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A. Nama kegiatan 

Pelatih tim UNY pada kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi Piala 

Mendiknas RI 2011 di UNNES Semarang 

B. Latar belakang kegiatan 

 Unit Kegiatan Mahasiswa Bolavoli Universitas Negeri Yogyakarta 

sebagai salah satu wadah penyaluran minat dan bakat berolahraga. Dalam 

perjalananya telah mengalami sedikit perubahan yang membanggakan. Semua 

tentunya tidak lepas dari peran aktif dari pengurus maupun anggota UKM ini 

sendiri. 

 Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Voli Universitas Negeri Yogyakarta 

adalah salah satu partisipan yang tergabung dalam wadah Unit Kegiatan 

Mahasiswa cabang  olahraga yang ada di Perguruan Tinggi yaitu di UNY. 

Kami selaku pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Bolavoli 

Universitas Negeri Yogyakarta bermaksud untuk mengadakan berbagai 

kegiatan. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah mengikuti ” kejuaraan bola 

voli antar perguruan tinggi Piala Mendiknas RI 2011 di UNNES Semarang” 

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mempersiapkan dan mengevaluasi tim UKM bola voli UNY.  

 

C. Dasar kegiatan 

Dasar kegiatan ini berdasarkan surat penugasan dari Wakil Rektor III UNY 

No. 850/UN.34.KM/ST/2011. Isi surat penugasan untuk mengikuti kejuaraan 



bola voli antar perguruan tinggi Piala Mendiknas RI 2011 di UNNES 

Semarang. 

 

D. Tujuan kegiatan 

Tujuan mengikuti kegiatan kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi Piala 

Mendiknas RI 2011 di UNNES Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana pengembangan kreatifitas dan penggalian potensi pada diri 

mahasiswa dibidang keolahragaan. 

b. Sebagai tolok ukur pembinaan UKM bolavoli UNY yang telah dilakukan. 

c. Sebagai sarana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antar 

mahasiswa. 

 

E. Bentuk kegiatan 

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti kejuaraan bola voli 

yang dilaksanakan di UNNES Semarang. Kejuaraan yang dilaksanakan 

adalah kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi untuk kelompok putri. 

Panitia pelaksana kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi Piala Mendiknas 

RI 2011 di UNNES Semarang adalah UNNES Semarang. 

Untuk menghadapi kegiatan tersebut tim bola voli UKM UNY 

melakukan latihan bola voli secara kontinyu dan rutin di kampus UNY. 

Jadwal latihan rutin pada hari Senin dan Jumat di GOR UNY pada pukul 

16.00 sampai dengan 18.00. Pada waktu pelaksanaan saya sebagai pelatih 

sekaligus manajer harus menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan 



kelengkapan pertandingan sampai dengan menjadi pelatih pada waktu latihan 

maupun pada waktu jam pertandingan. 

 

F. Waktu dan tempat pelaksanaan 

Pelaksanaan kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi Piala Mendiknas RI 

2011 di UNNES Semarang dilaksanakan: 

Tanggal : 7 Desember – 12 Desember 2011 

Tempat : Gedung Olahraga UNNES Semarang 

 

G. Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi Piala menpora 

2011 di Bekasi dimulai dengan Technical Meeting (TM). Pada waktu 

Technical Meeting (TM) dilakukan pengabsahan pemain. Persyaratan pemain 

di cek dan diperiksa untuk menetukan keabsahan pemain. Keabsahan pemain 

ditentukan dengan menggunakan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih 

berlaku, Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir, surat pernyataan dari 

lembaga/universitas. Setelah keabsahan pemain sudah ditentukan maka 

dilakuakan penentuan sistem pertandingan dan pengundian. 

Sistem menggunakan sistem penyisihan menggunakan pool dilanjutkan 

dengan crossing. Pool dibagi dalam dua pool A dan B. Setiap pool berisi 4 

tim, dari penyisihan akan diambil juara dan runner up pada masing-masing 

pool dilanjutkan dengan crossing. Pada sistem crossing juara pool akan 

bertemu dengan runner up pool yang lain, selanjutnya pemenang akan 



bertemu pemenang untuk menentukan peringkat I dan kalah bertemu kalah 

untuk memperebutkan peringkat III. 

 

H. Hasil kegiatan 

Hasil kejuaraan bola voli antar perguruan tinggi Piala Mendiknas RI 2011 di 

UNNES Semarang, tim UKM bola voli putri UNY dapat menempati 

peringkat IV. Hasil selengkapnya: 

Peringkat I : UNNES 

Peringkat II : UNS 

Peringkat III : STIE Indonesia 

Peringkat IV : UNY 

 


