




ABSTRAK 

Tujuan Penelitian: tujuan penelitian ini adalah I) untuk mengetahui 
pelaksanaan pembinaan prestasi Kelas Khusus Olahraga (KKO) tingkat Sekolah 
Menengah Atas (SMA) di Y ogyakarta, dan 2) mengetahui hasil Pembinaan 
prestasi Kelas Khusus Olahraga (KKO) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 
di Y ogyakarta. 

Metode Penelitian: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat evaluatif yang bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pembinaan prestasi Kelas Khusus 
Olahraga (KK.O) tingkat Subjek yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh 
siswa KKO SMA se DIY. 

Basil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan 
prestasi Kelas Khusus Olahraga tingk:at SMA se-DIY secara umum dalam 
pencapaian prestasi dikategorikan cukup baik. Dari ke tujuh indikator evaluasi 
pembinaan prestasi KKO SMA sc-DIY menunjukkan bahwa hanya 1 faktor yang 
termasuk dalam kategori baik · yaitu pelatih/ guru, sedangkan 6 faktor lainnya 
yang tercliri dari siswa, model pembelajaran dan kurikulum, program latihan, 
fasilitas, pengelola dan lingkung� te�asuk pada kategori cukup baik. 

Kata Kunci: Evaluasi, Pembinaan Prestasi, KKO 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. LATARBELAKANG 

Secara umum prestasi olahraga di Indonesia dapat dikatakan 

mengalami penurunan. Berbagai upaya dalam meningkatkan prestasi olahraga 

sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan olahraga. Pembinaan o]ahraga 

merupakan faktor yang sangat periting dalam memajukan serta meningkatkan 

prestasi olahraga, karena tingkat perkembanganya tergantung pada pembinaan 

olahraga. Peran pembinaan prestasi harus diprogramkan secara optimal, untuk 

mengorganisasi jalanya pembinaan sesuai dengan program yang telah disusun 

dalam sistem pembinaan atlet, Pembinaan khusus dalam mencari bibit-bibit 

baru maupun dalam meningkatkan prestasi. Prestasi yang tinggi diperoleh dari 

usaha atlet yang· tinggi juga pembinaan yang baik secara berjenjang dan 

berkesinambungan. Pembinaan prestasi 'secara berjenjang' mempunyai 
implikasi terhadap pentirignya evaluasi yarig harus dilakukan secara berkala 

sejak tahap penjaringan atletsampai dengan tahap akhir pelaksanaan program 

pelatihan danprestasi yangdicapai, .'. . 

Salah · satu upaya yang · dilakukan dalam meningkatkan pembinaan 

olahraga · adalah pembentukan kelas 'khusus olahraga di sekolahan. Sekolah 

merupakan . salah satu dasar : pembinaan clan' pengembangan olahraga, 

Pembinaan olahraga sekolah adalah upaya terobosan untuk meningkatkan 

akselerasi dan mengejar ketinggalan pembinaan dan pembibitan olahraga 

prestasi. Menurut Ditjend Dikdasmen -(2010)' tujuan pembentukan Kelas 

Khusus Olahraga adalah (a) mengembangkan bakat dan minat siswa dalam 

bidang · olahraga, (b) meningkatkan mutu akademis dan prestasi 

olahraga, · ( c) meriingkatkan kemampuan kompetisi secara sportif, ( d) 

meningkatkan 

kemampuan sekolah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, 
'• .. ··:_1 
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pada tinggkat SMA meliputi SJ.v1A N 2 Ngaglik, SMA N 1 Sayegan, SM_A N 

1 Sewon, SMA N 4 Yogyakarta, SMA N 1 Pengasih, SMA N 2 Playen, dan 

SMA N Tanjug Sari. 

Upaya peningkatan pencapapaian prestasi melalui pembinaan prestasi 

di sekolah tidak ada artinya bila pelaksanaan pembinaan prestasi di KKO 

SMA tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu adanya 'evaluasi pelaksanaan 

pembinaan prestasi disekolah agar dapat diketahui efektifitas penerapan 

pembinaan prestasi di sekolah. Beranjak dari pernikiran tersebut, peneliti akan 

meneliti pembinaan prestasi KKO SMA di DIY:- 

t 
I 

(e) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan (f) meningkakan mutu 

pendidikan sebagai bagian dari pembangunan karakter. 

Kelas Khusus Olahraga tidak hanya sekedar menyalurkan minat dan 

bakat siswa dalam bidang olahraga, namun juga mendorong siswa untuk 

berprestasi dibidang olahraga. Seperti halnya tercantum dalam Undang- 

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, maka 

progam Kelas Khusus Olahraga bukan hanya sekedar ,,"Olahraga Pendidikan" 

yaitu pendidikan jasrnani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari 

proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh 

pengetahuari, kepribadian, ketrampilan, kcsehatan, dan kebugaran jasmani, 

namun merupakan "Olahraga Prestasi" yakni olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana berjenjang, dan berkelanjutan 

melalui kompetisi untuk · mencapai prestasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

'Pembinaan untuk mencapai prestasi yang optimal dimulai dari tingkat 

bawah dan melalui perencanaan yang matang. Di Daerah Istimewa 

i Yogyakarta sendiri sudah ada pembinaan prestasi yang dimulai dari tingkat 
I 
I SMP melalui Kelas Khusus Olahraga (KKO) tingkat SMP clan tingkat SMA. I Sekolah di Yogyakarta yang sudah rnenyelenggarakan KKO di antaranya: 

I SMP N 1 Kalasan, SMP N 2 Tempel, SMP N 13, dan SMP Kretek, sedangkan . 
I 

I 
I 



2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Teoritis 

D 
Analisis Evaluasi 

Pelaksanaan Pembinaan 
Prestasi KKO SMA Se DIV 

pada Prestasi 

� 
H 

Penyusunan Proposal LJ r-Pengumpulan 

berdasarkan potensi .----\ data Penelitian 
permasalahan yang l.-,I 

ada di alapangan 

,1 Hasil Analisis 
c _J Evaluasi .... 

b. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai refere�si dan informasi 

peningkatan motor edurable dari pembinaan prestasi yang didapatkan di 

sekolahan. 

a: Bagi· Pemerintah clan Guru, dapat digunakan sebagai acuan ·unfuk 

meningkatkan dan memperbaiki penerapan pembinaan prestasi di KKO 

SMA. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

keilmuan dan kajian ilmiah mengenai pembinaan prestasi di Sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluai pelaksanaan pembinaan 

prestasi pada KKO SMA di DIY, sedangkan manfaat penelitian adalah 

. sebagai berikut: 

Observasi di Sekolah · 

Meningkatkan dan 
memperbaiki kualitas 
penerapan pembinaan 
prestasl pada KKO SMA 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

2. Road l\tap Penelitian 
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I 



I 
t 
I 
j 

I 
I 

I 
l 
I 

BAB II 

KAJIA..� PUSTAKA 

1. PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA 

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, 

teratur, dan terarah untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan, 

sedangkan menurut beberapa ahli dan sumber tentang pembinaan antara lain, 

pelaksanaan sebuah. pembinaan clahraga meliputi beberapa komponen yaitu 

organisasi, program latihan, pelatih, atlet; sarana dan prasarana, pendanaan, 

dukungan dan lingkungan (Sajoto, 1995: 2-5). 

Untuk menumbuh kernbangkan prestasi olahraga di lernbaga pendidikan, 

pada setiap jalur pendidikan dapat dibentukunit kegiatan olahraga, kelas olahraga, 

pusat pembinaan dan pelatihan; sekolah olahraga, serta diselenggarakannya 

kompetisi olahraga yang berjenjang dan 'berkelanjutan (Undang 'Undang Sistem 

Keolahragaan Nasional, 2005: pasal 25 ayat 6). Pembinaan dan pengembangan 

olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, 

niinat, clan . bakat peserta . didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler (Undang Undang Sistem Keolahragaan 

Nasional Nemer 3, 2005: pasal 25 .ayai 4). .Menurut Wabjoedi, dkk .: {2009:12-14) 

pembinaan cabang olahraga unggulan dilakukandengan menggunakan pendekatan 

ilmu pengetahuaii clan teknologi (Iptek) sesuai dengan siklus pembinaan dari awal 

hingga akhir, • Ahli olahraga seluruh 'dunia . sependapat' I perlunya tahap-tahap 

pembinaan untuk menghasilkan prestasi olahraga yang tinggi, yaitu melalui tahap 

pemassalan, pembibitan dan pencapaian prestasi (Djoko Pekik Irianto, 2002:27): 

Menurut Junaidi (2003:49), menyebutkan pemassalan olahraga usia dini 

adalah upaya menggerakan anak usia dini untuk melakukan . aktivitas olahraga 

secara menyeluruh, Dengan tujuan melibatkan sebanyak-banyaknya atlet dalarn 

olahraga prestasi, .. sehingga timbul .kesadaran terhadap pentingnya olahraga 

prestasi' sebagai · bagian' dari upaya: peningkatan-peningkatan ·olahraga···secara 

itasional. 

... 

1 A. KAJIAN TEORI 
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dini sampai mencapai prestasi puncak (golden age) meliputi: 1) tahap latihan 

persiapan (multilateral), 2) tahap latihan pembentukan spesialisasi, 3) tahap latihan 

pemantapan(KONI, 2000: 14) meliputi: 

1. Tahap Latihan Persiapan (Multilateral) 

2. Tahap Latihan Pembentukan Spesialisasi 

3. Tahap Latihan Pemantapan 

4. Tahap Persiapan (Multilateral) 

Tahap persiapan lamanya kurang lebih 3 s.d 4 tahun. Tahapan latihan ini 

merupakan tahapan dasar untuk memberikan kemampuan dasar yang menyeluruh 

(multilateral) kepada anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial, Pada tahap dasar 

ini, anak sejak usia dini yang berprestasi diarahkan atau dijuruskan pada tahap 

spesialisasi, akan tetapi latihan hams mampu membentuk tubuh yang kuat dan 

benar, khususnya dalam perkembangan biomotorik guna menunjang peningkatan 

prestasi · ditahapan latihan berikutnya. Oleh karena itu, latihannya perlu 

dilaksanakan 

dengan cermat dan cepat. · 

Taliap pembentukan lama· kurang lebih 2 s.d 3 tahun. Tahap latihan mi 

adalah untuk merealisasikan terwujudnya · profil atlet seperti yang diharapkan, 

sesuai dengan cabang olahraga masing-masing, Kemarnpuan fisik maupunteknik 

telah terbentuk, demikian pula ketrampilan · taktik, sehingga dapat · digunakan 

sebagai titik tolak · pengembangan,' serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada 

tahap ini atlet ·dapat dispesialisasikan pada 'satu ca-bang olahragayang paling 

cocok/sesuai baginya. 

Tahap pemantapan lama kurang lebih 2 s.d 3 tahun. Profil yang telah 

diperoleh dalam tahap pembentukan lebih ditingkatkan pembinaanya, serta 

disempurnakan sampai ke batas optimal/maksimal. Tahap pemantapan ini 

merupakan usaha pengembangan potensi . atlet semaksimal mungkin, sehingga 

telah dapat mendekati atau bahkanmencapai puncakprestasi.': : 



3. KELAS KHUSUS OLAHRAGA 

Kelas Khusus Olahraga diselenggarakan sebagai pembinaan untuk 

mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang keolahragaan. Hal ini senada 

dengan pemyataan pemerintah melalui Ditjend Dikdasmen (2010), tujuan Kelas 

Khusus Olahraga yang bertujuan untuk (a) mengembangkan bakat dan minat siswa 

dalam bidang olahraga, (b) meningkatkan mutu akademis dan prestasi olahraga, ( c) 

meningkatkan kemampuan kompctisi secara sportif, ( d) meningkatkan kemarnpuan 

sekolah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, (e) meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rohani, dan, (f) meningkakan mutu pendidikan sebagai bagian 

dari pembangunan karakter. 

Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga tidak lahir tanpa adanya kcbijakan 

yang mendasarinya, kebijakan yang rnenjadi acuan dalam penyelenggaraan Kelas 

Khusus Olahraga · mcliputi: Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Landasan penyelenggaraan progam Kelas Khusus ·olahraga 

dalam UU'Nor 20 Tahun 2003 termaksuk dalam: 1. Pasal 9 ayat{l) yang berbunyi: 

,,"setiap anak berhak memproleh pendidikan dan pengajaran dafam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan 

bakatnya?", dari ayat (2) yang 10 berbunyi ,," selain hak anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1 ), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga 'berhak memperoleh 

ayat pendidikan luar 'biasa, sedangkan bagi' anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus.?" 2. Pasal 52 yang berbunyi: .r anak yang 

memiliki keunggulan diberikan kesempatan clan aksebilitas untuk memperoleh 

pendidikan khusus. "" Pasal diatas · mengandung makna bahwa setiap peserta didik 

berhak untuk memproleh pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya untuk dapat 

mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasanya. 

Realisasi dari pasal diatas adalah peserta didik berhak untuk memilih dan 

menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan bakat dan 'minatnya, Kelas Khusus 

Olahraga tidak hanya sekedar menyalurkan minat dan bakat siswa dalam bidang 

olahraga, namun juga mendorong siswa untuk berprestasi di bidang olahraga, Seperti 

halnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 · Tahun 2005 tentang sistem 

.keolahragaan nasional, maka progam Kelas Khusus Olahraga bukan hanya sekedar ,," 



Olahraga Pendidikan" yaitu pendidikan jasmani dan olahraga yang di laksanakan 

sebagai bagian dari proses pen,didikan yang · teratur dan berkelanjutan untuk 

memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran 

jasmani, namun merupakan ,,"Olahraga Prestasi?" yakni olahraga yang membina dan 

rnengembangkan olahragawan secara terencana berjenjang, dan berkelanjutan melalui 

kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. Olahraga Prestasi inilah yang ternyata dijadikan sebagai landasan 

filosofis dalarn penyelenggaraan progam Kelas Khusus Olahraga. Sebagaimana 

hakekat dari olahraga prestasi, dalam hal ini yang dibina dan dikembangkan adalah 

olahragawan yaitu siswa Kelas Khusus Olahraga, Pembinaan dan pengembangan 

tersebut tidak · selalu dilaksanakan melalui klub atau sanggar olahraga, namun juga 

bisa melaui sekolah. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa klub atau sanggar 

bukanlah satu-satunya penyelenggara progam kegiatan · pembinaan dan 

pengembangan, namun pembinaan dan pengembangan juga bisa dilakukan melalui 

sekolah. Dengan demikian, bahwa sekolah juga merupakan tempat untuk membina 

dan mengembangkan olahragawan, sesuai dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 

2005 tentang sistem keolahragaan Nasional pasal -25 ayat (26) yang berbunyi ,," 

Untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap 

jalur penclidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat 

pembinaan dan pelatihan, sekolab olahraga, serta diselenggarakan kompetisi olahraga 

yang berjenjang dan berkelanjutan", 

Sasaran progam Keias. Khusus Olahraga sebagaimana 'hakekat dari olahraga 

prestasi adalah siswa dari lulusan SD dan · sederajatnya yang merniliki · bakat dan 

minat dalam bidang olahraga. Halini juga menjadi salah satu perbedaan antara Kelas 

Khusus Olahraga dengan kelas umum dimana kelas khusus memang harus 

mempunyai bakat olahraga, atau siswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga. 

Meskipun demikian, perekrutan siswa tetap harus mempertimbangkan aspek 

akademik dimana nilai minimal barus tetap di penuhi. Dcngan kata lain, progam 

Kelas Khusus Olahraga merupakan sistem yang teratur, tertata, dan ditawarkan 

sebagai progam ,;''Pembinaan Prestasi" Asumsinya adalah untuk mencapai jenjang 

prestasi tinggi di perlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa pembibitan 'yang 



tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan 

baik. Sistem pembibitan yang baik adalah sistem yang mampu mernberikan pondasi 

yang kuat untuk menuju tahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara 

berkelanjutan dibina menjadi prestasi tinggkat tinggi. 

Adapun keberadaan dari pembentukan Kelas Khusus Olahraga, tidak merubah 

dari program sekolah atau pendidikan yang sudah ada, hanya saja dari proses latihan 

clan pembinaan prestasi olahraga lebih terprogram, teratur, tertata dan dioptimalkan, 

Sebagaimana kelas umum, dalam proses pembelajaran Kelas Khusus Olahraga tetap 

.mengacu pada 'kurikulurn yang berlaku yang di tetapkan pihak sekolah. Dalam 

pembentukan kelas khusus olahraga perlu adanya pengelolaan yang· terstruktur dan 

baik demi lancarnya program kelas khusu olahraga, Dalarn pengelolaan kelas khusus 

olahraga ada beberapa kornponen yang berperan demi kelancaran program bakat 

istimewa . olahraga. kelas khusus olahraga bertujuan untuk membina . dan 

mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga, meningkatkan mum 

akademis dan prestasi olahraga, mcningkatkan kemampuan · nerkompetisi secara 

seportif, meningkatkan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan 

kegiatan keolahragaan. Hasil yang diharapkan adanya kelas khusus olahraga yaitu 

terselenggaranya pembinaan dan pengembangan potensi siswa di bidang olahraga 

sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga dan akademik. 



BAB III 

METODE PENELITJAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jika dikaitkan dengan 

substansinya, peneliti ini ingin mengevaluasi pelaksanaan pembinaan prestasi 

Kelas K.husus Olahraga Tingkat SMA se DIY 

B. Subjek Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006: 30). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Siswa KKO di DIY. 

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik population 

sampling. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu: Penelitian akan dilakukan pada bulanjanuari-juli 2018 

Tempat: Sekolah di DIY dengan KKO yaitu, SMA N 2 Ngaglik, SMA N 1 

Sayegan, SMA · N · l · · Sewon, . SMA N 4 Y ogyakarta, SM.A N l 

Pengasih, SMA N 2 Playeri, dan SMA N Tanjug Sari.' 

D. Instrumen Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskripsi 

survei. Adapun instrumen untuk mengumpulkan data menggunakan tes berupa 

1) angket kuesionar, 2) observasi di lapangan, dan 3) Wawancara. 

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik 'pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi 

data. 



F. Jadwal Penelitian 

Bulan ke 
No. Kegiatan Aprl Mei Juni Juli Ags 

1 Persiapan proposal 
dan seminar 
Pelaksanaan: 

2 Pengukuran dan 
en m utan data 

... ., 
Analisis data 
Pelaporan: Seminar 

4 basil dan 
Revisilaporan 

enelitian. 

5 Publikasi: Penulisan 
Artikel enelitian 

G. Personalla Penelitlan 

No Nam a NIDN Instansi Bidang Ilmu I Alokasi Uraian Tugas 
I Asal I waktu 

1. Ch Fajar I 002912110i UNY Kepelatihan I Sjam/mg Koordinator Penelitia 

Sriwahyuniati, M.Or Olahraga Menyusun Rencana 
., (Senam) Penelitian, .. , .. ; 

.. I. Pembahasan, 
.. 

I 
Menyusun draft artikr 

publikasi 

2. Dr. Abdul Alim, M.Or UNY Kepelatihan I s jam/mg Koordinator persiapai 

Olahraga dan pelaksanaan 

(Tenis pengambilan data 

Lapan�an) Editor dalam 

p�nyusunan rencana, 

basil dan artikel 
' •I• ' 
publikasi, 

Rekrui�men. subjek 

I 
penelitian. 

i 



r Tri Hadi Karyono, UNY Kepelatihan 5jam/mg Koor�inator persiaj 

M.Or Olahraga (!311 pelaksanaaa 

(Bulutangkis) pengambilan data 

Editor dalam 

penyusunan rencan: 

basil dan artikel 

publikasi, 

l I ! Rekruitmen subjck 

unelitian I 
Kep�l�tihan 5 Jam/mg I Pelaks�aan 4. Ri�ti Nurfadhila, M.Or UNY 

Olahraga i peugambilan data, 

(Tenis Analisis Data, 

I 
Lapangan) Editor dalam 

I 
I 

penyusunan rencana 

I 
basil dan artikel 

publikasi, 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Analisis Data 

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner, yang 

disebarkan kepada sampel penelitian, terdiri dari pelatih/guru, pengelola clan 

siswa. Sampel terdiri dari: tujuh orang pelatih/guru, sembilan orang pengelola, 

dan seratus duapuluh orang siswa. Skala kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan skala likert, dengan skor antara 1 sampai dengan 4; dengan alasan 

konsistensi, maka deskripsi data pada pcne!itian ini digunakan empat kategori, 

yaitu: baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. 'Berdasarkan analisis 'data 

dengan bantuan software komputer, diperoleh rerata (mean) dan standart deviasi 

pada masing-masing kelompok sampel sebagai berikut: 

Tabel 1 Rata-rata Skor Pembinaan Prestasi Kelas KKO Tingkat SMA se-DIY 

l- ... - - . - . - ---. -- . - - .. . .. - • ""If' . .. . - . - . - . - � -· •• 1�·�1�1:,(�l 1.: t - - - · ........ - - . .. .. ... . - - " ;,; ��111 le ;it�--," l .. - ..... �, 
}'..;,: 

... - ;1 j \ .. ,1.. - ,·i�. a, - . .. - ...... - - . . . - ... . ... _ . . . .:1: .,j 
.- . - . . - ..: � � .. .. .. . - . - . - - .... .., . .. - - .. " . 

1. Pelatih/Guru '7· 2,906 0,430 Cukun Bailc 
2. Penzelola 9 . 3,081. . . 0.106, . _Cuk.11p aaik : 
3'. Siswa 120 3,160 0,422 Cukup Baik 

.Total 136 3,142 0,412 Cukup Baik. 
Keterangan: 

Skor 3,26 s/d 4,00 : Baik 
Skor 2,51 s/d 3,25 : Cukup Baik 
Skor 1-. 76 s/d 2,50 : Kurang Baik 
Skor 1,00 s/d 1,75: Tidak Baik 

Tabel tersebut di .atas .menunjukkan bahwa menurut persepsi pelatih/guru; 

pengelola, dan .siswe semuanya menyatakan bahwa pembinaan prestasi lcelas' 
I . . .. , . . . ' , ; . . , :: . ' ' 

khusus olahrag.i (KKO) tingkat sMA se-PIY dalam pencapaian prestasi berada 
. . ' 



·"'· i 

----- � Pelatih 
----- l!I Peng�loia 
___ ....;a;a ......... •siswa 

.. 

t; 

Gambar I Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
Pada Masing-masing Sampel Penelitian 

Pemblnaan Prestas! KKO 

Baik 

100.0% · 

Total 

Cukup.Baik 

KurangBaik 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
Pada Masing-masing Sampel Penelitian 

100% 

90% 

80% 

70% 
� 60% 
·;:;; 

50% ii ::, 
40% -"" � u, 
30% 
20% 

10% 0.0% 0.0% 
0% 

Tidak Baik 

-· . 
Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut di, atas dapat dibuat histogram 

distribusi frekuensi sebagai berikut: � 

masing kelompok sampel penelitian disajikan pada tabel berikut ini. 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY dalam pencapaian prestasi pada masing- 

pada kategori cukup baik. Distribusi frekuensi pembinaan prestasi kelas khusus 



Berdasarkan tabel dan histogram tersebut di atas, diketahui bahwa dari 7 

orang pelatih mayoritas menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY dalam pencapaian prestasi cukup baik 

(85,7%); pada pengelola semua (100%) menyatakan cukup baik; dan dari 120 

orang siswa 59,2% menyatakan cukup baik. 

Analisis berikutnya adalah menganalisis pada masing-masing aspek/faktor 

dari pembinaan prestasi kelas 'khusus olahraga (KKO), sebelum diuraikan Iebih 

lanjut, berikut diuraikan perhitungan rerata skor pada · setiap aspek, dan · basil 

perhiturtgan rerata (mean) 'tiap-tiap 'faktor dari pembinaan prestasi kelas khusus 

olahraga (KKO) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, 

Tabel 3 Hasil Perhitungan Rerata Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
pada Masing-masing Aspek 

• I ' •: I r' • f, ' ,�: :• ;' -:, • ., '• ' ( ' 

:- -�-- :_�-�-�r-; -� ·..:;·_ ::-::':�:_:�··: · .: --; \'.-- \: -·:1t�-�\\i/\/·· �\'
1�}�:� 

>:�·:/(-tJ·j·-:r;
1:·/.:� 

- 
••• 

1. Siswa • Pelatih 3,01 Cukup Baik · 
• Penzelola 3·,33 Baik 
• Siswa 3,20 Cukup Baik 

2. Pelatih/Guru • Peiatib 3,21 CukupBaik 
• Pengelola 3,35 Baik 
,. Siswa 

.. . 3,30 Baik 
3. Model Pembelajaran dan • Pelatih 2,55 Cukup Baik 

Kurikulum .. • ,· Penzelola · 2;85 Cukup Baik' 
•· Siswa · . · 3,07 Cukup Baile 

4. Program Latihan • Pelatih 2,82 Cukup Baik 
• Penzelola 3,08 Cukup Baik 
• Siswa · 3,08 Cukup Baik 

5. Fasiiitas (Sarana dan • Pelatih 2,61 Cukup Baik 
Prasarana) • Pengelola 2,64 CukupBaik 

• Siswa 2,98 Cukup Baile 
6. Pengelola .. Pelatih .: · 3,00 Cukup Baik 

• Penzelola 3,07 Cukup Baik 
• Siswa 3,08·· CukupBaik 

7. Lingkungan · · • · Pelatih · .... 3·,14 · Cukup Baik ·· .. Pengelola 3,26 Baile 
• .. Siswa 3,25 Cukup Baile 
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1. Pelatih/Guru 7 3,01 0,518 Cukun Baile 
2. Pengelola ·9 3.33 0.285 Baik 

. 3. .Siswa 120 3,20 0,437. Cukup Baik 
Total 136 3,20 0,433 CukupBaik 

sampel sebagai berikut: 

Tabel 4 Rata-rata Skor Pembinaan'Prestasi Kelas KKO. 
Tingkat SMA se-DIY� Faktor: Siswa 

.. 

diperoleh rerata (mean) dan. standart deviasi pada masing-masing kelompok 

Gambar 2 Histogram Rerata Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
· pada Masing-masing Aspek 

Secara visual pencapaian skor rerata pada setiap faktor dari pembinaan 

Berdasarkan analisis data dengan bantuan software komputer, 

� 3.2+---.f!�:+--�IIP-�---�-�------·-.....,..�-- 
! 3.1 -t---#�--\---'r ........... :r--- 

= 3.0 +--"WP-----�-lt----r--\---':::......::*:,-:�-,-�l0---- .... = ;" 2.9 
u -+-- Pelatih J 
� 2._8 
� -a- Pengelcla I 2. 7 -+-----------..,,....-------..--�---1 __J_ s· --.:.- ISWci 

1. Faktor 1: Siswa 

histogram berikut ini. 

prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA . se-DIY,disajikan pada 



masing-masing kelompok sampel penelitian disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut persepsi 

IEl Pel ati h 

�Pengelola 
·�iswa 

20% -+------.----- 
10% +--- ......... .,..,.. 

0,0" 0,0" ' 
0% +-------- 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik 

Faktor: Sliwa 

Cukup Baile 

prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY faktor siswa pada 

Total 

Baik 

Gambar 3 Pembinaan Prestasi KK.O Tingkat SMA se-DIY 
P11da Masing-masing Sampel Penelitian, Faktor; Siswa 

Kurang Baile 

Tabel 5- Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
Pada Masing-masing Sampel Penelitian pada Faktor Siswa 

• ·, .•' ' • • • ,. I • ·, • ., ' • '.' • •' ; ' •· • '' •• 

dan siswa, berada pada kategori cukup baik. Distribusi frekuensi pembinaan 

DIY pada aspek siswa berada pada kategori baik; sedangkan menurut pelatih 

pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

70% -i-------------------- 
60% +----,-------....:.:.=-�.a...-�-- 

� 50% 

-� 40% 4---------- 
QI 
::, 
� 30% __..;. _ ... ... 

Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat histogram distribusi 
frekuensi sebagai berikut: · · 



! . 

- .. _i-,, tabel berikut ini. 

dan siswa, berada pada kategori cukup baik, Distribusi frekuensi pembinaan 

prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat _ .. Sl\fA se-DIY faktor 
. . . . , . 

DIY pada aspek siswa berada pada kategori baik; sedangkan menurut pelatih 

Tabet . tersebut di .,' atas . ��ll_Ullj�an .. l?��'o/,� : .menurut persepsi 

pelatih/guru pada masing-masing kelompok sampel penelitian disajikan pada 

Berdasarkan tabel dan histogram tersebut di atas, diketahui bahwa dari 

Basil analisis data dengan bantuan software komputer, diperoleh rerata 

Tabel 6 Rata-rata Skor Pembinaan Prestasi Kelas KKO 
Tingkat SMA se-DIY, Faktor: Pelatih/Guru 

',•'1. :. ··.- 
·:. 

,, . 

pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

berikut: 

menyatakan cukup baik, 

: .- :,;� � :·:;···:·�<'.;.:.I�,. :: .. )��i: L-�;- :�: ?�:.-��\: /� _;·_:.) � - ,_-- ·:· /_·: �:-��-.;:: �-: :��-;.�>/).�. �-- :·_ ··� 
1. Pelatih/Guru 7 3,21 0,648 Cukup Baile 
2. Penzelola 9 3,35 0,384 Baik 
3. SiSW?i 120. .. 3,.30. 0,549 . Baile . ,. 

Total 136 3,3'0 0,542 Baik 

(mean) dan standart deviasi pada masing-masing kelompok sampeJ sebagai 
. . - ' 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor siswa cukup baik (57,1%); 

pada pengelola menyatakan bai.k (55,6%); dan dari 120 orang siswa 55,8% 

7 orang pelati.h mayoritas menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

2. Faktor 2: Pelatih/Guru 



Tabel 7 Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
Pada Masing-masing Sampel Penelitian pada Faktor Pelatih/Guru 

KurangBaik 

Cukup Baik 

Baik. 

Total 

Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut cti atas dapat dibuat 

histogramdistribusi frekuensi sebagai berikut: 
( : .. 

71.4%, .. 

Pelatih 

20% +-----1-d:-3M-----+.� 

10% "t-----...� 
0.0% 0.0% . 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik , _ .. Baik 

Fakto:-: Pelatlh/G1:ru · 

Gambar 4 Pembinaan Prestasi K_KO T ingkat .SMA se-Dl'Y 
· Pada Masing-masing Sampel Penelitian, Faktor: Pelatih/Guru 

· · Berdasarkan tabel dan histogram tersebut di atas, diketahui bahwa dari 

7 orang pelatih mayoritas menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

olahraga (KKO) tingkat SMA se.:.DIY pada faktor pelatih/guru baik (71,4%); 

pada pengelola menyatakan baik (66,7%); dan dari 120 orang siswa 55,8% 
. . . . -� 

.··· .. ( 



DIY faktor model pembelajaran dan kurikulum pada masing-masing 

rerata (mean) dan standart deviasi pada masing-masing kelompok sampel 

� .. ' . ;-, . ,: ... ; : : .- • _i . " . 

"'� .- .. ·.·· ' - ··:! -· .. . . . . - . . �· - ·- - ,; . . ' 

kelompok sampel penelitian disajikanpada tabel berikut ini.: · 

Dari hasil analisis data dengan bantuan software komputer, diperoleh 

DIY pada faktor model pembelajaran clan kurikulum berada pada kategori . . ,. ·• ··-···· .. . ... 

cukup baik; baik menurut pelatih/guru, pengelola, maupun siswa. Distribusi 

frekuensi pei:nbinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- .. . 

t •• , · r • ;·:·· J'. '·..-. ';,<. 

pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

Tabel . tersebut di atas .. menunjukkan .. bahwa . menurut persepsi 

sebagai berikut: 

Tabet 8 Rata .. rata Skor Pembinaan Prestasi Kelas KK.O 
Tingkat SMA se-DIY, Faktor: Model Pembelajaran dan Kurikulum 

menyatakan baik. Apabila dilihat dari mayoritasnya, ketiga sumber data 

tersebut menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) 

! 
... : 

z 

:.�·�- ·:? ---� _.: . _· .�,.<;�--- _.<;·;::.;;-:: ;�;��:���- ��<;''.! __ - ·,:_; •. •. • .. .: ·: �-- :-.\ '?'.;;:�l;�. ;;/� \": 
1. Pelatih/Guru 7 2,55 0,679 Cukup Baik 
2. Penzelola 9 2,85 0,305 Cukup Baik 
3. Siswa 120 3,07 0,479 Cukup Baik 

Total 136 3,02 0,494 Cukun Baik 

· tingkat SMA se-DIY pada faktor pelatih/guru adalah baik. 

3. Faktor 3: Model Pembelajaran dan Kurikulum 



:···. ·;.1• . 

Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik 

fil Pelatih 

. · - II Pengelola I 29.2% 
--- •siswa 

Berdasarkan tabel dan histogram tersebut di atas, diketahuibahwa dari 

Gambar 5 Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY pada Masing- 
masing Sampel Penelitian, Faktor: Model Pembelajaran dan Kurikulum 

Faktor: Model pembeJaJaran �an Kurlkulum 

7 orang pelatih mayoritas inenyatakan bahwa pembinaanprestasi kelas khusus 
' . 

Cukup Baik 

_Baik 

' . . � . ,. . 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor model pembelajaran dan 

Kurang Baik 

Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat 

Total 

70%. -i--------,;.....,..,,.,-',-!,-..,..,....a.,.-,-,--,M>"-'-""L...,--,-,---....,,.;.....-,-- 

60% +---------.....a<.:= 
- 50% +--------....;....---ti: 
� 
v; 40% �---------"--- ii -i 30% ;------==-=-- 
u. 

20% ........ �--- 

··10% 

0% 

Tabel 9 Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi YJ<.O Tingkat SMA sc-DIY 
Pada Masing-masing Sampel Penelitian pada Faktor Model Pembelajaran dan 

Kurilrulum 

histogram distribusi frekuensi sebagai berikut: 



k:urikulum adalah cukup baik (57,1%); pada pengelola menyatakan cukup 

baik (66,7%); dan dari 120 orang siswa 5?,2% menyatakan cukup baik. 

Apabila dilihat dari mayoritasnya, ketiga sumber data tersebut menyatakan 

bahwa pembinaan prestasi kelas khusus o]ahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY 

pada faktor model pembelajaran dan kurikulum adalah cukup baik. 

4. Faktor 4: Program Latlhan · 

Dari basil analisis data dengan bantuan software koinputer, 'diperoleh 

rerata (mean) dan standart deviasi pada masing-masing kelompok sampel 

sebagai berikut: 

Tabet 10 Rata-rata Skor Pembinaan Prestasi Kelas KKO 
Tingkat SMA se-DIY, Faktor: Program Latihan 

l. Pelatih/Guru I 7 2,82 0,624 Cukup Baik 
2. Pengelola ' 9 3,08 . 0,177 . Cukup Baik 
3. Siswa 120 3,i3 .. 0,523 Cukup Baik 

Total 
..... 

136 ·3,20 0,521 Cul-up Baik· 

Tabet tersebut di. . atas menunjukkan ... bahwa menurut persepsi 

'· 
pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

DIY pada faktor program latihan berada pada kategori cukup baik; baik 

menurut pelatih/guru, · pengelola; maupun siswa. · Distribusi frekuensi . . ' ' . . . . 

pembinaanprestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat:SMA se-DIY faktor 
, • i •• , , , I , I 

program latihan pada masing-masing keiompok sampel penelitian disajikan 

pada tabel berikut ini. 

... 



Berclasarkan tabel dan histogram tersebut di atas, diketahui bahwa dari 

Baik 

Tota1 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

. . . . . . 

Gambar 6 Pembinaan Prestasi K.KO Tingkat SMA se-DIY pada Masing- 
masing Sampel Penelitian.Faktor: Program Latihan 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor program latihan adalah 

cukup kurang baik dan cukup baik (masing-masing 42,9%); pacla pengelola 
'• .\ ··.· .. . . 

7 orangpelatih mayoritas menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

Berdasarkan distribusi frekuensi terse but di atas dapat dibuat 

histogram distribusi frekuensi sebagai berikut: 

- .. 
88.9% 

90% 

80% 

70% 
_ 60% 
,o rn Pelatih "' � 50% 

• Pengelola e 
! 40% 

..M: •siswa w 
Lt 30% 

20% 

10% 
0.0% 0.0% 

0% 

TidakBaik KurangBaik C�p,�ik Baik 

Faktor: Program I,.atihan 

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
Pacla Masing-masing Sampel Penelitian pada Faktor Program Latihan 



I ,, . 

1. Pelatih/Guru 7 2,61 0,495 Cukup Baik 
2. Penzelola 9 2,64 0,372 Cukun Baik 
3. Siswa ' 120 2,9.8 . 0.584 Cukuo Baik 

Total 
OMO .... 

136 · ·2,94 »sn Cukun .Baik · 

DIY faktor fasilitas pada masing-masing kelompok sampel penelitian 

disajikan pada tabel' berilctit irii't� - , .: ;: ';_, :,r: '!.·. . ,, <..:: 

Tabel . tersebut di .atas ·.· me,n:t111J�·<:,bahwa. · menurut persepsi 

pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat s:MA se- 

DIY pada faktor fasilitas (sarana clan prasarana) berada pada kategori cukup 

baik; baik menurut pelatih/guru, pengelola, · maU:pun siswa. Distribusi 

frekuensi pembinaan presta�i-k�las·khu.sus·olahrag� (J(KO) tingkat SMA se- 
. : . . ·. . ·,. . '. . . ' .. ' 

Dari hasil analisis data dengan bantuan software kornputer, diperoleh 

,,,··-:, I ,• 

rerata (mean) dan standart deviasi pada masing-masing kelompok sampel 

sebagai berikut: 

Tabef1t· Rata-rata Skor Pernbinaan Prestasi Kelas KKO·· 
Tingkat SMA se-DIY, Faktor: Fasilitas (Sarana dan Prasarana) 

data tersebut menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga 

(KKO) tingkat SMA se-DIY pada program latihan adalah cukup baik. 

cukup baik. Apabila dilihat dari mayoritasnya dan rata-ratanya, ketiga sumber 

menyatakan cukup baik (88,9%); dan dari 120 orang siswa 58,3% menyatakan 

5. Faktor 5: Fasilftes (Sarans dan Prasarana) 



prasarana) adalah cukup baik (57,1 %); pada pengelola menyatakan cukup 

baik (77,8%); dan dari 120 o�ang siswa 57,7% .menyatakan cukup baik. 

Apabila dilihat dari mayoritasnya dan rata-ratanya, ketiga sumber data 

tersebut menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) 

tingkat SMA se-DIY pada fasilitas (sarana clan prasarana) adalah cukup baik. 

6. Faktor 6: Pengelola 

Dari basil analisis data dengan bantuan software kornputer, diperoleh 

rerata (mean) dan standart deviasi pada masing-masing 'kelompok sampel 

sebagai berikut: 

Tabel 14 Rata-rata Skor Pembinaan Prestasi Kelas KKO 
Tingkat SMA se-DIY, Faktor: Pengelola 

1. Pelatih/Guru , 7 3,00 0,601 Cukup Baik 
2. Pengelola 9 3,07 0,178 Cukup Baik 
3. Siswa 120 3,08 ·. 0,498, Cukup Baik 

Total 136 3,07 0,486 Cukun Baik 

Tabel tersebut . di . atas menunjukkan bahwa menurut persepsi 
.. 

pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KK.0) tingkat SMA se- 
. . . 

DIY pada faktor pengelola berada pada kategori .· cukup baik; · baik · menurut 

pelatih/guru, pengelola, maupun - siswa. Distribusi frekuensi pembinaan 

prestasi kelas khusus olahraga (KK.O) ·tingkat SMA se-Dl'r" faktor pengelola 

pada masing-masing kelompok sampel penelitian disajikan pada tabel berikut 

mi. 



i 1.· 

l!I Pelatih · 
II Pengelola 

-----1• Siswa 

olahraga (KKO) tingkat SMA se�DIY pada pengelola adalah cukup baik 

Berdasarkan tabel dan histogram tersebut di atas, diketahui bahwa dari 

Gambar 8 Pembinaan Prestasi KK.O Tingkat SMA se-DIY pada Masing- 
masing Sampel Penelitian, Faktor: Pengelola . . . . . 

Faktor: Pengelola 

Tidak Baik ��an$ _�ik Cukttp_ B�� _ Baik 

10% 

0% +-------. 

Baik 

Total 

7 orang. pelatih mayoritas .menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

.. 

Kurang Baik 

Cukup Baik 

88.9% .. 
90% �---------- ------ 

80% +---,---------1""711:' 
70% -!---------- 

- 60% ---------- � 
� 50% +--------"------ c 
� 40% ---------- � 
� 30% +---------- 

(71,4%); pada pengelola menya�� cukup baik (88,9%); dan dari 120 orang 

Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat 

histogramdistribusi frekue�si sebagai berikut: 

Tabel 15 Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi KKOTingkat SMA se-DIY 
pada Masing-masing Sampel Pcnelitian pada Faktor Pengelola 



siswa 65,8% menyatakan cukup baik. Apabila dilihat dari mayoritasnya dan 

rata-ratanya, ketiga sumber data tersebut menyatakan bahwa pembinaan 

prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor 

pengelola adalah cukup baik. 

7. Faktor 7: Lingkungan 

Berdasarkan basil analisis data dengan bantuan software komputer, 

diperoleh rcrata (mean) dan standart deviasi pada masing-masing kelompok 

sampei sebagai berikut: · r 

· · Tabel 16 Rata�rata Skor Pernbinaan Prestasi Kolas KKO 
Tingkat SMA se-DIY, Faktor: Lingkungan 

['_ -�\ ·-��:�-. 

� 
·._·.- 

j ,.; 
... 
: : � 

-'.\.�. 

'��: .. 

_.�_:_:�·-:_,: ·::: 
_._··. 

·:·._.·:�-:,: 

. 
� --::· 

•. :)� 

;,-·.-··::: :_::· ... 

__ 
: 

:�.�. 

'.:. 

".--: 

.. 

:�'. :·: .·: .: 
. : 

1. Pelatih/Guru 7 3.14 0,610 Cukup Baik 
2. Pengelola 9 3,25 0,331 Cukun Baile 
3. Siswa 120 3.26. . 0,488 Baik 

Total 136 3,25 0,483 Cukun Baik 
. . 

Tabel. . tersebut At -.�ta.s .: ��mµ1j�an, -: pi;tllw.:�--, menurut · perseps1 

pengelola pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

DIY pada faktor · lingkungan. berada pada kategori cukup baik; baik menurut 

pelatih/guru clan pengelola. Adapun menurut rata-rata pendapat siswa berada . . . 

pada kategori baik.- Distribusi frekuensi pembinaan prestasi ke.las khusus 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY faktor lingkungan pada masing-masing 

kelompok sampel perielitian disajikan padatabel berikutini. ·,,,, 



Berdasarkan tabeldanhistogram tersebut di atas.diketahui bahwa dari 

o Pelatih · 
Cl Pengelota · 

•siswa 

. . ... . . .... ; 

olahraga (KKO) tingkat -sMA · se�DIY pada pengelola · �dalah cukup baik 

(57,1%); pada pengelola menyatakan cukup baik (66,7%); dan dari 120 orang 

Gambar 8 Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY pada Masing- 
masing Sampel Penelitian, Faktor: Lingkungan 

Faktor: Ungkungan 

Tidak Baik Kurang Bail< Cukup Baik Baik 

. • - . ,.. . - . . .. . ·. ·1 • 
7 orangpelatih mayoritas menyatakan bahwapembinaan prestasi kelas khusus 

Kurang Baik 

.Baik 

.. ,·� ., 

·.! .• ',, .,, 

histogram distribusi frekuensi sebagai berikut: .· . - . : 

Berdasarkan distribusi frekuensi tersebut di atas dapat dibuat 

Total 

Tabel 18 Distribusi Frekuensi Pembinaan Prestasi KKO Tingkat SMA se-DIY 
pada Masing-masing Sampel Penelitian pada Faktor Lingkungan 

Cukup Baik 

. 90%�------------------------------- 
:�: 

+J- . 
------------------------------- 

·� 60% 
� 50% +----------- .......... ---Ml 
c. 
g: 40% ------------------ .¥ 

� 30% -------'----------- ...... 

20% +--------�'lli------ 
·10,x,· + · -----'-...--....-fl!I 

0.0% 0.0% 
0% +-----f!!l 



siswa 50,0% menyatakan cukup baik. Apabila dilihat dari mayoritasnya dan 
.. · ' 

rata-ratanya, ketiga sumber data tersebut menyatakan bahwa pembinaan 
. . 

· prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor 

lingkungan adalah cukup baik. 

B. Pembahasan 

Hasil analisis · data pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (K_KO) 

tingkat SMA se-DIY dalam pencapaian prestasi menunjukkan bahwa menurut 

persepsi pelatih/guru, pengelola, dan siswa menyatakan cukup baik. Hasil tersebut 

ditunjukkan dengan rata-rata skor dari sumber data pelatih 2,9i (skala 1 s/d 4); 

pengelola (3,08) clan siswa (3,16); basil rata-rata tersebut berada pada kategori 

cukup baik. 

Dari 7· orang pelatih; tidak ada yang· menyatakan bahwa . pembinaan 

prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DiY dalam pencapaian 

prestasi baik; 85,7% menyatakan baik; 14,3% 'kurang baik; dan tidak ada pelatih 

yang menyatakan tidak haik. Hasil- analisis pada data pengelola; 'dari 9 . orang 

pengelola semuanya {100%) menyatakan cukup · baik, tidak ada responden 

pengelola yang menyatakan baik, kurang baik, dan tidak baik. Adapun pada data 

siswa, dari 136 ·. orang siswa sebagai · responden · penelitian; · 30,9% menyatakan 

baik; 63,2% menyatakan cukup baik; 4,4% .menyatakan kurang baik; dan 1;5% 

menyatakan tidak baik. 

Baik dilihat dari · mayoritas responden maupun dari rata-ratanya, 

pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY dalam 

pencapaian prestasi berada pada 'kategori cukup baik . 

.. 



2. Faktor Pelatih/Guru 

1. Faktor Siswa 

olahraga (I{KO) tingkat SMA se-DfYpada faktor pelatih/guru adalah baik. 

surnber data terse but menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

120 orang siswa 55,8% menyatakan baik. Dilihat dar{ mayoritasnya, ketiga 

prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor 

pelatih/guru baik (71;4%); pada pengelola menyatakan baik (66,7%); dan dari 

cukup baik. Dari 7 orang pelatih mayoritas menyatakan bahwa pembinaan 

kategori baik; sedangkan menurut pelatih dan siswa, berada pada kategori 
' .·.. . ' . ' 

DIY yang berasal dari faktor pelatih/guru menurut pengelola beraada pada 
. 

\ 
. . . . : . ' . ;. . . . ' ,. . . 

Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 
. : !· .; r ' .• r ... , 

Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

DIY yang berasal dari faktor siswa menurut pengelola berada pada kategori 

baik; sedangkan menurut pelatih dan siswa, berada pada kategori cukup baik. 

cukup baik (55,l %). 

pengelola menyatakan baik (55,6%) dan menurut siswa berada pad.a kategori 

Dilihat dari frekuensinya mayoritas pelatih menyatakan cukup baik (57,1%); 

3. Faktor Model Pembelajaran ·dan Kurlkulum 

· Pembinaan prestasi · kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

DIY pada faktor model pembelajaran dan kurikulum . berada pada kategori 

cukup baik; 'baik menurut pelatih/guru,: pengelola, rnaupun siswa.: Dari 7 

orang pelatih mayoritas menyatakan bahwa pembinaan . prestasi kelas khusus 

; olahraga (KKO) tingkat SMA · se.:DIY pada faktor model pembelajaran dan 



kurikulum adalah cukup baik (57,1%); pada pengelola menyatakan ·cukup 

baik (66,7%); clan dari -120 orang siswa 59,2%. menyatakan cukup baik, 

Dilihat dari mayoritasnya, ketiga sumber data tersebut menyatakan bahwa 

pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KK.O) tingkat SMA se-DIY pada 

faktor model pernbelajaran dan kurikulum adalah cukup baik. 

4. Faktor Program Latlhan 

Pembinaan prestasi kelas khusus 'olahraga (KKO) tingkat S:Mj\ se- 

DIY pada faktor program latihan berada padakategori cukup 'baik; baik 

menurut · pelatih/guru, . pengeloia, maupun · siswa. Dari. 7 orang pelatih 

mayoritas menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga 

(KK.O) tingkat SMA se-DIY pada faktor program latihan adalah cukup kurang 

baik dan cukup baik (masing-masing 42,9%); pada pengelola menyatakan 

cukup baik (88,9%); dart dari 120 orang siswa 58,3% menyatakan cukup'baik. 

Dilihat · dari mayoritas • dan rata-ratanya, · ketiga -sumber · data . tersebut 

menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat 

SMA se.:.oIY pada program latihan adalah cukup baik. ' 

5. Faktor Fasilitas (Sarana dan Prasarana) · 

Penibinaan prestasikelaskhnsus-olahraga {l(KO) 'tingkat SMA :se� 

DIY pada' faktor fasilitas (sarana dan prasarana) b�rada: pada .kategori -cukup 

baik; · baik · menurut pelatih/guru, ·-p�rigefola, maupun · siswa, Dari 7 orang 

pelatih ·· mayoritas · menyatakan ' bahwa •· pembinaan prestasi kelas khusus 

olahraga • (KKO) tingkat SMA se�DIY pada faktor fasilitas (sarana dan 

prasarana) adalah cukup baik ( 57, 1 % ); pada pengelola menyatakan cukup 

baik (77,8%); dan dari 120 orang. siswa 57,7% menyatakan cukup baik. 



Dilihat dari mayoritasnya dan rata-ratanya, ketiga sumber data tersebut 

menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat 

SMA se-DIY pada fasilitas (sarana dan prasarana) adalah cukup baik. 

6. Faktor Pengelola 

Pcmbinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

DIY pada faktor penge!ola berada pada kategori cukup baik; baik menurut 

pelatih/guru, pengelola, maupun siswa. Dari 7 orang pelatih mayoritas 

menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat 

SMA se-DIY pada pengelola adalah cukup baik (71,4%); 'pada pengelola 

menyatakan cukup baik (88,9%); dan dari 120 orang siswa 65,8% menyatakan 

cukup baik.' Dilihat dari mayoritasnya dan 'rata-ratanya, ketiga · sumber data 

tersebut menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga {KKO) 

tingkat SMA se-DIY pada faktor pengelola adalah cukup baik. 

7. Faktor Lingkungan 

Pembinaan prestasi -kelas · khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se- 

DIY pada faktor lingkungan berada- pada kategori cukup baik; baik 'menurut 

pelatih/guru dan pengelola. Dar(7 orangpelatih mayoritas menyatakan bahwa 

pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KK.0) tingkat SMA se-DIY pada 

pengelola adalah cukup baik (57,1 %); pada pengelola menyatakan cukup baik 

(66,7%); dan dari 120 orang siswa 50,0% menyatakan cukup baik. Dilihat dari 

mayoritasriya dan rata-ratanya, ketiga sumber- data' tersebut menyatakan 

bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (K.KO) tingkat SMA se-DIY 

pada faktor lingkungan adalah cukup baik. .· : ... ' ' ... ' . 



BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY dalam pencapaian 

prestasi baik pelatih/guru, pengelola, maupun siswa berada pada kategori cukup baik. 

Dari 7 orang pelatih; tidak ada yang menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus 

olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY dalam pencapaian prestasi baik; 85,7% rnenyatakan 

baik; 14,3% kurang baik; dan tidak ada pelatih yang menyatakan tidak baik, Dari 9 orang 

pengelola semuanya (100%) menyatakan cukup baik; dan dari 136 orang siswa; 30,9% 

menyatakan baik; 63,2% '-inenyatakan- cukup baik; 4A% menyatakan kurang baik;' dan 

1,5% menyatakan tidak baik. 

1. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DiY yang bcrasal 

dari faktor siswa menurut pengelola berada pada kategori baik; sedangkan menurut 

pelatih clan siswa, berada pada kategori cukup · baik. · · Dilihat dari frekuensinya 

mayoritas pelatih menyatakan cukup baik (57, 1 % ); pengelola menyatakan baik 

(55,6%) dan menurut siswa berada pada kategori cukup baik (55�1 %). . · · 

2. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY yang berasal 

dari faktor pelatih/guru 'menurut pengelola beraada pada kategori baik; sedangkan 

menurut pelatih dan siswa,-'berada pada .kategori cukup baik. ' Dari 7 orang pelatih 

mayoritas menyatakan bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) 

tingkat SMA se-DIY pada faktor · pelatih/guru baik · (71,4%); · pada · pengelola 

menyatakan baik (66,7%); dan dari 120 orang siswa 55,8% menyatakan baik. 
' 

t' .; '.· 

.. 



3. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor 

model pembelajaran dan kurilmlum berada pada kategori cukup baik; baik menurut 

pelatih/guru, pengelola, maupun siswa. Dari 7 orang pelatih mayoritas menyatakan 
' ... . 

bahwa pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada 

faktor model pembelajaran dan kurikulum adalah cukup baik (57,1%); pada pengelola 

menyatakan cukup baik (66,7%); dan dari 120 orang siswa 59,2% menyatakan cukup 

baik. 

4. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY' pada faktor 

program· latihan berada pada kategori cukup ·baik; baik menurut pelatih/guru, 

pengelola, maupun siswa. Dari 7 orang pelatih mayoritas menyatakan bahwa 

pembinaan prestasi kelas khusus olahraga · (KKO) tingkat SW� se-DIY pada faktor 

program 'latihan adalah cukup kurang baik dan 'cukup baik (masing-masing 42,9%); 

pada pengelola menyatakan cukup baik (88,9%); dan dari 120 orang siswa 58,3% 

menyatakan cukup baik. 

5. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor 
- . 

fasilitas (sarana dan prasarana) berada pada kategori cukup baik; 'baik' menurut 

pelatih/guru, pengelola, maupun siswa. Dari 7 orang pelatih mayoritas menyatakan 

bahwa pembinaan 'prestasi'kelas khustis olahraga (KKO)"'fingkafSl\JIA 'se.;DJY pada 

faktor fasilitas' (sarana dan prasarana) :adalah cukup baik (57�1%); pada pengelola 

menyatakan cukup baik (77,8%); dan dari 120 orang siswa 57,7% menyatakan cukup 

baik. 

6. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO).tingkat SMA se-DIY·pada faktor 

pengelola berada pada kategori cukup baik; baik menurut · pelatih/guru, pengelola, 

maupun sisw�. :oan· 7 orang' pelatih mayoritas menyatakanbahwa pembinaan prestasi 
; 

kelas khusus olahraga '(KKO)'tingkat SMA se-DIY pada pengelola adalah cukup baik 

.. 



(71,4%); pada pengelola menyatakan cukup baik (88,9%); dan dari 120 orang siswa 

65,8% menyatakan cukup baik. 

7. Pembinaan prestasi kelas khusus olahraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada faktor 

lingkungan berada pada kategori cukup baik; baik menurut pelatih/guru dan 

pengelola, Dari 7 orang pelatih mayoritas menyatakan bahwa pernbinaan prestasi 

kelas khusus olabraga (KKO) tingkat SMA se-DIY pada pengelola adalah cukup baik 

(57,1%); pada pengelola mcnyatakan cukup baik (66,7%); dan dari 120 orang siswa 

50,0% menyatakan cukup baik. 

B. Saran 

Berdasarkan manfaat yang diharapkan pada penelitian ini dan kesimpulan- 

kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan 

baik dari segi fasilitas, pengelolaan, program latihan yang diterapkan pada siswa serta 

model pembelajaran dan kurikulum yang baik serta tepat untuk kelas kbusu olahraga 

supaya tercapai tujuan dan target yang sudah ditentukan. 
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