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ABSTRAK 

JUANDA HOSEA MARPAUNG. NIM. 61033210771. Pola Pembinaan Olahraga 

Prestasi Klub Bulutangkis PB. PT. SATU Kabupaten Asahan Tahun 2015 

Dosen Pembimbing : NONO HARDINOTO 

Sripsi : Fakultas Ilmu Keolahrgaan Unimed Tahun 2016 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Pembinaan Olahraga Prestasi 

Klub Bulutangkis PB. PT. SATU Kabupaten Asahan Tahun 2015. Penelitian ini 

disebabkan Klub Bulutangkis PB. PT. SATU memiliki prestasi individu yang 

cukup bagus. 

  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Oktober bertempat di Lapangan Bulutangkis PB. PT. SATU di Jln. Imam 

Bonjol No. 65 Kisaran. Subjek penelitian berjumlah 24 orang sedangkan yang 

menjadi informan dalam penelitian adalah 1 orang pengurus, 2 orang pelatih, dan 

3 orang atlet.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) Perencanaan yang dilakukan 

Klub Bulutangkis PB. PT. SATU Asahan ialah dengan target utama menghasilkan 

dan membina atlet untuk Sumut maupun sampai ketingkat nasional, kemudian 

untuk perekrutan pelatih diutamakan putra daerah dan bertanggung jawab, dan 

untuk perekrutan atlet dilakukan seleksi oleh pemandu bakat, kemudian sarana 

dan prasarana sudah memadai tapi masih perlu perbaikan. (2) Sistem 

keorganisasian Klub Bulutangkis PB. PT. SATU tidak adanya kerjasama dengan 

pihak lain yaitu seutuhnya dari pemilik PB. PT. SATU, sedangkan struktur 

organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang seperti 

bidang pembinaan dan bidang perlengkapan. (3) Penggerakan Klub Bulutangkis 

PB. PT. SATU meliputi pelatih memberikan insruksi dengan cara yang tegas, 

disiplin, dan dihormati oleh atlet-atletnya, di luar lapangan juga merupakan sosok 

yang baik hati, relijius, sering berkomunikasi dengan atlet, dan dianggap sebagai 

orang tua sendiri sedangkan dalam memperbaiki hasil kerja, pelatih sering 

memberikan koreksi-koreksi serta motivasi agar atlet semakin semangat dan 

mengembangkan kreativitasnya. (4) Sistem pengawasan yang dilakukan Klub 

Bulutangkis PB. PT. SATU dilakukan dengan pengevaluasian setiap kali latihan 

berjalan, setelah latihan dengan diakhiri dengan motivasi-motivasi, serta sebelum 

dan sesudah mengikuti pertandingan untuk bisa ditingkatakan lagi ke depannya. 

 




