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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan dan kesuksesan Klub Patria dalam pembinaan dan 
pembibitan atlet. Atas dasar inilah peneliti mencoba mendeskripsikan fenomena yang ada di dalam Klub 
Patria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya klub bolavoli Patria, 
organisasi dan manajemen, sarana-prasarana, program latihan, kendala, dan prestasi yang pernah diraih 
Klub Patria. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Metode pengambilan data menggunakan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Klub Patria berdiri pada tahun 1992 dan secara resmi berada di bawah naungan PBVSI 
Kota Blitar. Sarana-prasarana meliputi 2 lapangan, 50 bolavoli, barbel, bola bayangan dan lain-lain. 
Program latihan Patria adalah latihan berjenjang dan berkesinambungan. Jadwal latihan yaitu senin, 
selasa, rabu, jumat, dan sabtu pukul 15.30-18.00 Wib. Kendala utama adalah mental dari anak-anak Patria 
yang masih dalam usia labil. Sejak berdiri, Patria selalu memberikan kontribusi kepada daerah tingkat 1, 
tingkat 2, bahkan nasional.

Kata Kunci : Penelitian Kualitatif, Klub Bolavoli, PBV Patria Kota Blitar
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LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan suatu fenomena 

yang mendunia dan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat 

dilakukan national character building suatu 

bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana 

strategis untuk membangun kepercayaan 

diri, identitas bangsa, dan kebanggaan 

nasional.

Pembangunan olahraga mencangkup 

tiga hal, yaitu olahraga pendidikan, olahraga 

rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga 

lingkup olahraga ini dilakukan melalui 

pembinaan dan pengembangan olahraga 

secara terencana, sistematik, berjenjang, dan 

berkelanjutan, yang dimulai dari 

pembudayaan dengan pengenalan gerak 

pada usia dini, pemassalan dengan 

menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, 

pembibitan dengan penelusuran bakat dan 

pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, 

serta peningkatan prestasi dengan 

pembinaan olahraga unggulan nasional 

sehingga olahragawan andalan dapat meraih 

puncak pencapaian prestasi (Kementerian 

Pemuda dan Olahraga, 2010:20).

Pembibitan dan pembinaan olahraga 

prestasi harus dilakukan secara sistematis, 

sehingga dapat ikut mengharumkan nama 

bangsa di forum internasional dan 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

Kementrian Pemuda dan Olahraga 

(2010:40) menyatakan bahwa peningkatan 

bibit olahragawan dan cabang olahraga 

unggulan, yang salah satunya adalah 

bolavoli merupakan salah satu strategi untuk 

peningkatan budaya dan prestasi olahraga di 

tingkat nasional dan internasional.

Peran klub sangat mempengaruhi 

terhadap perkembangan olahraga bolavoli. 

Melalui jalur inilah atlet berprestasi lebih 

dikenal oleh masyarakat. Jalur klub dimulai 

dari pemasalan, pembibitan, pembinaan 

(pemolesan), kompetisi (prestasi), dan 

serangkaian proses pada program klub 

tersebut. Di Kota Blitar sendiri ada beberapa 

klub bolavoli yang terdaftar di PBVSI Kota 

Blitar, yaitu Patria, Perkasa Jaya, Merpati, 

Rajawali dan Jigansa. Kelima klub tersebut 

mempunyai andil besar untuk menghasilkan 

atlet berprestasi untuk Kota Blitar.

Kesuksesan Klub Patria dalam 

membina atlet berprestasi dari tingkat 

daerah dan nasional merupakan suatu hal 

yang sangat menarik untuk diteliti. Pola 

pembibitan, pembinaan dan program latihan 

menjadi kunci keberhasilan untuk 

menghasilkan output pemain yang 

berkualitas. Dari keterangan di atas penulis 

beranggapan bahwa penelitian mengenai 

“Studi Kasus Tentang Klub Bolavoli Patria 

Kota Blitar Tahun 2005-2015” sangat 

menarik dan perlu untuk dilakukan.
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Ruang Lingkup Penelitian

Sejarah Klub Patria, organisasi dan 

manajemen klub, sarana-prasarana, program 

latihan, kendala yang dihadapi, dan prestasi 

yang telah dicapai Klub Patria.

Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana sejarah berdirinya 

Klub Patria, bagaimana organisasi dan 

manajemen sumberdaya manusia pada Klub 

Patria, bagaimana sarana-prasarana dan 

pendanaan di Klub Patria, bagaimana 

program latihan Klub Patria, bagaimana 

kendala yang dihadapi Klub Patria, dan 

prestasi apa saja yang pernah dihasilkan 

oleh Klub Patria.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah 

menjelaskan tentang sejarah berdirinya Klub 

Patria, sistem organisasi dan manajemen 

sumberdaya manusia pada Klub Patria, 

sarana-prasarana dan pendanaan Klub 

Patria, program latihan Klub Patria, kendala 

yang dihadapi oleh Klub Patria, dan prestasi 

yang pernah dihasilkan oleh Klub Patria.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan gambaran mengenai kelebihan 

dan kelemahan Klub Patria dalam 

menjalankan aktivitas pembinaan atlet 

bolavoli secara akurat. Informasi ini 

diharapkan berguna bagi manajemen klub 

sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan dan pengembangan 

organisasi dan prestasi yang lebih baik di 

masa yang akan datang.

Hasil dari penelitian ini merupakan 

suatu informasi yang didapatkan melalui 

prosedur ilmiah yang diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu olahraga khususnya 

pembinaan prestasi olahragawan bolavoli.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung dari pengamatan 

pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya, Kirk dan 

Miller (1986: 9).

Jenis penelitian yang digunakan 

karya tulis ini adalah penelitian deskriptif. 

Jenis penelitian deskriptif adalah salah satu 

jenis metode penelitian yang banyak 

digunakan pada penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti 

yang dikemukakan Moleong (2012: 11) 

penelitian deskriptif adalah data yang 
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dikumpulkan adalah berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka.

Kehadiran Peneliti

Bogdan dan Biklen (1982) 

mengatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif ini kehadiran peneliti sangat 

penting kedudukannya. Karena penelitian 

kualitatif adalah studi kasus, maka segala 

sesuatu akan sangat berpengaruh pada

kedudukan peneliti. Dengan demikian 

peneliti berkedudukan sebagai instrumen 

penelitian yang utama. Moleong (2012: 168) 

menjelaskan bahwa kedudukan peneliti 

dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, 

dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya. Pengertian instrument atau 

alat penelitian disini tepat karena ia menjadi 

segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian.

Tahapan Penelitian

Dalam tahap penelitian ini ada 3 

tahap yaitu, Tahap Pra Penelitian, Tahap 

Penyelenggaraan Penelitian, Tahap Pasca 

Penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Klub 

Patria, yang beralamat di Jalan Bogowonto 

Patihan Desa Pakunden Kecamatan 

Sukorejo Kota Blitar. Penelitian ini 

berlangsung dari bulan April 2015 hingga 

Januari 2016. Penelitian dilakukan saat 

waktu latihan setiap hari senin, selasa, rabu, 

jumat dan sabtu pukul 15.30 Wib.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland 

(1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lainnya. Suharsimi 

Arikunto (2010: 172) mengklasifikasikan 

sumber data menjadi tiga sumber yaitu (1) 

Person yakni sumber data berupa informan 

atau narasumber, (2) Place yakni sumber 

data berupa tempat, dan (3) Paper yaitu 

sumber data berupa symbol, huruf, angka, 

atau gambar.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini 

yaitu teknik triangulasi (observasi, 

wawancara dan dokumentasi).

Teknik Analisis Data

Data Collection (Pengumpulan 

Data), mengoleksi atau mengumpulkan data.

Data Reduction (Reduksi Data), mereduksi 

data berarti merangkum, memfokuskan pada 
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hal-hal yang benar-benar dibutuhkan sesuai 

dengan tema dalam penelitian yang 

dilakukan. Data Display (Penyajian data),

tahap ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami apa yang telah 

terjadi di objek penelitian sehingga peneliti 

bisa menentukan dan merencanakan kerja 

selanjutnya sesuai dengan hasil temuan dan 

yang telah dipahami. Conclusion 

Drawing/Verification (Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi), penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono, 2010:92).

Pengecekan Keabsahan Data

Macam-macam teknik pemeriksaan 

keabsahan data menurut Moleong (2012) 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, ketekunan/keajegan 

pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi, analisis kasus 

negatif, pemeriksaan anggota, uraian rinci, 

dan auditing.

PEMBAHASAN

Sejarah Klub Patria Blitar

Klub bolavoli Patria berdiri sekitar 

tahun 1992. Pada awalnya klub ini berdiri 

karena adanya perpecahan dari Perkasa 

Jaya, para pemain pecahan dari Perkasa Jaya 

ini meminta wadah kepada bapak Soewoko.

Patria sendiri tidak memiliki arti khusus, 

hanya sebagai simbol bahwa klub Patria ini 

berasal dari Kota Blitar.

Organisasi dan Manajemen Sumberdaya 

Manusia Klub Patria Blitar

Klub Patria merupakan organisasi 

resmi yang berada dibawah naungan 

Pengurus Cabang Persatuan Bola Voli 

Seluruh Indonesia, khususnya pengurus 

Kota Blitar. Pada sistem manajemen 

organisasi Klub Patria, Bapak Djoko 

Purnomo adalah perintis, pimpinan, 

sekaligus pelatih klub Patria. Bapak Djoko 

Purnomo menjalankan peran tersebut 

dengan cara melakukan kegiatan, antara lain 

menyusun program latihan, menyusun 

kepengurusan, melakukan pengrekrutan 

atlet, memimpin pelaksanaan program 

latihan, dan lain sebagainya.

Dalam hal kepengurusan, Klub 

Patria memiliki struktur organisasi yang 

lengkap yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara dan seksi-seksi. Untuk 

keanggotaan pengurus, klub mengandalkan 

orang-orang yang mau peduli terhadap 

keberadaan klub. Dilibatkan pula beberapa 

wali murid untuk membantu dalam 

kelancaran komunikasi antar sesama wali 

murid.
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Sarana-prasarana dan Pendanaan 

Sebagai Penunjang Klub Patria Blitar 

dalam Pembinaan Atlet Bolavoli

Sarana-prasarana yang digunakan 

latihan oleh Klub Patria merupakan asset 

yang diberikan oleh pihak penanggung 

jawab klub. Sarana-prasarana meliputi satu 

bidang tanah untuk 2 lapangan bolavoli 

beserta tiang dan netnya (langan mini dan 

lapangan standar), gudang penyimpan 

peralatan latihan, bolavoli dengan jumlah 

kurang lebih 50 buah, barbel berbagai 

ukuran terbuat dari beton cor, karet untuk 

beban lengan, bola bayangan, serta tiang 

besi sebagai alat latihan lompat pagar.

Program Latihan Klub Patria Blitar 

dalam Pembinaan Atlet Bolavoli

Program latihan Klub Patria adalah 

dalam rangka pembinaan dan pembibitan 

prestasi atlet pemula berupa latihan teknik 

dasar permainan bolavoli. Klub Patria 

menjalankan program latihan berjenjang dan 

berkesinambungan. Program latihan 

disesuaikan dengan situasi, kondisi, 

kebutuhan atau keperluan dari even-even 

yang akan dihadapi.

Kendala Klub Patria Blitar dalam 

Pembinaan Atlet Bolavoli

Klub Patria, tidak ada kendala yang 

begitu mencolok yang dapat mempengaruhi 

proses latihan maupun prestasi. Hanya saja 

dari faktor mental karena atlet yang rata-rata 

usianya masih dalam usia yang sangat labil 

yang harus mendapat perhatian lebih untuk 

dapat menunjang prestasi.

Prestasi yang Pernah Dihasilkan oleh 

Klub Patria Blitar

Dari awal berdirinya Klub Patria 

sampai sekarang, telah banyak prestasi-

prestasi yang telah diraih. Klub Patria selalu 

memberikan kontribusi kepada daerah 

tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai ke 

nasional. Pada tahun 2015, Klub Patria 

menjuarai Kejurda Antar Klub se-Jatim di 

Tulungagung.

SIMPULAN

Klub Patria berdiri pada tahun 1992 

yang pada awalnya klub ini berdiri karena 

adanya perpecahan dari Perkasa Jaya. Klub 

Patria adalah suatu organisasi dalam bidang 

olahraga bolavoli yang secara resmi berada 

dibawah naungan Pengurus Cabang 

Persatuan Bola Voli Indonesia, khususnya 

Pengurus Kota Blitar. Sarana-prasarana 

meliputi satu bidang tanah untuk 2 lapangan 

voli beserta tiang dan netnya (langan mini 

dan lapangan standar), gudang penyimpan 

peralatan latihan, bolavoli dengan jumlah 

kurang lebih 50 buah, barbel berbagai 

ukuran terbuat dari beton cor, karet untuk 
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beban lengan, bola bayangan, serta tiang 

besi sebagai alat latihan lompat pagar.

Program latihan Patria adalah program 

latihan yang berjenjang dan 

berkesinambungan. Tujuan utama latihan 

adalah atlet dapat meraih prestasi yang bisa 

menghantarkan ke masa depan yang baik. 

Jadwal latihan 1 minggu 5 hari, yaitu hari 

senin pukul 15.00-19.00 Wib, selasa, rabu, 

jumat, dan sabtu pukul 15.30-18.00 Wib.

Kendala utama adalah mental dari anak-

anak Patria yang masih dalam usia yang 

labil. Sejak berdiri hingga sekarang Patria 

selalu memberikan kontribusinya kepada 

daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan nasional. 

Pada tahun 2015, Klub Patria menjuarai 

Kejurda Antar Klub se-Jatim di 

Tulungagung.
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