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A. Analisis Situasi
Kejuraan nasional bolavoli rutin setahun sekali ini merupakan ajang bergengsi
bagi para atlet-atlet yang masih memiliki usia untuk putra kelahiran paling tua 1
Januari 1993, dan untuk putri kelahiran 1 Januari tahun 1994. Kejuaraan nasional ini
juga merupakan ajang untuk unjuk diri atau kemampuan dan menampilkan hasil
latihan mereka baik di kegiatan latihan di klub, maupun ekstra di sekolah. Dalam even
tersebut biasanya masing-masing tim diwakili oleh atlet-atlet yang sudah dipilih dari
masing-masing kabupaten yang biasanya dilakukan pertandingan kejuaraan antar klub
di daerah (Kejurda), sehingga bisa terbentuk tim yang solid untuk mewakili propinsi
mereka.
Kejurnas bolavoli junior pada tahun 2012 ini diselenggarakan di kabupaten
Bogor, yaitu di Padepokan bolavoli Sentul kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
Peran pengabdi dalam kejuaraan nasional ini yaitu sebagai pelatih tim bolavoli putra
Daerah

Istimewa

Yogyakarta.

Pelatih

diberikan

waktu

3

minggu

untuk

mempersiapkan tim yang akan berlaga di kejuaraan tersebut. Hasil yang diharapkan
adalah bisa lolos ke babak 4 besar. Proses latihan sangat insentif dilaksanakan oleh
pengabdi, dimana dari proses persiapan atau seleksi, latihan sampai dengan
terbentuknya tim 12 pemain alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada masalah yang
berarti.
B. Tujuan Pengabdian
Dalam kejuaraan pekan olahraga pelajar wilayah tahun 2012 ini, pengabdi
memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Bagi Pengabdi: Menambah pengalaman pengabdi sebagai pelatih atau wawasan
pengabdi dan juga menjalin hubungan silaturahmi dengan tim dari daerah lain.
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2. Bagi Lembaga: Membawa nama lembaga baik Pengprop PBVSI Daerah Istimewa
Yogyakarta, maupun Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY.
3. Bagi Atlet: Memberikan pengalaman bertanding, dan juga menguji kemampuan
dalam bidangnya, dalam skala nasional.
C. Khalayak Sasaran
Dalam proses pengabdian ini tim pemandu bakat pada awal proses seleksi
memanggil 20 atlet yang berasal dari proses seleksi kejuaraan daerah (KEJURDA)
bolavoli junior yang diselenggarakan oleh pengurus PBVSI propinsi DIY. Sehingga
pemain yang terpilih merupakan atlet-atlet yang mewakili klub-klub di daerah atau
kabupaten dalam even tersebut. Terdapat 20 klub putra dan putri bolavoli yang ikut
ambil bagian dalam kejurda daerah, di antaranya: Yuso Yogyakarta, Yuso Sleman,
Baja 78, Ganevo,Samudra, Dharsinarga, Rajawali, Spirit, Stienus, Bima Putra, Pervas,
Padmanaba, Garuda, Pendowo, Ge-lighting. Proses latihan di mulai bulan desember
dengan jumlah pemain 20 orang tersebut, menjalani 3 minggu, dengan tiap hari
latihan.
Dalam proses latihan pelatih berusaha meramu tim dan menyiapkan tim untuk
menghadapi kejuaraan nasional junior tersebut, penentuan pemain 12 yang akan
berangkat dilakukan satu hari sebelum berangkat ke Sentul Bogor, yaitu tanggal 13
Desember 2012, dan kemudian tanggal 14 Desember proses latihan selesai, dan siap
untuk berlaga di kejuaraan nasional junior di Bogor.
D. Peserta Kejuaraan
Pada tanggal 14 Desember 2012 tim beserta rombongan dari Daerah Istimewa
Yogyakarta berangkat menuju kabupaten Bogor dengan menggunakan bus. Setelah
sampai yaitu tanggal 15 Desember, pada sore harinya melakukan Technical Meeting
(TM) di komplek Padepokan Bolavoli Sentul Bogor. Dari hasil technical meeting
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ditentukan bahwa peserta baik tim putra adalah 12 propinsi, sehingga sistem
pertandingan menggunakan sistem kompetisi atau seluruh tim bertemu. Untuk tim
putra pesertanya adalah: DIY, Jawa Tengah, Banten, Riau, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Barat.
E. Jadwal Pertandingan
Babak Penyisihan:
POOL A

POOL B

JATIM

JATENG

JABAR

SUMSEL

DKI JAKARTA

DIY

SUMUT

KALSEL

KALBAR

BANTEN

JAMBI

RIAU

babak Knock out:

JATIM

Final
DIY

DIY

SUMUT

DIY
DKI Jakarta
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POOL C

Jadwal pertandingan yang diperoleh oleh tim DIY adalah setiap hari
bertanding, bermain terus, tanpa ada istirahat, sehingga hal tersebut juga merupakan
salah satu kendala yang harus tim hadapi di lapangan. Pool awal DIY masuk di POOL
C. Pada pertemuan awal tanggal 16 Desember 2012, tim DIY vs Tim Kalbar, kami
mampu menang dengan skor 3 – 0, hari berikutnya tim DIY vs tim Riau, masih bisa
menang dengan skor 3 – 0 juga. Hari berikutnya tim DIY vs Jabar, tim DIY dengan
berat bisa menang dengan score 3 – 2, dan hari berikutnya tim DIY vs tim Sumut di
babak knock out 8 besar dan tim DIY bisa menang dengan score 3 – 0, dan Semifinal
Tim DIY melawan tim DKI Jakarta, alhamdulillah menang 3 – 1, pada laga puncak
final memperebutkan juara 1 dan 2 tim DIY melawan tim tangguh Tim JATIM, kalah
dengan score telak 0 – 3.
F. Hasil Kejuaraan
Berdasarkan hasil pertandingan, maka hasil kejuaraan tersebut bisa dilihat
sebagai berikut:
Juara I

: Jawa Timur

Juara II

: DIY

Juara III

: Jawa Tengah

Juara IV

: DKI Jakarta

Sehingga tim bolavoli putra dari Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki
peringkat 2. Meskipun tidak bisa juara 1 namun, pelatih sangat bersyukur dimana
tidak ada masalah ataupun diberikan keselamatan dalam pertandingan dan juga tim
DIY masih menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dalam olahraga.
G. Kesimpulan
Simpulan dari pengabdian pada masyarakat ini, bahwa pelatih atau pengabdi
sudah mendedikasikan secara total dalam menyaipkan tim bolavoli putra DIY dalam
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mengikuti kejuaraan nasional bolavoli junior di kabupaten Bogor ini, hasil sudah
melampaui target, namun semoga ke depan bisa lebih baik lagi, baik dari pelatih, atlet
maupun dari pengurus PBVSI propinsi DIY sebagai panitia pelaksananya.
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