
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap cabang olahraga tentu harus memiliki perencanaan latihan yang 

terencana,terukur dan berkesinambungan. Pelatih harus hati-hati mengelola dan 

mengembangkan klub yang dirancang untuk meningkatkan kinerja. Maka dari itu, 

pembinaan klub harus dikelola melalui sistem manajemen yang efektif yang sesuai 

untuk fungsi manajemen umum. Mencapai prestasi setinggi mungkin bagi individu 

dan orang-orang dalam tim. Pencapaian prestasi olahraga adalah upaya yang dapat 

diperhitungkan secara matang melalui perencanaan dan pembinaan yang 

berkesinambungan, meliputi kemampuan fisik, teknis, taktis, dan mental. 

Usaha dan kerja keras dibutuhkan untuk meraih prestasi yang maksimal. Hal 

ini dicapai melalui program pelatihan yang terencana, terukur dan berkelanjutan. 

Rencana latihan yang dilakukan harus didasarkan pada kebutuhan latihan dan 

unsur-unsur fisik utama, sehingga unsur fisik tersebut dapat dibentuk dan 

ditingkatkan melalui proses latihan. Selain itu, yang terpenting dalam pertandingan, 

jika kondisi fisik atlet kurang baik, maka atlet akan sulit menguasai teknik gerakan 

yang telah dilatihnya. 

Rencana latihan adalah proses latihan yang terencana, terencana, teratur, 

teratur, teratur, mudah sulit, teratur, sederhana hingga kompleks, berulang dengan 

beban latihan yang meningkat. hari ke hari. Kegiatan olahraga tidak memerlukan 

persyaratan yang terlalu banyak, setiap orang berhak untuk berpartisipasi, termasuk 

penyandang disabilitas. Media olahraga akan sangat membantu penyandang 

disabilitas untuk menggali bakat dan kemampuan olahraga yang terpendam, 

sehingga atlet penyandang disabilitas dapat mewujudkan dirinya. Keberhasilan 

realisasi diri seorang atlet dapat dilihat dari prestasinya (Adisasmito, 2007: 17). 

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, 

mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu yang lama, apabila dihadapkan 

pada berbagai kendala akan menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dalam masyarakat atas dasar persamaan hak. Mengingat setiap orang 

memiliki kelebihan, kemampuan dan keunikannya masing-masing disamping 
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kelemahannya, maka olahraga dijadikan  media untuk mengembangkan potensi dan 

bakat penyandang disabilitas. Atlet yang memilih menjadi penyandang disabilitas 

dapat dimaklumi, karena melalui media olahraga, penyandang disabilitas dapat 

membuktikan kemampuannya dalam berkompetisi dan meraih kesuksesan. Dengan 

kata lain, bagi penyandang disabilitas tentunya bukan berarti tidak sehat, selama 

masih mampu melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi fisik yang masih 

dimilikinya (Wijayati, Soegiyanto, dan Nasuka, 2016). 

Prestasi difabel melalui olahraga memang patut untuk ditelaah dan dicermati. 

Mulai dari organisasi terkait, pemerhati olahraga hingga masyarakat, banyak yang 

terkejut dengan pencapaian mereka. Pencapaian tersebut telah membuat masyarakat 

dan organisasi terkait menyadari bahwa apa yang kurang tidak lagi menjadi 

penghambat kesuksesan seseorang. Mereka juga membuktikan bahwa potensi 

mereka di masyarakat layak untuk digarap dengan serius. Hal ini tentunya tidak 

terlepas dari semua pihak, terutama yang langsung melatih atlet difabel. Mengingat 

setiap orang memiliki kelebihan, kemampuan dan keunikannya masing-masing 

disamping kelemahannya (Ramawati, Wiyanto dan Setyawan, 2020), olahraga 

difabel dijadikan sebagai media untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. 

Bimbingan dan dukungan bagi atlet penyandang disabilitas akan menumbuhkan 

rasa percaya diri, kemandirian dan harga diri. Peran instansi terkait juga terlihat 

dengan adanya forum pembinaan atlet difabel yang disebut NPCI (Komite 

Paralimpik Nasional Indonesia).  

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memberikan perhatian 

khusus terhadap penyandang disabilitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

memberikan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas, termasuk 

pembentukan forum untuk mempromosikan prestasi penyandang disabilitas, yang 

dibuktikan dengan keberadaan NPCI di Jawa Tengah. Seorang pelatih yang baik 

tidak hanya harus berperan dalam merekrut atlet berprestasi, menyusun rencana 

latihan dan melatih atlet untuk berprestasi, tetapi juga harus mampu berperan 

sebagai guru atlet, orang tua, saudara, dan sahabat/sahabat penyandang disabilitas, 

sehingga keduanya memiliki hubungan yang harmonis. Komunikasi yang baik 

antara pelatih dan atlet penyandang disabilitas dapat menciptakan lingkungan dan 

kondisi latihan yang kondusif untuk mencapai performa terbaik. Sistem pembinaan 
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prestasi olahraga atlet difabel di Jawa Tengah masih membutuhkan penelitian dan 

pemahaman yang mendalam untuk meningkatkan prestasi Surakata di tingkat 

nasional dan internasional.  

Kantor Perwakilan WHO di China melaporkan kasus pneumonia yang tidak 

diketahui penyebabnya di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019. 

Selanjutnya, pada 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai 

virus corona jenis baru. Penyebaran Covid-19 telah menyebar ke hampir seluruh 

provinsi di Indonesia, dan jumlah kasusnya terus meningkat. Hal ini memerlukan 

perhatian khusus, termasuk pelaksanaan rencana olahraga dalam hal prestasi.  

Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan program pelatihan harus 

tetap berjalan. Hal ini didukung oleh Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia Nomor 6.11.1/MENPORA/VI/2020 yang menyatakan bahwa 

persiapan proses latihan bagi peserta (atlet, pelatih dan/atau ofisial) dilakukan oleh 

masing-masing peserta Fasilitas online (video conference) dipandu oleh pengguna. 

Selain itu, aktivitas offline dilakukan dengan standar dan kondisi tertentu, serta 

tentunya ada regulasi kesehatan yang ketat.  

Salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan seorang atlet 

adalah rencana latihan. Tanpa perencanaan latihan yang baik, atlet tidak akan 

berhasil walaupun memiliki kemampuan fisik, teknik dan taktik yang baik, hal ini 

menunjukkan bahwa perencanaan latihan yang baik berkaitan dengan performa 

atlet. Dikarenakan pandemi Covid-19, Program Diklat Olahraga Nasional Panitia 

Paralimpiade Indonesia PEPARNAS XVI Papua 2021 di Jawa Tengah mengalami 

beberapa kendala. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program latihan yang tidak 

berjalan secara optimal, sehingga tidak mendapatkan hasil yang efektif.  

Di masa pandemi Covid-19, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan 

program latihan, misalnya pada saat proses latihan, pelatih tidak bisa langsung 

mengontrol perkembangan atlet karena hanya memantau secara online. Di sisi lain, 

karena kurangnya pengawasan yang ketat, atlet belum melakukan latihan yang 

terbaik. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengimplementasikan solusi 

program pelatihan selama pandemi COVID-19. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam rangka meningkatkan 
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program pelatihan yang telah dilaksanakan, tentunya diperlukan monitoring dan 

evaluasi. 

Penelitian terkait yang dilakukan Susanto (2020) menunjukkan bahwa 

dampak pandemi virus corona terhadap dunia olahraga, terutama berbagai acara 

olahraga, banyak yang ditunda, antara lain mobil, sepak bola, golf, tenis, bersepeda, 

olimpiade, bola basket, Rugby, trek dan lapangan, dll. Senada dengan hal tersebut, 

Sumartingsih (2021) menjelaskan bahwa di masa pandemi Covid-19 walaupun di 

rumah tetap harus selalu menjaga kesehatan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, pembinaan prestasi olahraga di masa 

pandemi Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pelatih dan atlet saja, tetapi juga 

banyak faktor yang berpengaruh pada pencapaian prestasi olahraga itu sendiri 

seperti program latihan khususnya bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi 

Pelaksanaan Program Latihan Atletik National Paralympic Committee Indonesia 

Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di Masa Pandemi 

Covid-19.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh 

identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Belum diketahuinya kondisi program latihan atletik national paralympic 

committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah menuju PEPARNAS XVI Papua 

2021 di masa pandemi covid-19. 

2. Belum diketahuinya kendala yang dihadapi dalam program latihan atletik 

national paralympic committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah menuju 

PEPARNAS XVI Papua 2021 di masa pandemi covid-19. 

3. Perlunya solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam program latihan atletik 

national paralympic committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah menuju 

PEPARNAS XVI Papua 2021 di masa pandemi covid-19. 
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C. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan program latihan 

atletik national paralympic committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah menuju 

PEPARNAS XVI Papua 2021 di masa pandemi covid-19. Hal ini bertujuan agar 

penelitian tidak terlalu luas dan terfokus pada analisis yang dilakukan oleh peneliti. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Latihan Atletik National Paralympic 

Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 

2021 di Masa Pandemi Covid-19? 

2. Apasajakah Kendala Pelaksanaan Program Latihan Atletik National 

Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS 

XVI Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19? 

3. Bagaimanakah Solusi Pelaksanaan Program Latihan Atletik National 

Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS 

XVI Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19? 

4. Bagaimanakah Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Latihan 

Atletik National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah 

Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan: 

1. Pelaksanaan Program Latihan Atletik National Paralympic Committee 

Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di 

Masa Pandemi Covid-19. 

2. Kendala Pelaksanaan Program Latihan Atletik National Paralympic 

Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 

2021 di Masa Pandemi Covid-19. 
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3. Solusi Pelaksanaan Program Latihan Atletik National Paralympic Committee 

Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di 

Masa Pandemi Covid-19. 

4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Latihan Atletik 

National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju 

PEPARNAS XVI Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoretis 

a) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pelaksanaan Program 

Latihan Atletik National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa 

Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19. 

b) Sebagai bahan referensi penelitian yang relevan tentang Pelaksanaan 

Program Latihan Atletik National Paralympic Committee Indonesia 

Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di Masa 

Pandemi Covid-19. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pihak yang berwenang, dijadikan sebagai bahan pedoman dalam 

peningkatan Pelaksanaan Program Latihan Atletik National Paralympic 

Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah Menuju PEPARNAS XVI 

Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19. 

b) Bagi pelatih, sebagai bahan evaluasi terhadap Pelaksanaan Program 

Latihan Atletik National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa 

Tengah Menuju PEPARNAS XVI Papua 2021 di Masa Pandemi Covid-19. 
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