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ABSTRAK 

 

Taekwondo dojang INSTIPER merupakan dojang baru di bawah naungan 

Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia DI Yogyakarta. Taekwondo dojang 

INSTIPER bergabung dengan Pengda TI DIY pada bulan Mei 2016. 

Kemunculannya yang masih terbilang baru, Taekwondo dojang INSTIPER sudah 

mampu menunjukan eksistensinya di kejuaraan baik di lingkup daerah, nasional, 

maupun internasional. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan perolehan medali dan 

piagam penghargaan yang mampu dibawa pulang pada setiap kejuaraan yang diikuti. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

pelatih dalam memahami karakter dan kapasitas atlet, serta untuk mengetahui 

pendekatan pelatih dalam memadukan metode latihan dengan karakter dan kapasitas 

atlet. Lokasi penelitian berada di kampus I Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) 

yang beralamat di Jl. Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Depok, Sleman, 

Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 

metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturasi oleh Anthony Giddens. 

Subjek dalam penelitian ini adalah dewan pelatih dari Taekwondo dojang INSTIPER 

Yogyakarta.  

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelatih harus dekat dengan atlet 

supaya dapat memahami kapasitas dan karakter dari setiap atlet. Pelatih mencari 

materi latihan untuk atlet melalui media social dan berdasarkan hasil dari penglaman 

di kejuaraan. Pelatih mengkombinasikan materi latihan yang ada di modul 

kepelatihan dengan materi yang ia dapatkan di luar modul untuk dikembangkan dan 

siap diberikan kepada atletnya. 

Kata kunci: dinamika latihan, pelatih, atlet, dan prestasi. 
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“Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga keliang lahat” 

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan 

jalannya menuju surga” 

(HR. Turmidzi) 

“sebaik-baik kamu adalah yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya” 

(HR. Bukhari) 

  



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

 

Yang tercinta Bapat Rasmun dan Ibu Warsiem 

Yang tersayang para sahabat dan kawan seperjuangan Prodi Sosiologi 

Yang terhormat dewan pelatih Taekwondo INSTIPER Yogyakarta 

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

Program Studi Sosiologi  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini .Sholawat serta 

salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa 

kita nantikan syafaatnya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pendekatan Pelatih Dalam Mengembangkan Prestasi Atltet 

Dalam Kejuaraan Taekwondo”. 

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Selesainya 

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan semua 

nikmat-Nya sampai saat ini, 

2. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Humaniora, 

3. Bapak Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.d selaku Ketua Prodi Sosiologi, 

4. Bapak Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A selaku Dosen Penasehat 

Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih 

banyak atas bimbingan, arahan, koreksi, kritik, saran dan semangat hingga 

skripsi ini dapat terselesaikan, 

5. Segenap Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN 

Sunan Kalijaga, atas ilmu yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan 

yang telah diajarkan mendapat pahala yang terus mengalir dari Allah SWT, 



viii 
 

6. Segenap dewan pelatih dan pengurus UKM Taekwondo Dojang INSTIPER 

Yogyakarta, 

7. Kedua orang tua bapak Rasmun dan ibu Warsiem yang telah memberikan 

cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, 

8. Nur Fauziah dan Slamet Ernawati yang selalu membantu dan memberikan 

motivasi dalam penyelesaikan skripsi ini, 

9. Anhar, Yopi, Dwi, dan Stefven yang selalu memberikan dukungan dari jauh 

dan memotivasi untuk selalu menjadi lebih baik dalam hal prestasi di 

Taekwondo, 

10. Kawan seperjuangan Sosiologi Angkatan 2013, 

11. Semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu, 

 

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dan limpahan 

rahmat dari Allah SWT, Aamiin. 

 

Yogyakarta, 25 Juli 2018 

 

 

Penyusun    

  



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ....................................................................................  

HALAMAN PENGESAHAN  ......................................................................  

SURAT PERNYATAAN  ............................................................................. i 

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING  .............................................. ii 

HALAM MOTTO  ........................................................................................ iii 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ................................................................... iv 

KATA PENGANTAR  .................................................................................. v 

DAFTAR ISI  ................................................................................................ viii 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................... xii 

ABSTRAK  ................................................................................................... xiii 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ......................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .................................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 6 

E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 7 

F. Kerangka Teori ......................................................................... 12 

G. Metode Penelitian ..................................................................... 15 

H. Sistematika Pembahasan .......................................................... 24 

 

BAB II. TAEKWONDO DOJANG INSTIPER 



x 
 

A. Lokasi Penelitian ...................................................................... 26 

B. Kondisi Sosial dan Budaya ....................................................... 27 

C. Profil Taekwondo Dojang INSTIPER ..................................... 28 

1. Sejarah Singkat Taekwondo Indonesia .............................. 28 

2. Taekwondo Dojang INSTIPER .......................................... 30 

D. ProfilInforman .......................................................................... 39 

BAB III. STRATEGI PELATIH DALAM MENGEMBANGKAT PRESTASI  

ATLET 

A. Modul Kepelatihan ................................................................... 44 

B. Penyampaian Materi oleh Pelatih (Penerapan Modul dalam 

Latihan) .................................................................................... 48 

C. Respon dan Prestasi (Hasil dari Latihan Atlet) ........................ 57 

BAB IV. STRUKTURASI DALAM KEPELATIHAN TAEKWONDO DOJANG 

INSTIPER 

A. Strukturasi dalam Kepelatihan ................................................. 61 

B. Integrasi Interkoneksi ............................................................... 69 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................... 73 

B. Rekomendasi ............................................................................ 74 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................. 76 

INTERVIEW GUIDE  ................................................................................ 79 

LAMPIRAN  ................................................................................................ 80 

  



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel: 1. Daftar Kejuaraan Internasional ...................................................... 37 

Tabel: 2. DaftarJuaraUmum .......................................................................... 38 

Tabel: 3. Daftar Perolehan Best Player ......................................................... 38 

Tabel: 4. Daftar Pelatih Taekwondo Dojang INSTIPER  ............................. 38 

Tabel: 5. Daftar Perolehan Medali Dalam Kejuaraan Selama Tahun 2016 

– 2017  .......................................................................................... 59  

 

  



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar: 1.Lambang Taekwondo Indonesia  ................................................ 28 

Gambar: 2. Logo UKM Taekwondo INSTIPER  .......................................... 32 

Gambar: 3. Demonstrasi Dies Natalis tahun 2009  ....................................... 34 

Gambar: 4. Perolehan juara 3 pada kejuaraan Internasional tahun 2014....  . 36 

Gambar: 5. Perolehan juara 2 pada kejuaraan Internasional tahun 2015....  .  37 

 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Taekwondo merupakan olah raga bela diri nasional asal Korea yang juga popular 

di seluruh dunia. Taekwondo juga merupakan salah satu seni beladiri yang 

dipertandingkan di Olimpiade. Taekwondo memiliki banyak kelebihan,  selain 

mengajarkan pada aspek fisik seperti keahlian dalam hal bertarung, Taekwondo juga 

sangat menekankan pengajaran pada aspek disiplin mental, yang mana Taekwondo akan 

membentuk sikap mental yang kuat dan etika baik bagi orang yang mau bersungguh-

sungguh dalam mempelajarinya.
1
 

Taekwondo berasal dari bahasa Korea yang terdiri dari 3 kata dasar yaitu: tae 

yang berarti kaki atau tendangan, kwon yang berarti tangan atau pukulan, dan do yang 

berarti seni atau disiplin. Secara keseluruhan Taekwondo memiliki arti sebagai seni 

beladiri yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong.
2
 Taekwondo pada 

masyarakat awam lebih dikenal dengan ilmu beladiri yang lebih banyak menggunakan 

teknik gerakan kaki pada prakter pertarungannya. 

Taekwondo berkembang sejak tahun 37M pada masa dinasti Kogooryo di Korea. 

Masyarakat Korea menyebut Taekwondo dengan nama yang berbeda, yaitu: Subak, 

Taekyon, dan Taeyon. Taekwondo selain sebagai ilmu beladiri, sering dijadikan sebagai 

pertunjukan pada acara ritual yang dilakukan oleh bangsa Korea.
3
 

Taekwondo mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1970-an dengan 

mengikuti aliran dari afiliasi ITF (International Taekwondo Federation) yang bermarkas 

di Toronto, Kanada, dan dipelopori oleh Gen Choi Hong Hi. Taekwondo kemudian 

mengembangkan aliran baru yang berafiliasi pada WTF (The World Taekwondo 

Federation) yang berpusat di Ku Ki Won, Seoul, Korea Selatan yang dipimpin oleh Dr. 

                                                           
1
Dwi Stiyapranomo Permainan Taekwondo Usia Dini, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014) 

2
V Yoyok Suryadi, Taekwondo Pomsae Tae Geuk, (Jakarta, Gramedia Utama: 2002), hlm. 1 

3
http://suhaeri.weebly.com/sejarah-taekwondo.html 

http://suhaeri.weebly.com/sejarah-taekwondo.html
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Un Yong Kim.
4
 Pada awal perkembangannya, kedua aliran tersebut memiliki organisasi 

nasional yang berbeda. Berdasarkan keputusan bersama dan dengan melihat prospek 

perkembangan dunia olahraga baik pada tingkat nasional maupun internasional, maka 

pada musyawarah 28 Maret 1981 berhasil menyatukan kedua organisasi tersebut menjadi 

organisasi baru yang disebut Taekwondo Indonesia yang berkiblat pada WTF. Organisasi 

ini pada tingkat nasional disebut PBTI (Pengurus Besar Taekwondo Indonesia) yang 

berpusat di Jakarta. 

Taekwondo telah dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi pada PON 

(Pekan Olahraga Nasional).
5
 Bentuk kejuaraan yang diperlombakan dalam taekwondo 

adalah teknik rangkaian jurus (poomsae), pertarungan (kyourugi), dan demonstrasi atau 

rangkain pertunjukan berupa teknik-teknik yang ada pada kyourugi, dan poomsae, 

maupun teknik pemecahan benda keras dan beladiri sederhana (hosinsul).
6
 Di Indonesia 

sendiri, demonstrasi masih belum diperlombakan hingga saat ini. Demonstrasi hanya 

digunakan sebagai pertunjukan atau hiburan setelah dilakukannya upacara pembukaan 

pada suatu kejuaraan. 

Pada sebuah kejuaraan, keberhasilan atlet dalam meraih prestasi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal tersebut dapat berasal dari diri sang atlet itu sendiri 

maupun dari dorongan pelatih. Dorongan dalam diri atlet seperti contohnya; adanya 

motivasi dari dalam diri untuk menjadi seorang yang berprestasi atau ingin dapat 

membanggakan orang tua. Seorang pelatih antara lain harus memiliki kompetensi yang 

diharapkan dapat menjadikan atletnya menjadi lebih baik dalam hal prestasi, mampu 

menciptakan suasana dan lingkungan latihan yang efektif, sehingga hasil belajar atlet 

akan lebih optimal.  

Seorang atlet untuk dapat tampil dalam sebuah event kejuaraan tentunya harus 

memenuhi porsi latihan yang ditetapkan oleh pelatih di dojang (tempat latihan). 

Pengertian latihan secara umum merurut Bompa adalah aktivitas olah raga yang 

sistematik dalam waktu yang lama, yang ditingkatkan secara progresif dan individual 

yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai 

sasaran yang ditentukan. Sistematis yang dimaksud dalam latihan ini adalah setiap 

                                                           
4
V Yoyok Suryadi, Taekwondo Poomsae Tae Geuk, (Jakarta, Gramedia Utama: 2002), hlm. 7 

5
V Yoyok Suryadi, Taekwondo Poomsae Tae Geuk, (Jakarta, Gramedia Utama: 2002), hlm. 8 

6
ibid, hlm. 10 
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aktivitas harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu atlet tersebut, 

dari yang mudah dilakukan ke yang sulit dilakukan, dari yang sederhana hingga ke yang 

rumit. Pada setiap aktivitas latihan fisik baik dari pelatih maupun atlet tetap harus 

memperhatikam setiap bentuk latihan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti: cidera otot, patah tulang dan kecelakaan latihan lainnya.
7
 

Menurut pandangan pelatih, latihan merupakan suatu bentuk upaya, untuk mewujudkan 

tujuan utama dari Taekwondo itu sendiri, dimana latihan  juga berguna sebagai 

pembiasaan diri, sehingga softskill yang ada di dalam Taekwondo dapat tercapai dengan 

baik. Latihan juga dapat meningkatkan kedisiplinan diri, rasa percaya diri, dan sifat 

positif lainnya yang tertanam di dalam diri seorang atlet.
8
 

Taekwondo dojang INSTIPER sudah mampu meraih prestasi diberbagai event 

mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional diantaranya:
9
 

1. Pada Oktober 2014 berhasil mendapatkan medali perunggu under 54 senior putra 

pada kejuaraan ESTA International Invitation Championship yang diselenggarakan 

di gedung Multi Purpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diikuti oleh 8 

negara. 

2. Pada April 2015 berhasil mendapatkan medali emas under 58 sekaligus meraih gelar 

Best Player senior putra pada kejuaraan daerah dalam rangka perayaan ulang tahun 

kabupaten Sleman yang ke 98 tahun yang diselenggarakan di GOR Tridadi 

Pengukan Sleman. 

3. Pada September 2015 berhasil mendapatkan medali perak over 80 senior putra pada 

kejuaraan ESTA International Invitation Championship yang diselenggarakan di 

gedung Auditorium UPN Veteran Yogyakarta yang diikuti oleh 7 negara. 

4. Pada November 2016 berhasil mendapatkan medali emas poomsae sekaligus meraih 

gelar Best Player senior putra pada kejuaraan daerah Bupati Bantul Cup 2016 yang 

diselenggarakan di GOR Serbaguna UD. FAJAR Balecatur jl. Wates KM 9 Gamping  

                                                           
7
Bompa Tudor.  Theory and Methodology of Training. (Toronto: Kendal Hunt Publishing Company: 

1944). (trigonalmedia.com) diakses pada 31 Mei 2017 
8
Wawancara sabeum Anhar pada 24 Januari 2017 pukul 18.30 

9
Wawancara pengurus UKM Taekwodo INSTIPER pada 22 Maret 2017 pukul 18.30 
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5. Pada Desember 2016 berhasil mendapatkan juara umum ke 3 dengan perolehan 

medali 9 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada kejuaraan daerah Poomsae Master 

Taekwondo II 2016 yang diselenggarakan di GOR Tridadi Pengukan Sleman. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas  penelitian ini akan 

membahas mengenai jenis-jenis pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pelatih 

dalam mengembangkan prestasi atlet dalam kejuaraan Taekwondo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana dinamika latihan Taekwondo dojang INSTIPER sehingga dapat meraih 

prestasi di kejuaraan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pelatih terhadap metode pelatihan 

yang ada. 

2. Untuk mengetahui persepsi pelatih terhadap kapasitas dan karakter atlet. 

3. Untuk mengetahui bagaimana strategi pelatih dalam memadukan metode pelatihan 

yang ada dengan kapasitas dan karakter atlet.  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis seperti berikut ini:  

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian 

selanjutnya terutama dalam bidang dunia Taekwondo. 

b. Penelitian ini diharapakan mampu menjadi referensi bagi penelitian di masa 

yang akan datang. 
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2. Praktis 

a. Bagi Pelatih 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini pelatih diharapkan mampu 

untuk melakukan pendekatan terhadap atlet untuk dapat menggali potensi yang 

ada pada diri masing-masing atlet, sehingga potensi yang ada bias 

dikembangkan menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. 

b. Bagi Atlet 

Peneliti berharap supaya para atlet dapat memaksimalkan potensi yang 

dimiliki dengan adanya dukungan dari pelatih sehingga dapat tercapai prestasi 

yang diharapkan. 

  

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan hal yang dasar dalam melakukan sebuah penelitian. 

Tinjauan pustaka dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca 

mengenai hasil-hasil dari penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, serta menjadi tolok ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut 

dengan cara membandingkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada
10

.  

Pertama, skripsi oleh Siti Khudzifah (2011), yang berjudul “Hubungan Antara 

Kelekatan Aman Terhadap Pelatih Dan Kepercayaan Diri Dalam Menghadapi 

Kejuaraan Pada Atlet UKM Taekwondo Indonsia Dojang UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan aman 

terhadap pelatih dengan kepercayaan diri dalam menghadapi kejuaraan pada atlet UKM 

Taekwondo Indonesia Dojang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Subjek dalam penelitian 

ini adalah atlet UKM Taekwondo Indonesia Dojang UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah 

63 orang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan adanya hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kelekatan aman terhadap pelatih dengan kepercayaan diri, yang 

berarti semakin tinggi tingkat kelekatan aman terhadap pelatih maka semakin tinggi pula 

kepercayaan diri dalam menghadapi kejuaraan pada atlet UKM Taekwondo Indonesia 

                                                           
10

John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed), (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40 
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Dojang UIN Sunan Kalijaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kuantitatif.
 11

 

Kedua, skripsi oleh Rahmatus Sholikha (2014), “Hubungan Antara Intimasi 

Pelatih Dan Atlet Dengan Motivasi Berprestasi Atlet Ikatan Pencak Silat Sleman 

Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intimasi pelatih 

dan atlet dengan motivasi berprestasi atlet ikatan pencak silat Sleman Yogyakarta. Subjek 

dalam penelitian ini adalah atlet pencak silat Sleman Yogyakarta yang berjumlah 30 

orang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi intimasi pelatih dengan 

atlet maka tingkat motivasi berprestasi akan semakin tinggi
12

. Perbedaan dalam penelitian 

ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu atlet, sedangkan dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yang menjadi subjek adalah pelatih. Perbedaan lain terdapat pada 

metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Ketiga, skripsi oleh Erlin Triwulandari (2017). “Komponen Komunikasi 

Interpersonal Dalam Menerapkan Strategi Meningkatkan Motivasi Atlet”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui komponen komunikasi interpersonal dalam menerapkan 

strategi meningkatkan motivasi atlet yang tergabung di Pusat Pelatiham Atlet Kota 

Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah pelatih pada Pusat Pelatihan Atlet Kota 

Yogyakarta cabang olahraga Taekwondo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori komunikasi interpersonal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi 

interpersonal antar pelatih dan atlet di Pusat Pelatihan Atlet Kota Yogyakarta cabang 

olahraga Taekwondo berjalan dengan efektif. Pelatih mampu menciptakan, 

memformulasikan, dan menyampaikan pesan dalam rangka menerapkan strategi 

meningkatkan motivasi atlet dengan baik, sehingga atlet dapat menerima dan 

menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana yang dimaksudkan oleh 

                                                           
11

Siti Khudzifah, Hubungan Antara Kelekatan Aman Terhadap Pelatih Dan Kepercayaan Diri Dalam 

Menghadapi Kejuaraan Pada Atlet UKM TaekwondoIndonsia Dojang UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011). 
12

Rahmatus Sholikha, “Hubungan Antara Intimasi Pelatih Dan Atlet Dengan Motivasi Berprestasi Atlet 

Ikatan Pencak Silat Sleman Yogyakarta”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). 
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pelatih. Strategi ini cukup berhasil dalam meningkatkan motivasi atlet untuk berlatih dan 

meraih prestasi.
13

 

Keempat, skripsi oleh Putri Sari Shabrina (2017), “Hubungan Antara Kelekatan 

Aman Terhadap Pelatih Dengan motivasi berlatih Pada Atlet Taekwondo Kabupaten 

Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

kelekatan aman terhadap pelatih dengan motivasi berlatih pada atlet Taekwondo 

Kabupaten Sleman. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet Taekwondo Kabupaten 

Sleman yang berasal dari dojang UIN Sunan Kalijaga, AKAKOM, UMBY, STIE YKPN, 

dan INSTIPER. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori motivasi oleh 

Worrel dan Stillwel dan teori kelekatan aman oleh Collins dan Feeney. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kelekatan aman terhadap pelatih maka 

semakin tinggi pula motivasi berlatih pada atlet.
14

 

Kelima, skripsi oleh Juliana Dewi Purnamasari (2014), “Strategi Coping Atlet 

Taekwondo dalam Menghadapi Kejuaraan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atlet dalam melakukan strategi coping dan untuk 

mengetahui strategi coping seperti apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahannya 

pada saat menghadapi kejuaraan. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 atlet yang 

tergabung dalam taekwondo dojang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pelatih, serta 

manager dan official team. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa: 1) faktor yang mempengaruhi informan dalam melakukan strategi 

coping, yaitu: kondisi fisik, keyakinan diri atau pandangan positif, ketrampilan 

memecahkan masalah, dan dukungan sosial. 2) bentuk strategi coping yang dilakukan 

adalah selalu berdo’a, selalu menciptakan pikiran yang positif, mendengarkan musik, 

berbincang-bincang dengan teman, serta melakukan peregangan atau latihan kecil-

kecilan.
15

 

                                                           
13

Erlin Triwulandari, “Komponen Komunikasi Interpersonal Dalam Menerapkan Strategi Meningkatkan 

Motivasi Atlet”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). 
14

Putri Sari Shabrina, “Hubungan Antara Kelekatan Aman Terhadap Pelatih Dengan Motivasi Berlatih 

Pada Atlet Taekwondo Kabupaten Sleman”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017) 
15

Juliana Dewi Purnamasari, “Strategi Coping Atlet Taekwondo dalam Menghadapi Kejuaraan”. (Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 



8 
 

 

 

F. Kerangka Teori 

Di dalam Taekwondo, kejuaraan merupakan suatu ajang bagi para atlet maupun 

dojang atau club untuk menunjukan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kejuaraan 

merupakan tempat atau wadah untuk unjuk kebolehan dari hasil latihan yang telah 

dilakoninya selama berbulan-bulan dan merupakan sarana untuk meraih prestasi. Syarat 

untuk dapat mengikuti suatu kejuaraan tentunya ada banyak tahapan yang dilalui baik 

oleh para atlet, pelatih, maupun seluruh anggota dojang atau club yang turut mendukung 

kegiatan tersebut. Pada proses persiapan untuk menghadapi kejuaraan, pelatih dituntut 

ekstra dalam memberikan materi latihan berdasarkan kemampuan masing-masing 

atletnya. Bagi pelatih, memahami setiap karakter dan kemampuan atlet sangatlah penting. 

Hal tersebut bertujuan agar materi yang diberikan pelatih dapat diterima dengan baik oleh 

setiap atlet, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal ketika sudah berada di 

lapangan nantinya. 

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi yang dibawakan oleh Anthony 

Giddens. Giddens bukalah sorang Marxis, namun dalam karyanya terdapat pengaruh 

Marxis yang sangat kuat.
16

 Giddens merupakan sosiolog Inggris yang terpengaruh oleh 

strukturalisme, akan tetapi Giddens tidak terbujuk oleh penjelasan strukturalis tentang 

hubungan antara stuktur-struktur sosial dengan individu.
17

 Teori strukturasi Giddens 

mencoba menjelaskan bagaimana struktur-struktur sosial terbentuk dan berubah karena 

adanya tindakan sosial. Hal tersebut berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya sehari-

hari, manusia menggunakan struktur-struktur seolah strukur-struktur tersebut merupakan 

seperangkat aturan dan sumber-sumber daya.
18

  

Menurut teori strukturasi, yang menjadi dasar kajian ilmu sosial bukan 

berdasarkan pengalaman masing-masing aktor, akan tetapi melalui praktik sosial yang 

                                                           
16

George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi KLasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 

(Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012), hlm. 888 
17

Bryan S. Turner, Teori Sosial Dari KLasik Sampai Postmodern, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012), 

hlm. 213 
18

ibid, hlm. 214 
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terjadi disepanjang ruang dan waktu. Aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor 

sosial, akan tetapi terus-menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana 

pengungkapan diri mereka sebagai aktor.
19

 Teori strukturasi, pada pembahasannya lebih 

terpusat pada cara agen (aktor) memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui 

tindakan mereka sendiri.
20

  

Manusia dalam melakukan berbagai aktivtas secara teratur tidak semata-mata 

diwujudkan oleh aktor-aktor individual, akan tetapi terus-menerus diciptakan dan diulang 

dengan cara mereka dalam mengekspresikan diri sebagai aktor. Melalui aktivitas tersebut, 

agen mereproduksi sejumlah kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas semacam 

itu. Setelah dibentuk sebagai seorang key person oleh sejumlah harapan dan praktik yang 

dipadukan dengan kesadaran bersama, dan dengan menginternalisasikan nilai  dan aturan, 

maka manusia bertindak sesuai dengan aturan-aturan itu, kemudian mereproduksi aturan 

itu lagi. Dimana aturan yang mengikat tersebut kembali menjadikan masyarakat sekitar 

turut melembagakan kekangan yang walau pada akhirnya muncul kuasa yang mampu 

menembus peraturan yang mereka buat sendiri.
21

 

Inti dari teori strukturasi Giddens adalah berfokus pada hubungan antara agen dan 

struktur. Pada penelitian ini pelatih sebagai agen, modul sebagai struktur, dan atlet 

sebagai karakter yang terbentuk karena adanya tindakan yang dilakukan oleh agen dan 

struktur. Peneliti menggunakan teori strukturasi untuk melihat seberapa besar peran agen 

dan struktur yang ada atau terlibat dalam kegiatan latihan Taekwondo dojang INSTIPER 

mewujudkan target prestai yang dibuat oleh pelatih. Berikut adalah gambaran kerangka 

berpikir yang digunakan. 

  

                                                           
19

Anthony Giddens, Teori Strukturasi, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010), hlm. 3 
20

http://googleweblight.com/?lite_url=http//argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-

giddens/. diakses pada 20 februari 2018 pukul 20.00 wib. 
21

ibid. 
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Teori Strukturasi 

 

Gambar diatas adalah gambaran kerangka berpikir dari teori strukturasi Anthony 

Goddens. Gambar tersebut menjelaskana adanya relasi atau tindakan saling 

mempengaruhi yang terjadi diantara agen dan struktur terhadap karakter yang dihasilkan. 

Kerangka teori tersebut digunakan untuk menentukan manakah yang lebih penting atau 

lebih berperan dalam pembentukan karakter atlet diantara modul kepelatihan dan pelatih. 

  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara berpikir dan kegiatan pengumpulan data yang 

dilakukan secara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan 

menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.
22

 Suatu metode sangat 

diperlukan dalam sebuah penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan lebih bermutu 

dan dapat dipertanggungjawabkan . 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

                                                           
22

https://www.google.com/amp/s/setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-

metode-penelitian/amp/ diakses pada 9 mei 2017 pukul 10.33 wib 

Struktur 

(Modul Kepelatihan) 

Agen 

(pelatih) 

Karakter 

(atlet) 

https://www.google.com/amp/s/setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/amp/
https://www.google.com/amp/s/setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/amp/
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digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang bersifat alamiah.
23

 Metode 

penelitian kualitataif lebih menekankan kepada hal terpenting yang berupa kejadian, 

fenomena, dan gejala social. Penelitian kualitatif diperdalam dari fenomena sosial 

atau lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.
24

 

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana cara pelatih dalam menciptakan atlet 

yang berprestasi. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian studi kasus terhadap 

dinamika latihan Taekwondo dojang INSTIPER yang terjadi pada tahun 2016 sampai 

2017. Studi kasus merupakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada 

suatu kasus secara intensif dan lebih rinci, serta dengan adanya batasan yang bersifat 

teknis. Batasan strudi kasus ini meliputi: 1) sasaran penelitian berupa manusia, 

peristiwa, latar, dan dokumen; 2)sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai 

suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing.
25

 Penelitian ini 

akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan pelatih Taekwondo dojang 

INSTIPER dalam mengembangkan prestasi atlet. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Taekwondo dojang INSTIPER Yogyakarta, 

yang beralamat di Jl. Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Depok, Sleman, 

Yogyakarta. Alasan secara umum peneliti memilih lokasi tersebut karena Taekwondo 

dojang INSTIPER merupakan Dojang yang dapat dikatakan kemunculannya masih 

baru dan cukup familiar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakrta karena prestasinya. 

Alasan khusus peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena Taekwondo 

dojang INSTIPER memiliki jadwal latihan yang cenderung tidak mengganggu 

kegiatan perkuliahan yaitu pada saat weekend, selain itu lokasi yang cukup strategis 

dan jarak yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau oleh peneliti. 

3. Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah para pelatih Taekwondo dari dojang 

INSTIPER Yogyakarta. Alasan peneliti memilih subjek tersebut sebagai sasaran 

                                                           
23

Sugiyino, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Alfabeta, Bandung: 2016), hlm. 1 
24

M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Ar-Ruzz Media, 

Yogyakarta:2012), hlm. 25 
25

https//www.google.com/amp/s/ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/amp/ 

diakses pada 9 mei 2017 pukul 11.47 wib 
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penelitian dikarenakan para pelatih itu sendiri yang terlibat langsung dalam kegiatan 

latihan yang berlangsung di dojang tersebut, sehingga peneliti akan mendapatkan data 

dan informasi yang relevan terkait pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pelatih 

terhadap atlet dalam meraih prestasi di kejuaraan. Beberapa atlet dan pengurus dari 

dojang tersebut juga turut dijadikan sasaran penelitian guna mendapatkan data dan 

informasi yang lebih rinci terkait kegiatan latihan yang dilakukan di dojang tersebut. 

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

suatu penelitian, karena tujuan utama dari dilakukannya penelitian adalah untuk 

mendapatkan data, tanpa mengetahui metode pengumpulan data yang benar, maka 

data yang didapat oleh peneliti tidak akan memenuhi standar data yang telah 

ditetapkan
26

. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi 

dengan tanya jawab antara keduanya, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu
27

. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara in-

dept interview atau wawancara secara lebih mendalam dengan tujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara 

akan diminta pendapat serta ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan informan 

dengan teliti dan mencatat apa-apa saja yang dikemukakan oleh informan pada 

saat wawancara berlangsung.
28

 Sehingga peneliti mendapatkan data yang sesuai 

dari informan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sebelum wawancara 

dilakukan terlebih dulu peneliti membuat daftar pertanyaan atau interview guide 

yang akan digunakan peneliti pada saat wawancara berlangsung agar tetap 

terfokus pada permasalahan yang diteliti. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan pelatih 

Taekwondo dojang INSTIPER yang berjumlah 7 orang. Selain wawancara 

                                                           
26

Sugiyino, Memahami Penelitian Kualitatif, (Alfabeta, Bandung: 2016), hlm. 62 
27

ibid, hlm. 72 
28

ibid, hlm. 73-74 
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dengan para pelatih, peneliti juga melakukan wawancara dengan empat atlet dan 

dua pengurus UKM Taekwondo dojang INSTIPER untuk lebih mengetahui 

situasi latihan dan interaksi antara pelatih dengan atletnya. Wawancara dilakukan 

berdasarkan kesepakatan waktu bersama yaitu terbagi dalam beberapa sesi setiap 

setelah latihan pada hari selasa dan sabtu. Pembagian sesi wawancara tersebut 

dibuat berdasarkan siapa yang datang latihan pada hari itu.  

Isi dari setiap wawancara yang dilakukan berbeda-beda berdasarkan status 

dan kedudukan orang tersebut di dalam dojang. Pembagian wawancaranya 

seperti; wawancara mengenai dinamika latihan dilakukan dengan pelatih, 

wawancara menegenai materi yang didapat dengan atlet, dan wawancara 

mengenai prestasi yang diraih dengan pengurus. Wawancara ini akan dilakukan 2 

minggu setelah dilakukannya seminar proposal penelitian ini. 

b. Observasi 

Observasi merupakan cara atau metode menganalisis dan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melakukan pengamatan terhadap 

individu atau kelompok tertentu. Observasi digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
29

 Peneliti 

menggunakan observasi jenis participant observation atau observasi berperan 

serta, dimana peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

subjek yang sedang diteliti. Alasan peneliti menggunakan participant observation 

ini diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam, dan mengetahui 

hingga ketingkat makna dari setiap perilaku yang muncul.
30

 Peneliti mengukuti 

kegiatan latihan yang rutin dilakukan oleh taekwondo dojang INSTIPER sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu 

sore. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah cara penyampaian 

materi yang dilakukan oleh pelatih yang tidak diselalu disesuaikan dengan 

tingkatan sabuk seperti yang dijelaskan oleh modul kepelatihan. Pelatih 

                                                           
29

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Rineka Cipta, Jakarta : 2008), hlm.  94 
30

ibid, hlm. 106 
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memberikan materi secra umum kepada semua atletnya kemudia dikelompokan 

berdasarkan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh atlet itu sendiri. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia.
31

 Bentuk 

dokumen yang bisa diambil dalam penelitian ini berupa arsip jumlah 

keikutsertaan dalam kejuaraan, jumlah atlet yang turun dalam kejuaraan dan 

prestasi yang berhasil diraih dalam kejuaraan. 

 

5. Metode Analisis Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan dengan merangkum, memilih hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang 

direduksi anatar lain hasil wawancara mengenai dinamika latihan yang ada seperti 

bagaimana penyampain materi yang dilakukan oleh pelatih, materi yang pelatih 

gunakan, respon dan hasil dari latihan yang dilakukan oleh atlet. Data yang telah 

direduksi akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya saat pada diperlukan
32

. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data 

dimana peneliti mengelompokan hal-hal yang serupa menjadi kategori. Data-data 

yang ada diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti pada proses penyajian data 

ini.
33

 Data yang disajikan bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, atau teks yang berbentuk narasi.
34

 Data yang disajikan dalam 

penelitian ini adalah modul kepelatihan yang ada di dojang tersebut, cara 

                                                           
31

ibid, hlm. 158 
32

Sugiyino, Memahami Penelitian Kualitatif, (Alfabeta, Bandung: 2016), hlm. l 92 
33

ibid, hlm. 209-210 
34

http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html?m=1g. diakses 3 mei 2017 pukul 12.30 
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penyampaian materi latihan oleh pelatih, dan respon serta hasil latihan yang 

dijalani oleh atlet berupa prestasi yang diraih. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang telah 

diambil bersifat kredibel apabila didukung dengan bukti-bukti yang sesuai atau 

konsisten.
35

 Penelitian ini menggunakan tekhnik triangulasiyaitu dilakukannya uji 

kesesuaian hasil wawancara antara informan yang satu dengan yang lainnya serta 

akan dicocokkan dengan hasil observasi yang ada di Taekwondo dojang 

INSTIPER. 

 

 

  

                                                           
35

M. Jamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149 
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian agar 

tersusun dengan baik dan benar. Selain itu sistematika pembahasan memberikan kita 

garis besar yang akan dibahas supaya dalam penulisan tidak salah atau melenceng dari 

pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari bab pertama 

yang merupakan bab pendahuluan, bertujuan sebagai pemandu kerangka berpikir untuk 

mengarahkan pada materi yang akan dibahas secara lebih lanjut pada bab selanjutnya. 

Bab ini meliputi; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua adalah Taekwondo dojang INSTIPER, bab ini menjelaskan  atau 

memberikan gambaran umum tentang Taekwondo dojang INSTIPER yang meliputi; 

lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, profil Taekwondo dojang INSTIPER, dan 

profil informan. Bab ketiga adalah strategi pelatih dalam mengembangkan prestasi atlet. 

Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tentang bagaimana dinamika latihan 

Taekwondo dojang INSTIPER sehingga dapat meraih prestasi dengan memaparkan hasil 

penelitian meliputi; modul kepelatihan, penyampaian materi oleh pelatih, serta respond 

an prestasi yang diraih. 

Bab keempat adalah strukturasi dalam kepelatihan Taekwondo dojang INSTIPER. 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan 

teori strukturasi, yaitu strukturasi dalam kepelatihan dan integrasi interkoneksi. Bab 

terakhir adalah bab kelima yang merupakan bab penutup. Bab ini menjelaskan hasil 

penelitian secara keseluruhan dalam dua sub bab yang meliputi kesimpulan dari jawaban 

atas rumusan masalah dan rekomendasi terhadap pelatih Taekwondo dojang INSTIPER. 

 



61 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian yang 

telah dilakukan dan dianalisis mengunakan teori dapat menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian ini menjawab manakah diantara pelatih dan modul kepelatihan yang lebih 

berperan dalam pembentukan karakter atlet dalam meraih prestasi di kejuaraan. Rekomendasi 

juga diberikan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah setelah penelitian 

dilakukan. 

1. Kesimpulan 

Taekwondo dojang INSTIPER memiliki cara berlatih yang sedikit berbeda dengan 

dojang lainnya. Taekwondo dojang INSTIPER sudah tidak lagi mengacu pada modul 

kepelatihan yang ada di dojang seperti yang dilakukan olah kebanyakan dojang. Pelatih dari 

dojang tersebut memberikan materi latihan kepada para atletnya melalui pengalaman-

pengalaman di kejuaraan yang pernah dilaluinya. Pelatih juga biasanya mendiskusikan materi 

latihan yang akan diberikan dengan pelatih lain sebelum latihan dimulai. Materi latihan lain 

biasanya di dapat melalui video yang ada di media sosial seperti Youtube dan instagram. 

Media sosial dianggap paling up to date dalam memberikan informasi seputar latihan. Modul 

kepelatihan dianggap terlalu kaku karena didalamnya hanya berisikan tekniknya saja. Ketika 

pelatih memgamati video di youtube atau instagram, pelatih akan mengetahui timing dan 

akurasi dalam pengaplikasiannya terhadap lawan. Pelatih berperan sebagai pengantar materi 

kepada para atletnya, sehingga materi yang disampaikan oleh pelatih dapat dicerna dengan 

baik oleh para atletnya. 

Keberhasilan sebuah dojang dalam suatu kejuaraan tidak hanya ditentukan oleh satu 

pihak saja. Semua unsur di dalam dojang tersebut juga turut menjadi bagian dari keberhasilan 

yang mampu mereka dapatkan. Kerjasama menjadi komponen penting dalam mencapai 

sebuah prestasi bagi setiap dojang. 
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2. Rekomendasi 

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi. Rekomendasi ditujukan bagi kepentingan akademik dan bagi pelatih 

taekwondo dojang INSTIPER sebagai berikut: 

1. Secara sosiologis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah khasanah 

keilmuan soaiologi. 

2. Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih 

komprehesif sistem latihan Taekwondo di dojang INSTIPER. Peneliti berharap 

supaya peenelitian selanjutnya dapat memuat fakta-fakta yang lebih mendalam 

terkain permasalahan ini. 

3. Kepada pelatih Taekwondo dojang INSTIPER peneliti berharap agar pelatih terus 

meningkatkan target prestagi kepada para atletnya, serta memberikan memberikan 

materi latihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atlet. 

4. Kepada para atlet dan anggota UKM Taekwondo INSTIPER peneliti berharap 

agar semua komponen terus mendukung dan meningkatkan prestasi bagi UKM 

tersebut. 
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