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LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(PELATIH PADA PERKUMPULAN RENANG SPARTA YOGYAKARTA 

DALAM KEJUARAAN RENANG TIRTA TARUNA CUP III TAHUN 2007)

A. LATAR BELAKANG

Olahraga renang pada akhir-akhir ini menjadi olahraga favorit bagi 

masyarakat luas, terutama bila ditunjang dengan fasilitas yang semakin 

bertambah. Meningkatnya minat masyarkat terutama anak-anak untuk 

mempelajari dan menekuni olahraga ini merupakan hal yang harus direspon 

dengan baik, yaitu sebagai pihak pedamping atau pelatih anak-anak tersebut 

diharapkan kita bisa memberikan suatu bentuk layanan berupa pelatihan dan 

situasi yang menyenangkan anak tersebut dan bisa semakin senang untuk tetap 

menggeluti cabang olahraga ini.

Pelatihan yang teratur, terukur dan terstuktur diharapkan bisa 

membawa anak selain untuk lebih menyenangi kegiatan ini juga bisa 

menghasilkan prestasi yang nantinya juga akan bermanfaat bagi anak yang 

menjadi bimbingan kita tersebut. Kemudian untuk mengukur hasil latihan 

yang telah dilakukan maka perlu dilakukan evaluasi, salah satu tempat yang 

bisa dijadika ajang untuk mengukur da mengevaluasi hasil latihan yang telah 

kita lakukan terhadap anak-anak didik kita adalah dengan mengikutsertakan 

mereka dengan suatu bentuk kejuaraan renang yang dilaksanakan secara local, 

regional ataupun nasional ataupun tingkat sekolah.

Salah satu kejuaraan yang masuk dalam kalender kejuaraan yang telah 

ditetapkan oleh PRSI adalah tirta taruna cup, TIRTA TARUNA CUP 

merupakan kejuaraan yang dilaksanakan oleh perkumpulan renang TIRTA 
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TARUNA yang pada tahun ini memasuki usia 10 tahun, dan kejuaraan ini 

merupakan yang ke-3 yang dilaksanakan oleh perkumpulan renang tersebut. 

Kemudian diharapkan, dalam kejuaraan ini para perenang yang menjadi 

binaan penulis yang tergabung dalam perkumpulan ini (Sparta, Yogyakarta), 

selain bisa mengukur hasil dari latihan yang telah dilaksanakan dan menjadi 

bahan evaluasi juga bisa menghasilkan prestasi yang optimal, minimal mereka 

bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada prestasi mereka sebelumnya.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan yang ingin diraih dengan mengikuti kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh peningkatan kemampuan teknis perenang yang 

menjadi binaan penulis, yang tergabung dalam perkumpulan renang SPARTA, 

Yogyakarta. 

C. MANFAAT KEGIATAN

1. Lebih mengenalkan dan membuat anak menjadi senang pada dunianya.

2. Secara sosial dan emosional diharapkan dengan  mengikuti kegiatan ini 

akan menambah wacana anak dalam kehidupan sosisalnya, dan juga 

kesiapan emosionalnya pada waktu pelaksanaan perlombaan. 

3. Hasil yang diraih dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi proses pelatihan 

dan pendampingan diwaktu berikutnya.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu pelaksanaan: 31 Maret dan1 April 2007, pukul 08.00-16.30 WIB

2. Tempat pelaksanaan: Kolam Renang Depok Sport Center, Depok, Sleman, 

Yogyakarta.
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E. NOMOR YANG DIIKUTI

Nomor yang diikuti oleh perenang dari klub Sparta Yogyakarta adalah KU-II, 

KU-III,KU-IV, KU’98 dan KU’99 plus. Adapun jumlah perenang yang 

berasal dari klub Sparta adalah 10 perenang terdiri dari 7 anak putri dan 3 

anak putra. Sedangkan bila dilihat dari jumlah peserta berdasarkan kelompok 

umurnya adalah sebagai berikut:

KELOMPOK UMUR
JUMLAH PERENANG

PUTRI PUTRA

KU I & Senior - -

KU II 2 -

KU III 2 -

KU IV 1 2

KU’98 1 1

KU’99 plus 1 -

Jumlah 7 3

Hasil kejuaraan: terlampir 
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F. PELAKSANAAN PERLOMBAAN

Kejuaraan renang antar klub yang diselenggarakan oleh perkumpulan 

renang tirta taruna ini dimulai pada hari sabtu pukul 08.00, akan tetapi para 

peserta/perenang dipersilahkan untuk bisa melaksanakan pemanasan yang 

dimulai sejak para perenang sampai dikolam sampai sekitar pukul 07.30. 

selama masa pemanasan, pendampingan yang dilakukan oleh pelatih adalah 

mengkoordinir pera atlit untuk mempersiapkan dirinya dengan peregangan, 

dan renang pemanasan sekaligus mencoba kolam/ adaptasi terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam perlombaan.

Kemudian pada saat perenang akan melakukan perlombaan, 

pendamping/pelatih membantu untuk mengingatkan perenang berada pada 

lintasan berapa mereka berada. Sedangkan saat dimulainya perlombaan 

pendamping melukukan pengambilan waktu pada atlit, meskipun dari pihak 

pelaksana telah melakukan pencatatan waktu akan tetapi, apa yang telah 

dilakukan oleh pendamping ini dirasa cukup efektif untuk dengan segera 

mengetahui hasil yang telah diraih oleh para perenang. 

G. EVALUASI

Beberapa hal yang patut untuk diperhatikan yang menjadi bahan 

evaluasi terhadap lomaba yang telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Kedatangan para perenang tidak dilakukan secara serempak, hal ini akan 

mengakibatkan pendamping ataupun pelatih tidak bisa 

mengkomunikasikan pesan yang akan diberikan pada perenang sebelum 
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perlombaan dimulai, hal ini juga bisa diakibatkan karena jadwal 

pertandingan pada perenang terlalu jauh dengan perenang lainnya ataupun 

terlalu jauh dari waktu pembukaan, penyebab lainnya adalah karena 

tempat pelaksanaan lomba ada didalam kota, dan para orang tua telah 

mengetahui tempat perlombaan sehingga mereka tidak meyegerakan bagi 

anak-anaknya untuk secepat mungkin bergabung dengan teman lainnya 

yang telah ada ditempat perlombaan.

2. Orang tua siswa/perenang selama perlombaan dilaksanakan diharpakan 

juga berperan aktif untuk menjaga, mendampingi dan mengarahkan putra-

putrinya yang sedang melakukan perlombaan terytama pada saat istirahat, 

diantara selang waktu perlombaan dan waktu break/istirahat perlombaan.
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H. KESIMPULAN

Secara umum kejuaraan tersebut berjalan dengan lancar, sedangkan 

hasil/prestasi yang diraih oleh para perenang dari perkumpulan renang Sparta 

Yogyakarta disimpulkan mengalami peningkatan, meskipun belum ada medali 

yang didapatkan, akan tetapi bila dlihat dari catatan waktu yang diraih 

sebagian besar mengalami peningkatan (semakin tajam) meskipun beberapa 

anak dalam nomor tertentu malahan mengalami kemunduran prestasi. 

Hal seperti inilah yang menjadi catatan penting bagi pembina, selain 

bagaimana bisa memfasilitasi anak untuk bisa selain menyenangi bidang yang 

digelutinya, juga bagaimana menghantarkan anak untuk bisa meraih prestasi 

yang optimal sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, 

tanpa mengurangi hasrat dan kebutuhan dari anak-anak tersebut untuk 

bersosialisasi mendapatkan kesenangan dan kegembiraan dengan mengikuti 

kegaiatan ini.


