,94yo dari option distraktor

belum dapat berfungsi clengan baik. Sedangkan distraktor yang sudah rnemiliki fungsi

dengan baik memiliki persentase 47,05o/o. Dari Persentase hasil analisis efektifitas fungsi

t5
9
4
I

l0
l2e
t0
io

Kondisi Distraktor
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distraktor di atas, penulis dapat simpulkan bahwa fungsi distraktor yang ada pada option

yang ditampilkan dalam tes tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD terhadap

psikologi olahraga adalah belum cukup efektif.

4. Analisis Kategorisasi Pemahaman Pelatih

Analisis perhitungan kategorisasi pelatih

dengan menggunakan program SPSS 20. Hasil

adalah sebagai berikut:

terhadap hasil tes dalam penelitian ini

analisis perhitungan kategorisasi pelatih

Tabel L6'Kategorisasi Tingkat Pengetahuan Felatih Ktub Olahraga SD di DIy
Terhadapr Psikol Olahra

No Ka I Frekuensi Persentase
Sangat Tineei 0 0%

2 Tinggi 8 27 -59 %
a
J Sedang t4 48,26 Vo
4 Rendah 5 17,24 0

Saneat Rendah 2 6,gya

Gambar l.Grafik kategorisasi tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD di DIy
lsrl14a*_plS_el!-e:_qlebrae?,_

50

40

30

2A

10

0

Sangat
Tinggi

Berdasarkan data diatas pada gambar,erafik l, diperoleh informasi mengenai seberapa

besar persentase tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD di Dry ierhadap psikologi

olahraga yang dibagi menjadi 5 kategori yaitu, sangat tinggi, tinggi, sedang rendah, dan

sangat rendah. Dari grafik tersebut dapat diketahui tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga

SD kategori sangat tinggi sebesar \Yo, tin$<at pengetahuan pelatih klub olaluaga SD

kategoritinggi sebesar 27,59oh, tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD kategori sedang

sebesar 48,26oh, tingkat pengetahuan pelatih kiub oiahraga SD kategori rendah sebesar

ll,Zlo , dan tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD kategori sangat rendah sebesar

6,goh.

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingliat pengetahuan pelatih klub

olalraga SD di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap psikologr olahraga.Tingkat

pengetahuan adalah kernampuan seseorang untuk mengerti tentang pengetahuan yang

diajarkan seperti kemampuan mengungkapkan struktur kalimat lain, membandingkan, dan

sebagainya.

Psikologi olahraga merupakan bidang kajian yang menerapkan prinsip-prinsip

psikologi dalam ruang lingkup olalvaga, baik pada penamrilan indvidual maupun tim yang

ditandai oleh sejurnlah interaksi antara indivi<iu dengan individu lain dalamsituasi-situasi

eksternal yang menstimulasinya.Psikologi clahraga tidak memfokuskan pada aspek

penampilarr saja, melainkan pada faktor-faktor pribadi dan sosial, sehingga hal ini sesuai

dengan hakekat manusia sebagai rnahkluk yang hidup dalam kesatuan jiwa dan raga, serta

sebagai makhluk individu dan sosial.

Subjek dalarn penelitian ini adalah pelatih klub olalu'aga SD inti yang ada di Daerah

Istirnewa Yogyakarta sebanyak 29 pelatih, teknik samplingnya dengan menggunakan total

sampling, yaitu dengan mengambil semua sampel dalam penelitian. Hasil analisis penelitian

tes tingkat pengetahuan pelatih klub olaiuaga SD adalah sebagai berikut:

1. Dari analisis uji validitas pada uji coba penelitian dari 20 soal yang diuji cobakan

yang mempunyai butir soal yang valid sebanyak 17 butir soal, dan 3 butir soal gugur

yaifu butir soal nomor 3, 15, dan 16. Untuk kategori validitasnva sangai tinggi

sebany-ak 09/o, kategori validitas tinggi sebanyak 10olo, kategori validitas sedang

sebanyak 55o/o,kategori validitas rendah sebanyak 35To, dan kategori validitas sangat

rendah sebanyak \Yo. Dari hasil analisis data validitas tes dalam penelitian ini

berkategori sedang.

Analisis uji reliabilitas tes dalam penelitian ini didapatkan alpha sebesar 0,710,

reliabilitas dalampenelitian ini berkategori tinggi karena nilai alpa lebih dari 0,71. Tes

penelitian yang berbentuk pilihan ganda (multiple choice) memiliki reliabel

"tinggi" bisa <iiandalkan untuk mengukur kemampuan restee.

Analisis tingkat kesukaran butir soal dalam penelitan ini hasilnya adalah tingkat

kesukaran butir soal kategori sulit sebesar 23,53%;o, tingkat kesukaran butir soal

kategori sedang sebanyak 4l,l8o , dan tingkat kesukaran butir soal kategori mudah

sebanyak 35,29yo. Secara keseluruhan tingkat kesukaran dalam penelitian ini

berkategori mudah. Dengan kata lain, soal tersebut tidak begitu sulit bagi testee.

safu

ini

2.

J .
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4' Analisis daya pembeda dalam penelitian ini hasilnya adalah persentase daya pembeda
butir soal termasuk dalam kategori tidak baik sebanyak 24o/o, termasuk dalam kategori
jelek sebanyak 189'o, daya pe.mbeda butir soal termasuk dalam kategori cukup 53%.
daya pernbeda butir doal termasuk dalam kategori baik 5%. Sedangkan untuk daya
pembeda soal yang baik sekali tidak ditemukan pa<la analisis tes ini. Dari persentase

hasil analisis daya pembeda di atas, penulis dapat simpulkan bahwa butir soal tes
tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga SD di DIY terhadap psikologi olahraga
memiliki daya pembeda yang cukup.

5. Analisis firngsi distraktor dalam penelitian ini hasilnya adalah S2,g4ya dari option
distraktor belum <iapat berfungsi dengan baik. Sedangkan distraktor 1,ang suCah
memiliki fungsi dengan baik memiliki persentase 47,A60A. Dai- persentase hasil
analisis efektifitas fungsi distraktor di atas, penulis dapat simpuikan bahwa fungsi
distraktor yang ada pada option yang ditampilkan dalam tes tingkat pengetahuan
pelatih khrb olahraga SD di DIY terhadap psikologi olahraga adalah belum cukup
efektif.

6. Analisis kategorisasi pemahaman pelatih dalam penelitian ini adalah tingkat
pengetaltuan pelatih kategori sangat tinggi sebesar 0o/o, pemahaman pelatih kategori
tinggi sebesar 27,59oA, pemahamair pelatih kategori sedang sebesar 4g,Z6yo,
pemahaman pelatih kategori rendah sebesar !7,24yo, dan pemahaman pelatih kategori
sangat rendah sebesar 5,9o . Dari analisis tersebut peneliti dapat rnenyimpulkal
bahwa tingkat pengetahuan pelaiih klub olahraga SD ,Ji Dfy terhadap psikologi
olahraga termasuk dalam kategori sedang.
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A.

i .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiait dan pernbahasan dapat ditarik kesimpulan tentang

tingkat pengetahuan pelatih klub olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta secara

keseluruhan berada pada tingkat kategori tinggi (.27,59%). sedang (48,26yo), rendah

(17,24yo), dan sangat rendah (6,9%).

IMPLIKASI

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi bagi pihak-pihak yang terkait grrna

mengatasi kejenuhan yang dialami atlet Cemi kernajuan olahraga renang dan tingginya

prestasi yang diharapkan seperti:

Bagi pelatih klub olahraga SD diseluruh Provinsi DIY rnenjadi lebih termoiivasi

untuk meningkatkan pengetahuan dibidang psikologi olahu'aga dan tidak

mengesampingkan latihan mentai.

Bagi pengurus/ kepala sekolah SD di setiap kabupaten atau kota agar lebih

memperhatikan mental atlet-atlet dan selalu memberikan motivasi kepada pelatih

maupun atlet agar bisa mencapai prestasi rnaksimal.

Bagi atlet agar lebih tenrrotivasi,'disiplin dan semangat dalam latihan.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Kendati peneliti sudah berusaha keras memenuhi segala ketentuan yang

dipersyaratkan, bukan berarti penelitian ini tanpa kelema,han dan kekurangan. Beberapa

kelemahan dan kekurangan penelitian ini antara lairr, sebagai benkut:

1. Sulitnya mengumpulkan pelatih-pelatih klub olahraga SD inti se Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2. Peneliti tidak dapat melihat kesungguhan para pelatih klub olahraga SD dalam

megerjakan soal yang diberikan oleh peneliti.

B.

2.

J .
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D. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka disarankan secara khusus:
1' Bagi pelatih, sebaiknya lebih menambah pengetahuan mengenai psikologi olahraga

agtr bisa mengerti permasalahan atlet usia dini dan mengetahui bagaimana
mengatasinya.

2' Bagi pengurus klub olahraga SD, sebaiknya memperhatikan hal-hai yang dibutuhkan
oleh pelatih khususnya mengenai psikologi olahraga agar kegiatan berlatih bisa
berjalan dengan baik dan atiet bisa mencapai prestasi rnaksimal.

3' BaS peneliti, agar dapat mengadakan pertirnbangan penelitian ini dengan
tnenggunaka,n subjek lain baik dalam kuantitas maupun kualitan responden dan
bersedia untuk lebih mengembangkan dan menyempurnakan kelemahan, kekurangan
pada data penelitian ini.
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N O NAMA JB
1 Sudiyo 13
2 Marvana L2
3 isnawan 11

4 sukarman LL

5 Wagita 11
6 Tri Rahayu 11

7 Suorivanti r.1
8 Sihono 11
9 Wiyono 11
10 Sarijah 1!.
11 Wlntala 10
T2 Suroso 10
13 Lylis 10
t4 fvlursidi 10
1 5 Sariono 10
t4 Sunaryo 9
13 suyadi 9
L2 Supriyanti 9
11 Agus Kusmantoro 9
1_0 iunario 9
9 Sunarya 9
8 /ustina 9
7 Pairin I
6 Sumarsono 8
5 Cisan 7
4 Prasetyo 7
3 Musa Arifin 7
2 Suhard i . 7
1 Irivana 6
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Komplek ll Kantor Pemda Bantul Yogyakarla/ 15 Maret 1963 081328700405 49.1 05.596.8-541.000

Mancingan. Parangirilis. Kretek, Bantul Bantul/ I Februari '1961 08'190371 1001 49.616.385.a-543.000

Maricingan, Parangltitis, Kretek. Banlul SantlV 9 Oesember 1903 087838660655 49.615.403.9.543.000

Keitan, Sunrberagung. Jetis Banluu 2 Maret 1969 087739162798

Kertan, Sumberagung, Jelis Bantull 17 November 1964 0a1578035047 68.209.415.G543.000

Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantuu 9 Maret 1963 087838840963 49.617.586.0-543.0C0

Kaligondang, Sumbermulyo, tsambanglipuro Banluu 23 Juli 1943 08 t 392976797 49.616.759.4-543.000

ni#.ti;i,;
Tegalembul, Graulan, Waies Kulon Progo/ 17 l'lcvember 1957 061328083773 47.335.91 9.8-542.000

Tegailembut. Graulan. Wates Kulon Progol2 Agusius 196'l 081802630934 48.4 17.520.3-544.000

Pundak lV, Kembang, Nanggul3n Kulon Progol 3 Maret 1966 081328608605 48.1 03.254.8-542.000

Pundak lV, Kembang. Nanggulan Semarang/11Juni1956 085228161988 48.047.9'i 5.3-544.000

Jtn. Kokap, Jombokan, Tawangseri, Petiga3ih Kulon Frogo/ 22 November 1967 08i392236248 47.1 99.736.1-544.000

Jln. Kokap, Jombokan, Tawangsari, Pengasih Kulon Progo/ 14 jur.i 1964 0e21 383895$4 47.209.846.6_544.000

.;;'ffi1ffi ;{ri:€

Ji. Kol. Sugiono l.!o.9 Banlu!/ 30 April 1967 081328090?87 24 .777 .209 .8-543 .OOC

Jl. Kol. Sugiono No.g Yogyakarla/ 5 Agustus 1959 081904015888 48.837_590.9-542.000

Jl. Tukangan No.6 Yogyakarla Yogyakane/ 27 lvlei 1960 085643563007

Jl. Tukangan No.6 Yogyakarta Sieman/ 20 Marei 1959 081 328609944 48.837.523.9-542.000

J!. Perumka, Lempuyangan, Yogyakaarta Kuion Progo/ 25 Januari 1961 0s' i  328575166

Yogyakarta/ I Januari 1996 08156818'139 49.090.802.7-541.000

'ffiq..ru'{;
l*,i.,ltli

Karanganyar, Sinduadi, Mlati sleman/ 18 Mei 1958 08122637157 39.477.534.5-542.000

Karanganyar. Sinduadi, Mlati Sleman/26 Mei 1963 088806058394 88.378_662.6-542.000

Jl. K. Haryadi No. 5. lropaten Slemail | Sleman/ 10 Februari 1959 061 328801 349 89.1 25.430.2-542.000

Jl. K. Haryadi No. 5, lropaten Sleman I Steman/ 24 Agustus 1963 0813269944 45.1 56.960.2-542.000

Jln. Supar,io No.3 Godean Sleman/ ' !2 Februar i '1956 0821 36574503 89.746.1 29.9-542.000

Jln. Suparjo No.3 Gcdean Sieman/ 22 Juni 196? 08 1 328845 437 26.705.037.5.542.0CC

Kedungpch, Nglipar I Yogyakarta/ 27 April 1968 08'i 904030468 57.707.31 3.3-542.000

Panggang GunungkiduV I September 1968 081 328252830 57.467.998.1-543.000

Playen Sleman/ 17 Januari 1962 081 93'l 722393 58.7i 1.002.4-545.000

KedunEpoh, NgliPat Kulon Progo/'19 Februari 1970 087738215432 57.707-362.0-543.000

Panggang Kulon Progo/ 7 Oktober 1968 08't 325668849

Playen Bantul/ 26 Mei 1 970 08't70420230 16.522.038.2-543.000
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A l i r r n a t :  K r u r r p u s  l ' l K  L i  N \  i l .  K o l o r r b o  l ,  
' l ' e l p .  

)  1 1 0 9 2

PI.] I{JAN.I I A N I' i i  LA KSANAAN I' E N Ii [-I ' I ' I  A N DOS E N
AN' I 'AI IA

w A K r L D Ti KA N' O U r" * Urr*].il,{n" (; U N G .t A W A t} K ri C t A l'A N

t)osEN t) l iNti t- l ' t ' l

. :
, ; ,Padi i  har i  in i ,  Jr.rrnlar tarrggal ' l : iga

birrvit lr i ;r i :

|  ,  1) r .  Panggung Sutapa,  M,S

2 .  Nu r  I ndah  Pangas tu t i ,  M .Or '

n* OM O ll : 532.39 /{J N34. | 6/l '  Ll20 | 4

Pulr r l r  Br- r l l r r r  i \ le i  
' l 'ahurr  

DLrn l l ibu b i rnpat  Belas,  yarrg ber iarrda tarrgarr  d i

:  Wak i l  Dekan  I  } : aku i t as  l l r nu  Keo lah ragaan  Ur - : i ve rs i t as  Negc r . i
Yogyakarta (  FIK l - lNY )  se laku Pent i r rggung Jau, lb Kegiarr t r r .
se lan. iu t r tva c l isebLrt  Pl t lA.K PE!1. ' l 'Af"4A

:  l ) t lserr  Fr l l l r " t l [as l i rnLr  Keola l r ragaan Univers i tas Negcr i  Y.- lg ,v i rkar- t i r
se laku  Pe l t r ks iu ta  Kee ta ran  Pene l i r i a r r  Ke lo r r r l r ok  Kea l r l i i r t r .
Se lan i t r r ny i i  c l i seb r r t  P l l - lAK  l (ED t lA

KcdLra bela l l  p ih i rk 'secaf i l  ber : ;arnra-sarna le l i lh  sepakat  r r rengrc lakan Pei janj ian Pelaksarraarr  Perre l i r iar r  l l ,e lornpr tk
l ( ca l r l i an ,  F IK  UN\ " I ' a l r un  20 la  sebaga i r t i ana  da lan r  S r - r r i i l  Kepu t r r s t i r r  Dekan  ̂ \ o .  137 ' ! ' ahu r r  2014 ,  c i e r rg r r r r
kc tun t ulrr sc:.bag;i i bcri kr,rt :

P l l l , , \ l (  PERI 'AMA n re i i i be r i ka i l  t ugas  kep i i c l a  l ) l l - lAK  KEDUA,  d t rn  P IHAK KEDUA r . r cne r i r na  r i r s : r s  c l . r r r
P l l - iAk  P i : l { 1 'AN4A r rn t r . r k  rne laksa r tak? rn  keg ia tan  i ) ene l i t i an  Ke lon rpok  Keah l i an ,  F IK  UN} ' ' l ' a l r r r n  r t J l - }  dc r r r , a r r
j  Lrc l  r r  l :  :

T i n g k a t  P e n g e t a h u a n  P e l a t i h  K l u b  O l a h r a g a  S D  l v l e n g e n a i  P s i k o l o g i  O l a h r a g a

[ )crrgarr pcr ' .son i  l  pcr icI  i t  i  :
1 .  N u r  I n d a h  P a n g a s t u t i ,  M . O r
2 .  A g u s  S u p r i a n i o ,  M . S i

Keg ia ian  Pene l i t i an .  Ke lo rnpok  Keah l i a r r  F IK
I l rn iah unt t rk  menun- iang kegi t i tan ' l ' r i  Dharrra

79830422 2009122 2 008
19800118  200212  1  002

i l l b

i l i d

Pasi i l  I

1'Lij u a ri

L jN  Y 
' l ' ahun 

20  |  4  ber tu juan se t iap  dcsen b isa  rner rghas i l kar r  Kar - r . i r
l ' c rguruar r  

' l  
i ngg i

Pasa i  ?

l . - i i i gku l :  Kcg ia tan

( l )  P l l lAK  P I I 'R ' I  AN ln  rnc r l ye ra i r ka r r  kepada  P IF IAK  KL IDUA,  da r '  l ' l l - lAK  K t : l l ) L jA  n rene r i u ra  c l a r i  l ) l l 1A .  l <
l ) l l l 11 'A l v lA ;  r . i n tuk  n )e  l aksanakan  keg ia ta r r  l ' c r re l i t i t r n  Ke lon rpok  Kea l r l i a r r ,  F IK  UNY ' l ' ahL r r r  20 l z l  .

( 20 )  P l l JA .K  K t :D tJA  be rke rv t r j i ban  tue laksan l r ka r r  sc lu ru l t  keg ia ta r i  Pc r te l i t i : r n  Ke lo rnpok  Ke : r l r l i i i r r .  l  l t <
LINY 

' l 'ahur1: .2014 
c lar t  t t . tc t tye i 'a l rkan laporarr  kepat la Pl l - lAK PEl t - l 'AMA.

Pasa l  3
P t l t t b i z t y z t a t t

Keg ia ra r r  Pene l i t i an  Ke lompok  Keah l i a r r ,  F IK  UNY 
' l - ahu r r  

2014  C ib iava i  da r i  [ ) ana  D l l ) ,A  U r r i vc rs i t l t  Ne r re r i
Y c igyakr i r ' ta  

' l :a"hurr  
20 1 4,  Nornor :  DlPA.02i  -04.2.18t)946/2(J l  4  Langgal  5 Descnrber  20 1 i .

(  l )  i 3 i aya  pe laksa r raa r r  .  Pene l i t i an  Ke lon rpok  Kea l r l i a r r .  t : lK  UNY sebcsa t r  t l p  7 .500 .000 ,0 t t  ( ' l - t r j u l r  j r r t u

t . . i n ra  l l t r t us  I l i bu  RL rp iah  ) .  Ju rn la l r  b i aya  te rseb r t  akan  c l  i bava rka r t  P IF IAK  P t r l L l 'AMA kepada  P l l l , , rK
K I :DUA c le r tga t t  kc te  n tu i t r t  seb i t ga i  bc r i k t r t :



(a) '/-zthap Pertatna sebesar 70%u x }tp. 7.500.000,00 : Ii.p 5.250.000,00 tlibuyark;ttr scteJuJr

peirandatanganan kontrak oleh kedr'ral bclah pihak.
(b)'Tahap:Kedua sebesar 30yo x t\p ?.500.000,00 .: Rp 2.250.000,00 dibayarkan setelah Pi\ra\< Kec\utt

. .mgnyerahkdn lttporan kepadtr Pihak Pertama
(c). .PenlUayafan biaya tahap pertama dan kedr.ra potong PPh Pasal 2l dari bial'tt -unur"tll"n

(2) Rincian Pengunaan dana sebagai ber ikr-r t  :
(tr) 13iaya Operasional
(b) Biaya Pelaporan
(c) Biayar fr4anajemen

.l rrmlzrh :  100%
Pasul 4

J'angka Waktr"r Pelaksanaan
.

J4ngka rvakrr-r Pelzrksannan Perreiitian Kelompok l(eahlian, FIK LJNY 
-fahr"rn 2014 selamit

S , t i - i r i lzr .)  bulan, seiak tanggal,30 Mei 2014 sarnpai c lengan tanggal,30 Oktober 2014'

Pasal 5
PenYerahan LerPoran

pihak Kedr-ra halurs menyerahktrn ltrporan kegiartan sebanyak 4 Ekp selambat-lanrbatnya tanggal

30 Oktotrer 20la dengrur fbrmat cover sebagtii berikrrt:

pENEt . t ' l ' tAN Dtn lnyAt  DENcAN ANCCARAN DIPA t rNY TAHUN 2014

S K .  D E K A N  N O M O I { :  1 3 7 ' l A l l U N  2 0 1 4 , ' | A N C C A L  1 9  M E I  2 0 1 4

N O M O I {  P E R J A N J T A N :  5 i 2 .  3 9  / U N 3 4 . l 6 l P L l 2 0 l 4 , ' I ' A N C C A L  l 9  t V c i  2 0 1 4

Ptrsai 6
Bea Mztterai

:Bea materhi  yang cl iper lukan Lrr, tuk sLrrat per janj ian ini  menjaci i  tanggung j t rwab PIHAK KEDLJA

.plltat< KEDUA bertanggLrng jawab atas seiesainya pelaksanaan kegiatan Penelitian l(elor-npolt

I(eahlian, Falculta.s llmu Keolalragaan UNY TahLrn 2014 dalam jangka,,w'uktu 5 (iimrt) btrlatr cltrn

rrpaDua melarnpaur batzrs tersebr-rt dil<cnzrkan clenda ketcrlambatan sebesar i'/(r0 (settu permil) setitrp hir|r

lrcrerlairrbatan clengan clencla maksimal scbesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak-

l .ain- lzr in

Scgaltr sesuzltu yting belunr clirtur cialam Sr-rrat Peljilnjian atau perubahan-perubahan f irng clipatlciattg

tr.,rrliu oieh kcdua bJah pihak, akan cliatLrr lebih lanjut dalam sr.rrat Perjaniian fan-rbahiur (r\clclertciunr)

clan rnerupak4n bagian yapg ticlal< terpis:rhkan clari Surat Perjanjian.

Penr-ttr-tP

(a).  St ' i .zt t  per jarr i ian ini  c j isrrsr.rn cl t r lanr rnngl<ap 4 (empat) bermaterai  ctrkup .Jzui tni ts i t rg-nt l ts ing

: . rangkap tnempunyai kekutrtern hr'tl<r-rm l/ang sama
(oo)l{a[hai yang]b.i"r- cliztrur clalarn Sr.rral Perjanjian ini ditenttrkan oleh kedr"La belah pihak sccura

' lnusvawarah

:  6 0 o h
: l1Yo
: 25'h

I'I 'F.TAK KF]DIJA
f)osen Penel i t i

Nur krdah Perngastut i ,  M.Or

NrP l 98j0422 2A0912 2 008

PIIIAK PEIITAIV1A
Waki l  Dckan I
Selaku Penanggttug Ja'wab l(cgi tr tan

Dr. Panggur-rg SLrtaPa- M.S

NI I ' ' .  1959012E l9860 l  1  001
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KEMENTBRIAN FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNTyERSTTA s NEGERT yocyaxenu

.FAKULTA$ ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamar Kaapus FA( UNy Jl. Kolombo t, fetp, 5 13092

1 .

2.
3.

4.
{

Namrr Penelitian

Jtrnrstm

Falni:a$

Status Penelitian

Judut Penelitian

6. Pelalcunaan

7. Tempat

8. Dipirrqpin oleh

9. Peserta yang hadir

i0. Hasil fleminar

. n

.,! ll3::.'..,...13:tu* part .r",r",.t**k. 
".?*fS^.h. - .rsy*: . . gr.e.il r. . . . .g::r:l:.. .. . . .. .. ...

Jumlah.,.

11 .

setelah mempertirnbangkan penldian, penjelasan, argumontesi serta sietematika dan
tata frlis, serninar berkesempurerr : proposal penelitian tersebut di atas :
a. Ditr::rim% tanpa revisi/pembenahan

@ nitt;rima, dengan revisi/pembenahan

c. Dibemahi rmhrk diseminarkan ulang
Catatsru

LtC,oa JA I*4./.4n* ?&*?

Seh:g$ris Sidang,

ru,4
W&!.. . . {**":.**}, fr , o r

Ketua 
flO*u,
A

#^
lrs.,. tW...&r, f,.n,S..

Mengetahui
BF Penelitian F'IK LINY



Hari ,Tanggal
Jam
Tempat
Acara

DAFI'AR I.iADIR
:  Se lasa ,  13  Mei  2014
:  L3 .00  -  se lesa i
:  Ruang S idang F IK UNY
: Serninar awal Instrumen Penel i t ian 

- fahun 
2014

pbA/ptxn trkL

1-_ _
!_

t--

8 _

9

q
I1

T

10"
1 1

2 7

z+

25

irr l.-----:
t!l:---

Mengetahui :
Wak i l  Dekan I  F IK  UNY

->
<f

Dr.  Panggung Sutapa,  M.S
NrP. 19590728 198601 1 001

Yogyal ia  r ta,

Pani t ia  Fenyeiernggara,

NrP. 198:1.1021. 20C604 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LNIVERS ITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamat: Jalan Kolombo No.1 Y

BERITA

1. Nama Peneliti
2. .Iurusan
3. Fakultas
4. Jenis Penelitian
5. Judul Penelitian

Sekretaris,

Yogyakarta

6. Pelaksanaan
7. Tempat
B. Dipimpin oleh

9. Peserta )'ang hadir

10. Hasil seminar:
Setelah mempertimbangkan penyaj ian, penj elasan, argunentasi serta sistematika dan
tata tulis, seminar berkesimpnlan : hasil penelitian tersebut diatas :

a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan
b. Diterima, denganrevisi/pembenahan
c. Dibenahi untuk d.iseminarkan ulang

8f .pffiab+ran..tu,,,ifi1,,

fr/f$n*r
fWfrsal-h)M'or fun' €*f-mn,/Wd
NrP. .(.FQd/z Zplorc z@3

Mengetahui
BP. Penelitiarr FiK - LINY

Ketua Sidang,

NIP.

<:>

/./f.&ot "oo/



ftar Hadir Peserta Seminar Hasil Penelit ian Tahun 2OL4

tanggal : Jum'at, 24 Oktober 2OI4

-q/
,pn
'M
,t&
'rrdl
t4

RiniSukamti ,  M S

lrianto, M-Pd

Nur tndah Pangastuti, l"4.Or

Faiar Sriwahvuniati, M.Or

Faidillah Kurniawan, M.Or

Prof. D:'. FX. Susivanto

. Panggung Sutapa, M.S
tP. 19590728 198501 1 001

Yogyakarta,
Panitia Peyelenggara

Saryono, M.Or
NrP.19811021 200504 1 001

i l  Dekan I  FIK UNY


