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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum 

a. Kondisi fisik 

b. Penampilan subjek 

2. Ekspresi subjek selama wawancara 

3. Bahasa tubuh atau gerak-gerik subjek selama wawancara 

4. Intonasi suara subjek selama wawancara 

5. Respon subjek dalam menjawab pertanyaan dari peneliti 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas subjek 

a. Siapa nama subjek? 

b. Berapa usia subjek? 

c. Dimana tempat tanggal lahir dan dimana subjek tinggal? 

d. Dimana tempat domisili saat ini? 

e. Subjek tinggal dengan siapa? 

f. Waktu luang dipakai untuk apa saja? 

2. Latar belakang subjek 

a. Bagaimana pengalaman masa kecil/remaja subjek? 

b. Bagaimana latar belakang pendidikan subjek? 

c. Bagaimana kondisi keluarga subjek? 

d. Apa pekerjaan subjek? 

3. Kapan mengenal olahraga Tarung Derajat? 

4. Dari siapa mengenal olahraga Tarung Derajat? 
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5. Sejak kapan suka olahraga Tarung Derajat? 

6. Apa yang dirasakan saat olahraga Tarung Derajat? 

7. Seberapa sering latihan olahraga Tarung Derajat? 

8. Apa saja aktivitas saat latihan olahraga Tarung Derajat? 

9. Berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mengikuti olahraga 

Tarung Derajat? 

10. Apakah keluarga mengetahui jika subjek menjadi atlet Tarung 

Derajat? 

11. Bagaimana tanggapannya? 

12. Apakah saat bertanding mengajak keluarga? 

13. Apa saja pengalaman menarik selama menjadi atlet olahraga Tarung 

Derajat? 
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Tabel 10. Daftar beberapa Prestasi Subjek 1,2,3 

Subjek Prestasi  Tahun  

1 Juara 1 Dandim Cup, Kodim Magelang 

Juara 2 Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) Rayon 1 

Jawa Tengah 

Juara 2 Kejuaraan Daerah (KEJURDA) 

Juara 3 Porwil DulongMas 3 

Juara 2 KEJURDA 

Juara 1 POM Rayon 1 Jawa Tengah 

Juara 1 POM Provinsi Jawa Tengah 

Juara 3 KEJURDA  

Perwakilan Jawa Tengah dalam Pekan Olahraga 

Mahasiswa Nasional 

 

2015 

2015 

 

2015 

2015 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

2 Juara 1 POM Rayon 

Juara 1 POMDA 

Juara 2 Pra PORPROV 

 

2017 

2017 

2017 

3 Juara 1 POMNAS Banda Aceh 

Juara 2 Pra PON Jawa Barat 

Juara 3 PON Jawa Barat 

Juara 1 POMNAS Sulawesi Selatan 

2015 

2015 

2016 

2017 
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LAMPIRAN 1. VERBATIM SUBJEK 1 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Nama  

lengkap kamu 

siapa? 

 

L M S    

Umurnya? 

 

24 tahun    

Kalo TTL? 

 

Kendari, 26 Desember 

1993 

 

   

Disini tinggal 

dimana? 

Saya di Genuk Indah, 

daerah Semarang apa itu 

ya. Semarang Timur 

sepertinya. 

 

   

Tinggal sama 

siapa? 

Sama temen-temen. 

Temen sesama 

mahasiswa. Ngekos. 

 

   

Kampusnya 

dimana? 

 

Unissula.     

Kuliahnya 

jurusan apa? 

 

Ilmu komunikasi    

Angkatan 

tahun? 

 

2014    

kalo punya 

waktu luang 

dipake buat 

apa? 

 

Buat latihan Tarung 

Derajat. 

   

Latihan ini 

dari kapan? 

Saya berlatih ditahun 

2013 akhir.sekitar 

bulan-bulan Desember 

 

   

Itu emang 

dari kecil 

sudah seneng 

olahraga? 

Iya. Saya dari kecil 

emang udah sering ikut 

paman latihan silat, terus 

SMA saya ikut karate, 
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taekwondo juga. 

Sebelum Boxer pun di 

kampus saya ikutnya 

silat SHT. SHT teratai 

 

Apa itu? Beladiri juga. Yang 

pakaiannya item-item 

itu. 

 

   

Oohh. Dari 

keluarga 

sendiri emang 

latar belakang 

atlet? 

Kalo kelurga, paman iya 

dulu pernah jadi atlet. 

Tapi atlet sepak bola sih 

hahaha. Tapi dari 

keluarga emang seneng 

dan rata-rata pada 

belajar beladiri. 

 

   

Disini jadi 

mahasiswa 

aja atau ada 

kerjaan lain? 

Ya kuliah, ngatlet, 

kadang ngerjain apa aja 

yang bisa saya kerjain 

buat tambah-tambah lah. 

 

   

Kayak apa? Kemarin sempet jadi 

guru shadow. Shadow 

teacher. Tapi udah 

resign gitu. Fokus mau 

ngatlet. 

 

   

Emang pas 

belajar 

Tarung 

Derajat itu 

kamu 

langsung 

suka apa 

gimana? 

Awalnya ya, saya nggak 

tau sama sekali tentang 

tarung derajat. Terus liat 

di kampus, temen saya 

yang anak MENWA 

juga latihan. Saya kan 

nanya, olahraga apa toh 

itu? ikut aja dulu. 

Awalnya saya nonton-

nonton dulu. Nah, 

lama-lama tertarik terus 

ikut sampai sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

Awal mula Iya, pas masuk kampus.    
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tau Tarung 

Derajat 

berarti dari 

kampus? 

 

Terus 

langsung 

suka gitu? 

Kok bisa 

terjun jadi 

atlet? 

Proses juga sih, kan 

nggak langsung. Itu 

sekitar 2 tahun latihan 

terus ditawarin. Kamu 

mau ikut jadi atlet 

nggak? Mau gitu kan. 

Pertama-tama ya ikut 

latihannya dulu secara 

intensif, lama-lama ikut 

pertandingan. Setelah itu 

ya sampai sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Biar bisa jadi 

atlet itu 

gimana? 

Eee.. istilahnya harus 

punya mental dulu sih, 
percaya diri, terus 

sering ikut latihan biar 

tekniknya juga nggak 

ketinggalan gitu. 

 

 

B 

 

A 

 

 

Kepercayaan 

diri 

Kedisiplinan 

 

+++ 

 

++++ 

Intensitasnya 

seberapa 

sering sih? 

Kalo sekarang itu 

istirahatnya cuma sabtu 

sama minggu. Itupun 

masih tetep joging-

joging 

 

   

Berarti setiap 

hari? 

Heeh, dari senin sampe 

jumat itu latihan pagi 

siang sore terus sabtu 

kadang istirahat. terus 

kalo minggu ya joging-

joging gitu 

 

 

 

 

 

 

  

Latihannya 

kayak apa? 

Ya dibagi sih. pagi itu 

biasanya latihan fisik, 

siang itu bebas mau 

latihan fisik atau 

pukulan, nah sorenya 

 

D 

F 

 

Kekuatan, 

Ketahanan 

 

+++ 

+++ 
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baru latihan teknik. Ya, 

tarung gitu lah. 

 

Latihan 

teknik? 

Iya. Jadi fisiknya 

dibentuk, tekniknya 

juga diperbagus. 

 

D 

F 

Kekuatan, 

Ketahanan 

+++ 

+++ 

Keluarin 

banyak uang 

nggak? 

Kalo untuk biaya, ya 

saya kan udah jadi atlet 

binaan KONI kota 

Semarang, jadi ya malah 

digaji hehehe. 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

Ekonomi 

 

 

 

 

++ 

Berarti nggak 

ada  keluar 

uang? 

Ya dulu sih diawal-awal 

iya. Di awal-awal 

perjuangannya buat 

latihan di Gajah 

Mungkur. Tinggalnya 

kan di Genuk. Ya 

bensinnya lah, terus beli 

makan sendiri. 

 

   

Tapi sekarang 

di gaji ya 

Iya, alhamdulilah 

hahaha 

 

   

Kalo keluarga 

tau nggak, 

kamu jadi 

atlet Tarung 

Derajat? 

Keluarga tau. Cuma 

awalnya ya nanya-

nanya, nanti kuliahnya 

gimana. Saya bilang ya 

bisalah diatur. Awalnya 

emang agak berat juga 

sih, karena capek 

latihan. Mau kuliah pagi 

kok aduh, kayak malas. 

Tapi lama-lama ya 

terbiasa. 

 

   

Terus pas 

tanding gitu 

kelurganya 

ada yang 

ikut? 

Looh, keluarga saya kan 

di Sulawesi semua. Di 

Kendari, Sulawesi 

Tenggara. hehehe 
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Oiya anak 

rantau haha 

Ya keluarga saya yang 

disini kan temen-temen 

deket gitu. 

 

   

Terus dapet 

dukungannya 

dari siapa 

aja? 

Ya pelatih, temen-

temen yang dari 

unissula, satu kota 

Semarang. Yang sama-

sama tim dari unissula di 

kota Semarang. 

 

I Dukungan 

Sosial 

++ 

Ada 

pengalaman 

menarik gak 

selama jadi 

atlet? 

Pengalaman menariknya 

yaa banyak sih ya, udah 

bisa sampai wakilin 

Jawa Tengah di Pekan 

Olahraga Mahasiswa 

Nasional kemaren tahun 

2017 di Makasar. Tapi 

ya belum bisa bawa 

pulang piala hahaha. 

Tapi ya lumayan lah 

bisa jalan-jalan. Terus 

sering bocor juga sih pas 

pertandingan. 

 

   

Bocor gimana 

maksudnya? 

Ya kena pukulan kan 

sininya bocor, matanya 

bengkak, ya biasa lah. 

 

   

Itu 

pemulihanny

a gimana? 

Pemulihannya ya apa ya, 

kalo habis tanding kan 

dikasih peringan sakit. 

kalo benturan di kaki 

atau tangan ya dikasih es 

biar nggak terlalu 

bengkak. ya begitu, 

nanti juga sembuh 

sendiri lama-lama 

hahaha 

 

   

Udah biasa 

yaa 

Iya hahaha 
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Kalo sama 

temen-temen 

atlet biasanya 

ngelakuin apa 

biar bisa 

berprestasi? 

Oh kalo untuk itu, kan 

kita ada UKM nih di 

kampus, dari senior-

senior udah nekanin 

juga, pertahanakan 

prestasi juara, ya mau 

gak mau kita kan harus 

bener-bener latihan 

serius, latihannya juga 

teratur. jadi emang 

dijadwal, kalo masih 

baru paling latihan 2 kali 

seminggu. Kalo udah 

atlet ya udah mulai naik, 

bisa 3 kali 4 kali. Kalo 

yang kota Semarang ya 

cuma sabtu minggu 

doang istirahatnya. 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

++++ 

Kalo di 

kampus apa 

yang bedain 

antara yang 

udah atlet 

sama yang 

enggak? 

Iya, jelas beda.soalnya 

secara fisikpun 

dibentuknya kan beda. 

kalo yang masih pemula 

dan nggak ngatlet kan 

mggak ada tuntutan 

untuk berprestasi. Kalo 

atlet ya ada tanggung 

jawab. Dan memang apa 

ya, eee.. dari kampuspun 

menekankan juga bagi 

yang berprestasi nanti 

akan diberi apalah gitu 

istilahnya kayak 

reward gitu makanya 

kita juga tambah 

semangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

Ada aturan-

aturan mesti 

kayak disiplin 

gitu? 

Oh ya jelas. Kalo jam 

latihan ya harus datang 

tepat waktu ya. Teruus, 

kalo apa yaa.. kalo 

latihan juga harus pake 

 

A 

 

Kedisiplinan 

 

++++ 
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seragam. 

 

Latihan 

doang pake 

seragam 

lengkap? 

Iya, kayak ini yang saya 

pake. Harus berseragam 

pokoknya. Terus apa ya, 

sama senior harus 

hormat, pelatih harus 

didengerin kata-katanya. 

 

   

Terus yang 

bikin kamu 

termotivasi 

apa? 

Rewardnya 

tadi apa 

gimana? 

 

Apa ya, karena emang 

seneng kali ya. Dari 

awal emang senengnya 

beladiri, olahraga biar 

sehat 

 

 

 

E 

 

 

 

Daya tahan 

tubuh 

 

 

 

++ 

Sehat? Kan 

kena pukul 

haha 

Ya kena pukul tapi 

kan fisiknya sehat. 
Terus percaya dirinya 

dapat, orang kan apa ya, 

karna latihan beladiri 

jadi percaya diri. Tapi 

nggak diajarin sombong, 

diatas langit kan masih 

ada langit hahaha. Terus 

apa lagi ya. Dilatih 

kepemimpinannya juga 

leadershipnya di Tarung 

Derajat diajarin juga. 

Kamu harus belajar jadi 

pemimpin didepan 

teman-temannya. Kayak 

pas mimpin pemanasan, 

ngasih jurus, itu emang 

udah di kader, dari 

tingkat 2 mau ke tingkat 

3 ya harus berani 

didepan tampil. 

 

E 

 

B 

 

 

B 

Daya tahan 

tubuh  

Kepercayaan 

diri 

 

Kepercayaan 

diri 

++ 

 

+++ 

 

 

+++ 

Ada berapa 

tingkat? 

7 itu yang paling tinggi 

sampai kurata 7 kita 
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nyebutnya. Ya 

tingkatannya gitu sih 

 

Ada kayak 

tes kekuatan 

gitu gak sih? 

 

Tes kekuataan, seperti 

apa maksudnya 

   

Tuntutannya 

apa kalo 

Tarung 

Derajat? 

Ya kita harus kuat 

fisiknya sih. Soalnya 

kan kita tarung 3 menit 

1 rondenya, kali 3 ronde. 

Jadi harus lari 

latihannya. Ditarget 

gitu, harus mampu 

berapa putaran 

lapangan di Mugas 

misalnya ya. Terus harus 

kuat pull up berapa, 

push up berapa, yang 

dasar-dasarnya itu 

ditarget sih. 

 

D 

 

 

 

 

F 

Kekuatan 

 

 

 

 

Ketahanan 

+++ 

 

 

 

 

+++ 

Latihannya 

banyak? 

Kalo untuk latihannya 

ya banyak sih, cuman 

secara basicnya nggak 

jauh-jauh dari pukulan, 

tendangan, menghindar, 

itu tok. Pukul, nendang, 

hindar. 

 

   

Itu kan tadi 

internalnya 

ya, kayak dr 

fisik gitu. 

Kalo 

eksternalnya 

gimana? 

Oh kalo secara apa ya, 

idealnya tuh pengennya 

di indoor. Latihan 

didalam, fasilitas 

lengkap. Tapi di 

kampus kamipun adanya 

outdoor. Pakainya 

parkiran. Tapi sekarang 

baru jadi sih gedung 

auditoriumnya. Cuman 

belum dibagi. Untuk 

sementara masih pakai 

 

 

G 

 

 

Tempat 

latihan 

 

 

+ 
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yang luar. Outdoor. 

Untuk fasilitasnya sih 

udah lumayan.  

 

Yang dari 

kampus atau 

yg dari kota 

Semarang? 

Kalo yang dari Kota 

Semarang udah lengkap. 

Udah indoor. Hanya apa 

ya. Tempatnya kan 

pindah-pindah. 

Tergantung pelatih sih 

mau latihan dimana. Ya 

untuk latihannya 

ngikutin. 

 

   

Kalo kamu 

senengnya 

latihan 

dimana? 

Ya bebas toh, yang 

penting tarung aja di 

matras hahaha intinya ya 

semangat latihan. 

 

   

Selain matras 

apalagi sih 

yang 

dibutuhin? 

Kalo di Tarung Derajat 

matrasnya beda sih. Jadi 

ketebalannya, bahannya, 

sama konturnya itu 

beda. Hanya ukurannya 

aja gak beda-beda jauh 

sih, 1 X 1 meter. 

Luasnya ya 12X12 luas 

1 matrasnya ya hampir 

segini sih.  

   

Kalo tempat 

latihan sama 

tempat 

bertandingny

a beda 

nggak? 

Iya, beda. Biasanya kalo 

tempat bertanding kan di 

venue ya. Itu dalam 

ruangan, ya emang harus 

indoor sih. Kalo latihan 

ya bebas, tergantung 

pelatih.  

   

Ada dampak 

ekonomi gak 

sih kalo kamu 

pribadi? 

Mmm dampak. Dulu 

awalnya sebelum masuk 

ini ya binaan KONI, 

karna hobi ya, eh gak 

kerasa aja keluar-keluar 

uang gitu. Tapi karna 
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lama-lama udah ada 

insentif ya malah jadi 

ada tambahan bulanan 
lah hahaha 

 

 

 

H 

 

 

Ekonomi 

 

 

++ 

 

Dukungan 

yang kamu 

dapet dalam 

bentuk apa 

aja sih? 

Ya buat motivasi ya 

biasanya dibeliin 

seragam latihan. 

Seragam yang udah 

lusuh-lusuh dibeliin 

yang baru. Terus sepatu, 

jaket, lengkaplah untuk 

kontingen itu biasalah 

kalo dari kampusnya ya 

dapat beasiswa untuk 

bayar semesterannya 

jadi gratis misal. 

 

C Motivasi ++++ 

Yang 

berprestasi di 

kampus itu 

ditarik jadi 

atlet nggak? 

Kalo kita prestasi emang 

udah otomatis atlet, jadi 

anak-anak yang baru 

masuk kita kader, kita 

latih kira-kira mana 

yang bisa potensi atlet 

ya itu yang kita ajak. 

Kayak gitu. 

 

   

Berarti yang 

di kampus 

kamu itu 

udah punya 

koneksi sama 

pihak 

KONInya 

atau gimana? 

Kalo kita kan dibawah 

naungannya ini, 

olahraganya kita gitu 

loh, KODRAT di kota 

semarangnya kan ada 

pengurusnya, pengurus 

provinsinya ada, 

dibawahnya lagi ada 

kota, kita yang di 

kampus-kampus itu 

satuan latihan nah kita 

dibawahnya itu. Jadi 

otomatis kalo misal kita 

udah dilihat pada saat 

kejurda-kejurda yang 
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non multi event, kalo 

provinsi kan multi event. 

Nah kita kejurda-kejurda 

yang khusus Tarung 

Derajat gitu. Kita 

seleksinya disitu. Kalo 

dilihat bagus mainnya, 

berprestasi, itu dipanggil 

nanti ke kota. Kalo di 

kota menang lagi, 

dipanggil ke provinsi. 

Mewakili provinsi, 

makanya seleksi buat 

provinsi juga. 

 

Yang dirasain 

pas main gitu 

apa sih? 

 

Apa ya, seneng sih 

hahaha 

   

Seneng? 

hahaha 

Iya seneng. Emang 

seneng berkelahi sih 

hahaha. Seneng gelut. 

Awalnya emang dari 

kecil seneng gelut. 

Orangnya emosian juga, 

tapi ikut ini malah 

tersalurkan gitu. Jadi 

gak gampang emosi, 

bisa ngontrol diri. 

 

   

Ada 

latihannya 

gitu? 

Iya. Orang kan kalo di 

matras kebawa emosi itu 

cepet capek. Cepet 

capek, pernapasannya 

gak teratur, satu ronde 

itu udah ngos-ngosan. 

Nah, lawan lihat kita 

kayak gitu tuh udah 

seneng dia. Kalah nanti 

kita jadinya. 

 

   

Tapi kalo aku Enggak sih, kalo udah di    
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sebagai orang 

awam yang 

bukan atlet 

tuh kayak gak 

tega liatnya 

hahaa 

matras itu biarpun satu 

tempat latihan ya kalo 

udah di matras ya lawan. 

Nanti setelah itu baru 

balik saudara hahaha. 

Soalnya kan yang dicari 

pembuktian diri kita.kita 

udah latihan berbulan 

bulan, udah makan 

semua jenis latihan, 

menderitanya iya pas 

latihan, masak pas di 

matras kita biarin aja 

kalah gitu. Usahanya 

kan biar dapet juara 

ya jelas biar dapet 

beasiswa juga haha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Kalo menurut 

kamu apa sih 

yang kamu 

butuhkan 

supaya dapat 

berprestasi?  

Kalo aku sih, pribadinya 

aku ya, yang penting itu 

ini, nutrisi untuk 

atletnya. Soalnya kan 

kita latihan butuh 

tenaga, kalo seandainya 

ngerti lah kita kan anak 

kos-kosan digenjot 

sedemikian rupa 

latihannya terus 

pulangnya makannya 

cuma indomie tok ya 

nanti jadinya typhus. 

Nah makanya nutrisinya 

harus diperhatiin juga. 

 

   

Kalo hari-hari 

biasa 

gimana? 

Biasanya kan 

merhatiin 

nutrisinya 

Cuma pas 

mau tanding 

Heeh, kalo hari biasa ya 

usahanya kita sendiri. 

Kadang ya korban juga. 

Duit-duit sendiri yang 

keluar gitu. Karna 

emang butuh proses buat 

bisa jadi atlet yang 

kepanggil di KONI kota 
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semarang. 

 

Selain nutris 

apa lagi? 

Selain nutrisi ya, 

transportasinya sih ya. 

Biasanya kan latihannya 

jauh. Kalo gak ada 

bensin juga gak bisa kan 

hahaha 

 

   

Hal menarik 

yang sekirany 

nggak orang 

lain tau 

tentang 

Tarung 

Derajat apa 

sih? 

Orang kalo aku ajak 

buat latihan Tarung 

Derajat katanya keras 

sih. Katanya keras, 

padahal kalo udah 

dijalanin itu enggak. 

Enggak keras-keras juga 

gitu loh.imagenya aja 

kali ya. Kalo menurut 

aku sih menariknya 

karena latihannya murni 

fisik.yang gak ada 

istilahnya ngilmu-

ngilmu. Kalo yang lain 

kan ada biasanya 

bertapa berapa lama, 

berapa bulan haha biar 

dibacok gak mempan 

apa gimana. Ya, emang 

dari sang gurunya gitu 

sih, dari sang guru 

penciptanya bilang kalo 

kamu latihannya sering, 

fisiknya digenjot sendiri, 

nanti baliknya ke kita 

juga. Kayak gitu. Ya 

saya seneng juga sih 

sama gurunya. Emang 

orangnya nyiptain 

beladirinya bener-bener 

realistis. Nggak pake 

ngilmu-ngilmu, baca-

baca apa gitu enggak. 
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Haha 

 

Kalo image 

orang ke 

kamu? 

Nggak tau sih. Aku 

orangnya bergaul sama 

siapa saja. Pokoknya 

becanda becanda, main 

main juga sama yang 

lain 

 

   

Kalo 

latihannya itu 

kamu bisa 

hanya dari 

liat aja 

langsung bisa 

apa gimana? 

 

Kalo aku orangnya 

cenderung gampang 

nyontek. Jadi liat 

tekniknya gimana, oh 

bisa. Tinggal 

dipraktekkin aja.  

J 

K 

Perhatian, 

Reproduksi 

gerak 

++ 

+ 

Yang 

memotivasi 

biasanya 

siapa? 

Memotivasii. Kalo dari 

kelurga ya mereka 

dukung.terus temen-

temen iya. Saya kan 

orangnya ini punya 

target sih. Nanti kalo 

ikut ini harus punya 

target. Harus bisa jadi 

atlet. Atlet harus 

berprestasi. Target 

pribadi sih buat 

motivasi diri sendiri. 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Dukungan 

sosial 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Prestasinya 

udah apa aja? 

Aduuuh hahahaha. 

Terakhir ya ini wakilin 

Jawa Tengah di 

POMNAS Makasar 

kemaren. 

 

   

Yang 

sebelum-

sebelumnya? 

Hahahaha aduuh gak 

enak saya ngomongnya 

haha. Ya intinya 

sekarang saya 

mewakilin kota 

Semarang untuk Porprov 
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2018 di Surakarta nanti 

oktober. 

 

Kalo gak 

menang 

rasanya 

gimana? 

Kalo gak menang sih 

sedih ya, soalnya tenaga 

selama latihan udah 

habis, waktu juga habis, 

pengorbanannya selama 

latihan terus yang 

diinginkan nggak 

kesampaian ya jelas 

sedih. 

 

   

Dampaknya 

apa? 

Kalo atlet kan emang 

harus sportif ya. Kalo 

kalah ya terima. Berarti, 

buat koreksi diri sendiri. 

Berarti masih ada yang 

kurang dari latihan saya. 

Apa yang bikin saya 

kurang maksimal saat 

bertanding jadinya saya 

pikir. Kayak gitu. 

 

   

Dukungan 

keluarga 

kayak 

gimana? kan 

mereka jauh 

Ya telfon sih.minta 

didoain. Minta dikasih 

tau keluarga yang lain. 

Ini ada sepupunya yang 

mau tanding, doain biar 

menang. 

 

   

Bangga ya 

mereka haha 

Oh jelas dong hahaa. 

Adek-adek saya malah 

udah tak ajarin sebagian 

haha 

 

   

Adek-

adeknya atlet 

juga? 

Enggak sih, Cuma tak 

ajarin buat jaga jaga diri 

aja. 

 

   

Kenapa 

nggak diajak 

Loh kan jauh hahaha. 

Kalo misal disini ya 
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ngatlet 

sekalian? 

tinggal tak ajari tiap hari 

bisa haha 

 

Entar pas 

pulang 

kampung 

haha 

Pulang kampungnya 

nggak mesti setahun 

sekali sih. Lebaran ini 

gak pulang. Udah 2 

tahun haha 

 

   

Kalo kangen 

keluarga 

gimana? 

 

Ya telfon, WA, video 

call-an, 

   

Disini gak 

ada saudara? 

Disini gak ada. Saudara 

kandung gak ada. 

 

   

Kok bisa 

kuliah di 

unissula sih? 

Haha 

 

Nggak ngerti juga haha. 

Ikutin langkah kaki aja. 

   

Emang di 

Sulawesi sana 

gak ada 

Tarung 

Derajat? 

Baru. Baru ada.aku baru 

masuk grup Tarung 

Derajat Sulawesi 

Tenggara. Itu baru mau 

dibentuk kepengurusan 

provinsinya. Baru bulan-

bulan ini. Baru 2 hari 

kemaren dimasukin ke 

KONI sana. 

 

   

Kok bisa? 

Kamu ikut 

andil dalam 

itu? 

Soalnya emang orang-

orangnya kan dikit. Jadi 

saling kenal siapa aja 

yang ikut. Lagian kan 

temen aku juga yang 

pernah kuliah disini 

pulang kesana, 

ngembangin disana juga. 

Kalo aku sebagai anak 

Sulawesi ya pasti 

dimasukin grup. 
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Biar bisa 

bikin kayak 

gitu gimana? 

Siapa tau aku 

bisa bikin di 

daerah mana 

gitu haha 

 

Haha ya minimal ini, 

haus berbagung sebagai 

anggota beladirinya dulu 

berarti. 

   

Jadi anggota 

itu berarti 

nggak harus 

jadi atlet ya 

Ya harus latihan. 

Syaratnya emang jadi 

anggota ya harus latihan. 

Setidaknya dia memiliki 

jiwa Tarung Derajatnya 

itu loh. Boxernya. Nanti 

kalo udah ada feelnya 

secara otomatis kan ada 

kebanggaan, ada 

keinginan untuk 

mengembangkan. Gitu   

 

   

Kalo tarung 

gitu berarti 

dituntut 

untuk kuat 

ya? 

Kalo kuat, sebenarnya 

nggak harus kuat sih. 

Yang penting 

latihannya sering. 
Semakin sering latihan 

kan otomatis tubuhnya 

menyesuaikan gitu. 

Lama-lama jadi kuat 

sendiri. 

 

 

 

A 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

++++ 

Pernah 

berhenti 

latihan gitu 

nggak? 

 

Hahaha berhenti dalam 

berapa lama? 

   

Lah biasanya 

paling lama? 

Ya Cuma waktu istirahat 

aja sih. Ya kayak pas 

selesai pomnas kemarin 

ya istirahat sebentar 

doang. 2 minggu lanjut 

latihan terus sampai 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

 

 

++++ 
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sekarang. Ya puasa 

kemarin agak longgar 

sih ya. Agak longgar 

karena latihannya 

malam tok. Malam tok, 

siang nggak latihan. 

Sama habis lebaran kan 

masih pada liburan 

pelatih-pelatihnya. 

Sekarang udah mulai 

lagi. 

 

Pelatihnya itu 

ngapain aja? 

Pelatihnya ya banyak 

sih. Dukungan moral, 

terus yang lain juga. 

Kadang kalo gak punya 

duit ya dibeliin makan 

haha.ya gitu lah, udah 

kayak keluarga. Terus 

memotivasi kalo nggak 

lagi.. nggak lagi apa 

ya. Lagi males-malesan 

latihan gitu di 

motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Cara 

motivasinya 

kayak apa? 

Ya diingetin, kalian 

punya target. Jangan 

sampai apa ya, jangan 

sampai mengecewakan 

yang udah dukung. 

Terus buktikan bahwa 

kalian itu mampu. Terus 

apa lagi ya. Kadang ya 

sering diajak jalan-jalan. 

 

   

Udah jalan-

jalan kemana 

aja? 

Ya tempat-tempat 

hiburan, tempat wisata 

gitu. Biar gak jenuh gitu 

loh hahaha 

 

   

Itu program 

dari 

Kalo jalan-jalan udah 

termasuk juga sih dalam 
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organisasinya 

atau ngadai 

sendiri? 

program. Ada 

programnya biar gak 

jenuh. Kadang try out 

keluar wilayah kan. 

Kemarin ke Cirebon, ya 

sekaligus wisata juga 

haha  

 

Ooh,try out 

gimana 

maksudnya? 

 

Uji tanding    

Oh bisa 

sampai jauh-

jauh gitu? 

Heeh. Tergantung 

pelatihnya mau 

bekerjasama dengan 

pencab kota mana, di 

provinsi mana. Jadi kan, 

kita latihan nih. Ngetes 

kemampuan kita sama 

atlet dari kota mana. 

Jadi ngukur, oh hasilnya 

ada, kurangnya dimana. 

Kayak gitu. 

 

   

Pembinaanny

a udah bagus 

yaa 

 

Pembinaannya ya udah 

standar KONI sih. 

   

Itu satu 

pelatih aja 

atau gimana? 

Pelatihnya kalo untuk 

kota Semarang ada 

pelatih utama 1, yang 

dipercaya buat megang 

kota Semarangnya. 

Terus asisten pelatihnya. 

Asisten pelatih biasanya 

ada 2 sih. Jadi 3 

semuanya. 

 

   

Tugasnya 

sama atau 

beda-beda? 

Ya sama, membantu 

pelatih utama. Asisten 

pelatih ya di teknik, di 

fisik juga kadang 
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membantunya. 

 

Satu orang 

berarti 

merangkap 

semua gitu? 

Heeh. Kadang misal satu 

nggak bisa hadir ya 

asisten satunya yang 

bantu. Terus ya bantuu,, 

apa ya namanya. Kayak 

akomodasi lah, bantu-

bantu gitu buat 

kelancaran latihan. 

 

   

Gak gotoh-

gotohan? 

Banyak 

cowoknya 

kan? haha 

Iya, di Tarung Derajat 

banyak cowoknya haha. 

Ceweknya langka. Tapi 

udah mulai banyak sih 

sekarang, diabndingin 2 

tahun yang lalu. Udah 

mulai terkenal sih. 

Kayaknya di Semarang 

udah mulai terkenal.  

 

   

Yang 

perempuan 

gitu kok bisa 

jarang? 

Ya mungkin karna 

pertama itu sih, keras 

gitu lo. Dan kebanyakan 

cowok doang. Kalo foto-

foto kan cowook semua. 

Jadi pas lihat, loh gak 

ada ceweknya, gak jadi 

masuk ah haha. 

Sekarang sih mending, 

dulu sempet beberapa 

tahun gak ada ceweknya 

yang masuk. Terus pas 

saya jadi ketua UKMnya 

tak coba rubah cara 

pengkaderannya, terus 

imagenya tak buat lebih 

lembut gitu. Banyakin 

promosi di fakultas-

fakultas. Anak baru 

masuk maba 

alhamdulilah ternyata 
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lebih dari ekspektasi 

saya. Malah bisa dari 

100% ya 40%nya ya 

cewek. Sekarang udah 

bisa ada yang ngatlet di 

kota semarang juga.  

 

Kalo yang 

udah atlet 

juga sedikit 

ceweknya? 

Udah mulai banyak sih. 

Kalo yang cewek kan 

ada yang tarung juga, 

ada yang seni juga. 

Kebanyakan masuk seni. 

 

   

Seni? Seni Boxernya. Tarung 

Derajatnya. Beda sih. Itu 

cuma nampilin jurus tok. 

Tapi kan harus keliatan 

patah-patahnya, 

kecepatannya. Beda 

sama tarung. Kalo 

tarung ya tarung tok di 

matras. 

 

   

Kalo lagi 

tarung kan 

biasanya 

pelatihnya 

teriak-teriak 

tuh dipinggir 

lapangan, itu 

ngaruh gak 

sih? 

Kalo tanding itu pelatih 

gak boleh teriak. Itu 

udah aturan dari juri. 

Yang teriak itu penonton 

sih. Jadi kalo pelatih 

yang dibelakang kursi  

pas di matras itu cuma 

liatin tok. Dia ngasih 

instruksi pada saat 

istirahat. Nggak boleh 

teriak. Itu udah 

peraturan nasionalnya 

sih. Dikasih taunya itu  

pas waktu habis kan jeda 

istirahat satu menit mau 

ke ronde duanya misal 

nanti dikasih tau, kamu 

nanti serangnya disini. 

Puterin puterin, cari 
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teknik yang tepat. 

Nggak boleh teriak.  

 

Lawan yang 

paling berat 

pas ngadepin 

siapa? 

Kalo di Jawa Tengah 

ada satu sih. Emang 

orangnya juara terus. 

Haha. Dia senior saya 

 

   

Ada 

senioritas 

emang? 

Senioritas ada sih kalo 

di Tarung Derajat. Ya 

hampir sama kayak 

militer lah. Kalo senior 

bilang apa ya, kita 

ikutin.ngelawan ya siap-

siap bonyok haha. 

karena emang tekniknya 

mereka kan lebih jago. 

Tapi sama senior hormat 

sih. Sama sama saling 

menghargai. 

 

   

Waktu 

tanding gak 

ada perasaan 

takut apa? 

Oh kalo gerogi ada. 

Cuma diawal-awal. Kalo 

pas udah kena pukul 

sekali ya udah ilang 

hahaha. Oh segitu tok, 

lanjuut haha 

 

   

Biar nggak 

gerogi? 

Ya harus main haha. 

Justru kalo nonton tok 

itu, keliatannya malah 

geregetan, gerogi 

sendiri. Tapi nanti pas 

udah di matras, udah 

ilang sendiri. 

 

   

Biar bisa 

menentukan 

yang menang 

itu gimana 

sih? 

Itu kan ada kriterianya 

sendiri, udah ditentuin 

wasitnya. Kena tendang 

berapa poin, kena pukul 

berapa poin, kena di 

kepala berapa poin, itu 
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ada. Tapi kurang paham 

sih saya. Yang penting 

tanding, pokonya kalau 

udah ngeras pukulannya 

sering masuk kena 

lawan ya yakin aja 

menang. Soalnya lawan 

juga ketahuan. Poin itu 

yang ngatur wasit sama 

jurinya. Jadi ini oh 

tekniknya sudah benar, 

agresifitasnya diitung. 

Terus kena berapa poin. 

Tumbang ya otomatis  
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LAMPIRAN 2. VERBATIM SUBJEK 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Halo T Iya mbak, halo hehe 

 

   

T nama 

lengkapnya 

siapa? 

 

A U    

Umurnya T 

berapa? 

 

19 tahun    

TTLnya? Demak, 23 Maret 1999 

 

   

Sekarang 

domisili 

dimana? 

 

Di semarang, di asrama 

kampus. 

   

Oh di 

asrama.. 

Iya di asrama sama 

temen-temen. 

 

   

Kamu kalo 

punya waktu 

luang 

biasanya 

dipakai untuk 

apa? 

 

Ya latihan mbak. 

Kecuali kalo nggak 

latihan baru deh tiduran, 

nonton film, haha 

   

Latihannya 

berapa kali 

emang? 

 

Latihannya seminggu 

tiga kali. 

   

Sejak kapan 

mulai jadi 

atlet? 

Dari awal masuk kuliah 

semester 2 baru mulai 

ngatlet. 

 

   

Kok bisa 

ngatlet 

pertamanya 

gimana? 

Awalnya sih ya Cuma 

iseng-iseng aja mbak. 

Pengen olahraga gitu. 

Gak taunya ada tawaran 

buat jadi atlet terus ya 

udah. 
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Baru masuk 

terus 

langsung 

dapat 

tawaran? 

Iya. Soalnya kan Tarung 

Derajat di Semarang 

yang cewek kan masih 

kurang peminat, jadi 

terus diambil. 

 

   

Kamu dari 

kecil udah 

jadi atlet 

olahraga apa 

gimana? 

Alhamdulilah sih seneng  

olahraga dari kecil. Di 

SMA dulu juga ikut 

silat, terus lomba lari 

juga. Ya kayak gitu. 

 

   

Kalo dari 

keluarga juga 

ada? 

Kalo dari keluarga 

malah nggak ada. Cuma 

kembaran saya ini aja, 

sama-sama atlet Tarung 

Derajat haha 

 

   

Kamu ada 

kerjaan lain 

nggak selain 

jadi 

mahasiswa? 

 

Cuma mahasiswa sama 

ngatlet aja sih mbak 

   

Ooh. Kamu 

kok bisa tau 

Tarung 

Derajat 

gimana 

ceritanya? 

Taunya itu cuma dari 

temen. Bilang gini: eh 

ada UKM Tarung 

Derajat. Saya bilang 

apaan sih. Taunya kan 

Cuma taekwondo, trus 

silat gitu. Trus coba 

masuk ternyata cocok 

yaudah gabung gitu 

haha 

 

   

Berarti udah 

jadi atlet 

berapa lama? 

 

Jadi atletnya baru 

setahun. 

   

Kenapa suka 

Tarung 

Derajat? Kan 

Ya ada suka dan nggak 

sukanya sih mbak. 

Cuma kan udah jadi 
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cewek atlet, jadi tanggung 

jawabnya besar. 

Tanggung jawab latihan. 

Susahnya itu aja sih. 

Kalo senengnya sih 

banyak. Temennya 

banyak.bisa dapet 

kenalan dimana-mana. 

Biasanya kan gini, 

kayak kemarin dari 

Banjarnegara, latihan se-

Jawa Tengah gabungan 

gitu kan. Temennya jadi 

nambah banyak. 

 

Memang 

tanggung 

jawabnya 

seperti apa? 

Kalo olahraga kan gini 

mbak. Jelang satu 

tahun perlombaan kan 

sudah latihan. Lah 

terus jadwal 

latihannya biar tetep 

stabil dalam kurun 

waktu setahun kan 

susah. Terus jaga 

kondisi fisiknya, jaga 

kesehatan. Apalagi kan 

mahasiswa. Kadang kan 

ikut organisasi sini sana 

kan juga capek. 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

 

 

 

Daya tahan 

tubuh 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Ikut 

organisasi 

apa? 

Ya kayak senat, terus 

UKM juga. Kalo UKM 

kan juga bikin kegiatan 

kayak seminar, terus 

latihan diluar kayak gitu. 

 

   

UKM Tarung 

Derajat? 

 

Heeh.    

Loh berarti 

konsentrasi 

terbagi dong, 

Iya, kebagi. Kalo dulu 

malah dijadiin pengurus 

inti. Kalo sekarang kan 
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buat ngurus 

secara UKM 

dan jadi 

atletnya? 

yang atlet nggak usah 

ikut jadi pengurus. Dulu 

tuh susah mbak, ya 

ngurus proposal 

kegiatan, juga latihan, 

capek. 

 

Terus bagi 

waktunya 

gimana? 

Bagi waktunya ya agak 

susah sih mbak. Kadang 

sore latihan, kadang juga 

nggak. Gara-gara ngurus 

kayak gitu. 

 

   

Emang yang 

kamu rasain 

pas olahraga 

itu apa? 

Ya enak sih mbak haha. 

Aku tuh malah gimana 

ya. Waktu liburan itu 

nggak olahraga sebulan 

kan, itu rasanya sebelah 

sini lemaknya numpuk 

semua. Padahal 

walaupun kurus tapi 

kerasa.  

 

   

Jeda nggak 

olahraga 

kamu paling 

lama berapa 

lama? 

 

Ya sebulan itu.    

Intensitas 

latihan kamu 

seberapa 

sering? 

Kalo sekarang sih 

intensitas latihannya 

agak berkurang soalnya 

banyak kegitan diluar 

juga mbak. Paling kalo 

dulu itu satu minggu dua 

kali itu pasti. Trus 

programnya yang atlet 

itu seminggu tiga kali. 

Sama minggunya juga 

latihan, jadi empat kali. 

 

   

Latihannya Pertama ya kayak    



114 
 

 
 

ngapain aja? pemanasan, terus 

biasanya ketahanan 

fisiknya. Kalo olahraga 

Tarung Derajat kan 

butuh fisik yang kuat 

toh mbak. Misal joging 

dulu, lari sprint kayak 

gitu biar napasnya kuat. 

Trus kalo habis itu 

biasanya ke materi.  

 

 

G 

E 

 

Ketahanan, 

Kekuatan 

 

+ 

++ 

Materi 

gimana 

maksudnya? 

Kita kan ada tarung, ada 

yang seni. Nah kita yang 

seni. Kan ada gerakan-

gerakannya mbak, kayak 

silat gitu loh. Itu kan ada 

materinya. Jadi misal 

tendangan ini, pukulan 

ini, diulang-ulang terus. 

Biar bagus maine. 

 

   

Bedanya 

yang tarung 

sama seni 

apa? 

Kalo tarung kan tanding. 

Kalo seni itu peragaan 

jurus. Kalo seni 

berkelompok, yang 

cewek 3 orang.  Pamerin 

jurus, teknik-tekniknya, 

tendangannya 

pukulannya, kayak gitu.  

 

   

Nggak 

bertarung ya 

berarti 

Nggak bertarung tapi 

tetep butuh daya tahan 
sih mbak 

 

F Daya tahan 

tubuh 

++++ 

Trus selama 

jadi atlet ini 

berpengaruh 

ke ekonomi 

kmu nggak 

nih? 

Iya lumyan mbak. 

Soalnya pas awal-awal 

kan seraganya mahal nih 

mbak. Tiga ratus ribuan. 

Trus belum kenaikan 

ujian sabuknya. Kan ada 

ujian sabuk tuh, itu juga 

bayar lagi dua ratus 
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berapa gitu. Ya 

susahnya emang diawal 

tapi kalo udah jadi atlet 

kan alhamdulilah itu, 

abis lomba dapet juara 

trus ada tunjangan 

dari pemerintah. Ya 

lumayan bantu lah mbak 

buat beli seragam sama 

sepatu, kayak gitu. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

+ 

Udah dibayar 

ya kalo jadi 

atlet haha 

Iya mbak, tapi tanggung 

jawabnya juga gede 

hahaha 

 

   

Emang 

tuntutannya 

atlet itu apa 

aja? 

Tuntutannya ya itu, 

berlatih semaksimal 

mungkin biar bisa 

menang. Kalo menang 

kan kita sendiri juga 

seneng, pelatih seneng, 

orangtua juga seneng. 

 

   

Semuanya 

dukung juga 

ya 

Ya alhamdulilah sih. 

Kalo pelatih kan 

dukung terus ya itu 

enak. Misalnya kita lagi 

males latihan gitu kita 

dimotivasi. Ditanyain 

kamu kok nggak latihan 

kenapa. Misal nggak 

latihan seharian itu 

ditanyain, kenapa ini, 

gimana kok nggak 

latihan. 

 

 

J 

 

D 

 

Dukungan 

sosial 

Motivasi 

 

++++ 

 

++ 

Ooh, tapi 

orangtua tau 

ya sekarang 

kamu udah 

jadi atlet 

 

Tau. Tapi dulu sempet 

nggak boleh loh mbak. 
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Loh, kenapa? Kan saya harus pindah 

domisili Semarang. 

Soalnya saya mewakili 

kota Semarang untuk 

lomba yang di Jawa 

Tengah toh. Orangtua 

nggak setuju terus 

akhire lama-lama 

dibujuk baru setuju 

pindah domisili. 

 

   

Dulu bolak-

balik ngelajo 

gitu? 

Nggak, dulu tuh gini. 

Cuma pindah KTP 

doang loh mbak, kan 

alamatnya ganti.saya 

kan asli Demak ya 

KTPnya Demak. Tapi 

karna tinggalnya kan di 

Semarang, di kampus. 

Cuma karna lombanya 

mewakili atas nama 

Semarang jadi harus 

pindah domisili. 

 

   

Kok nggak 

mewakili 

Demak aja 

kenapa? haha 

Hahaha. Ya itu, soalnya 

pengurus Demaknya 

kayak kurang sih. Ada 

pengurusnya cuma 

mungkin sistemnya 

lebih bagus semarang. 

Kita juga latihannya di 

Semarang jadi diambil 

oleh Semarang. 

 

   

Trus sekarang 

tanggapannya 

keluarga 

gimana? Kan 

dulu dilarang 

to 

Ya seneng sih. Cuma ya 

nggak bisa sering 

pulang. Soalnya kan 

setiap weekend mesti 

ada latihan. Kadang juga 

ada acara apa gitu. 

Susahe itu tok. 
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Kalo tanding 

orangtua ikut 

gak? 

Soale tandingan kayak 

di Salatiga, terus nanti 

juga di Solo. Jauh-jauh 

mbak. 

 

   

Terus cara 

mereka 

dukungnya 

gimana? 

Ngedukungnyaya Cuma 

di support aja sih. Kalo 

orangtua saya sih nggak 

gimana ya, maksudte 

nggak suka yang bilang 

kayak seneng punya 

anak begini-begini. Ya 

didukungnya mungkin 

lewat misal mau 

latihan nih, uange 

habis. Minta transfer 

haha. Kadang kalo 

butuh sepatu tapi uang 

atletnya belum cair ya 

dikasih sama orangtua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan 

sosial 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Kalo 

pengalaman 

menarik 

selama jadi 

atlet apa aja? 

Pengalaman menarik, 

apa yaa haha. Jalan-

jalan. Misal jalan-jalan 

bareng ke Jawa Barat 

dulu juga pernah. Terus 

ada pengalaman lucu 

juga mbak. Waktu 

pertama kali lomba itu 

temenku lupa gerakane 

hahaha. Wis ndredeg 

banget to, sampe lupa 

gerakane. 

 

   

Kamu udah 

iku tanding 

apa aja? 

 

Udah Jawa Tengah sih 

mbak. Baru 2 tahun  

   

Udah ikut 

berapa kali? 

 

Baru tiga kali    

Kamu ada Ada sih mbak target    
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targetnya gak 

sih? 

latihan. Cuma kita kan 

mahasiswa, jurusannya 

beda-beda.  Terus juga 

susah waktunya. Dulu 

juga sudah diatur, 

seminggu nanti latihan 

tendangan, seminggu 

lagi nanti latihan 

pukulan. Udah dijadwal 

kayak gitu cuma karna 

kesibukan masing-

masing, target yang 

sebelumnya dibentuk 

cuma berjalan seadanya. 

Ya tapi  semaksimal 

mungkin tanggung 

jawab buat disiplin, 

biar fisiknya tetep kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

Kekuatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

++ 

Kalo seni  itu 

ada gerakan-

gerakan yang 

sudah jadi 

patokan apa 

gimana ya? 

Ya ada sih mbak. 

Gerakan-gerakan yang 

wajib diperlihatkan. 

Terus nanti ada gerakan 

tambahan. Itu sesuai 

pelatihnya sih biasanya. 

Maksudnya pengennya 

gerakannya apa aja. 

Tergantung kreativitas 

tapi tetep tidak boleh 

keluar dari materi 

itunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Perbedaan 

yang kamu 

rasain setelah 

jadi atlet apa? 

Alhamdulilah sih mbak, 

kalo temen-temen jadi 

kayak wah ini loh atlet 

gini gini gini. Malah 

lebih menghargai gitu 

loh temennya. Jadi ya 

kayak lebih percaya 

diri gitu haha. Biasanya 

kan kalo nggak atlet ya 

biasa aja gitu lo.  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Kepercayaan 

diri 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Sebelum jadi atlet dulu 

biasa aja. Sekarang 

temen-temen kayak 

yang oh gitu ya udah 

bisa jadi atlet. 

 

Terus 

kuliahnya 

gimana? 

Kalo kuliah sih 

alhamdulilah belum 

terganggu mbak. Cuma 

kalo kedepan ini belum 

tau. Soale lombanya 

nanti kan oktober. Lah 

oktober kan udah mulai 

awal masuk kuliah. Itu 

kemungkinan ijin dulu, 

tapi nggak cuti. 

 

   

Ngaruh ke 

nilai nggak? 

Ngaruhnya paling gara-

gara itu sih mbak, 

kadang kalo kuliah pagi 

kecapekan gitu, males 

ya bolos kuliah pagi 

haha 

 

   

Lah kalo 

males gitu 

gimana coba 

haha 

Ya memotivasi diri 

sendiri sih mbak. 

Apalagi kalo juga males 

latihan. Kalo lagi habis 

latihan capek banget trus 

kan kuliah. Kadang 

kuliahnya masuk, 

latihannya yang nggak 

masuk. Maksudnya ya 

diutamakan kuliahnya 

dulu lah. Jangan sampai 

latihannya ganggu 

kuliah. 

 

D Motivasi ++ 

Terus selain 

diri sendiri 

yang 

memotivasi 

Ya temen-temen 

Tarung Derajat sendiri 

sih. Temen-temen di 

asrama juga dukung. 

J Dukungan 

sosial 

++++ 
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siapa? 

 

Ohh. Kalo 

dari fisik 

sendiri ada 

perbedaan 

nggak sama 

yang 

sekarang? 

Alhamdulilah sih mbak, 

daya tahan tubuh jadi 

ningkat gitu. Nggak 

pernah sakit. Aku malah 

udah setahun nggak 

pernah sakit. Pilek aja 

nggak pernah. Paling 

bersin-bersin aja. 

Maksudnya daya tahan 

tubuh jadi tambah 

kuat. 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

Daya tahan 

tubuh 

 

 

 

 

 

Daya tahan 

tubuh 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

++++ 

Itu tuh 

latihannya 

sering 

banget? 

 

Nggak sering-sering 

banget sih mbak. 

Seminggu tiga kali. 

   

Kalo tempat 

latihannya 

ada khusus 

nggak? 

Kalo di kampus ada.  

Terus ada di mess 

latihan Jawa Tengah ada 

juga. 

 

   

Tempat 

latihan sama 

tempat 

tandingnya 

bedanya apa? 

Beda sih mbak. Kalo 

tempat tanding itu 

biasanya pake matras. 

Kalo latihan di kampus 

biasanya seadanya. Pake 

paving haha outdoor.  

 

   

Itu kamu 

nggak merasa 

terganggu? 

Ya malah kalo pelatih 

nganjurinnya pake 

paving dulu. Soale kan 

biar kakinya kuat toh. 

Kalo pake lantai kan 

licin, kalo jatuh kan 

malah bahaya. 

 

H Tempat 

latihan 

+++ 

Itu kok bisa 

hapalin 

gerakannya 

Mmm gimana ya. Ya 

merhatiin sih. Tapi  

kalo gerakan sekali 

K 

 

 

Perhatian 

 

 

+ 
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dari di 

contohin apa 

merhatiin apa 

gimana? 

merhatiin belum bisa 

mbak. tapi harus sambil 

dihapalin gerakan-

gerakannya itu. Cuma 

posisi kakinya gimana, 

posisi tangannya gimana 

kadang bener kadang 

salah. 

 

 

 

L 

 

 

Mengingat 

 

 

++ 

Eh tapi kalo 

tanding kan 

ada ronde-

rendenya, nah 

kalo seni 

gimana? 

Kalo seni gak ada. 

Cuma satu kali tampilan. 

Kan misal ada satu jurus 

inti sama ada gerakan 

pembuka penutupnya itu 

sih biasanya rata-rata 

dua sampai tiga menit. 

Itu gerak terus, seni. 

 

   

Itu kan 

bertiga ya, 

bareng. Kok 

bisa inget ya, 

padahal 

durasinya 

agak lama 

haha 

Ya makanya itu 

latihannya kudu bareng. 

Kadaang kita bertiga itu 

ya, bisa 2 aja yang 

masuk, 1 nggak masuk. 

Kadang Cuma 1 orang 

tok yang masuk latihan. 

Tapi harus ada 

chemistry sih mbak kalo 

seni. 

 

   

Buat bangun 

chemistrynya 

gimana? 

Buat bangun chemistry 

ya lebih sering bareng 

terus haha.  

 

   

Bisa hapal ya 

gerakan 2-3 

menit haha 

Bisa dong haha. Soale 

kita gerakane kayak 

ngulang. Misal 1 jurus 

diulang terus. Jadi kalo 

latihan ya 1 jurus ituuu 

terus. Diulang terus 

sampe bosen pokoke 

haha. Kadang 1 

gerakan itu diulang 10 

 

 

 

 

 

 

 

L 

M 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat, 

Reproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

+ 
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kali baru nambah lagi. 

Jadi nanti waktu udah 

lepas itu nggak usah 

nginget nginget dengan 

susah lagi. Tapi udah 

diluar kepala 

gerakannya.  

 

gerak 

Prestasi apa 

aja yang udah 

kamu 

dapetin? 

Ya alhamdulilah dulu 

pertama ikut pekan 

olahraga mahasiswa 

yang tingkat rayon. 

Tingkat karesidenan toh 

mbak. alhamdulilah 

dapet juara 1. Terus 

yang POM Jateng, 

POMDA itu dapet juara 

1. Cuma gak ikut 

POMNAS gara-gara 

kuota atletnya tidak 

memenuhi. Kan udah 

misal gini. Jawa Tengah 

misal kuota atletnya 

segini, ngirimnya juga 

harus segini. Jadi kita 

nggak bisa ikut. Terus 

kemarin pra porprov itu 

dapet juara 2. Tiga kali 

itu sih 

 

   

Itu bertiga 

berarti 

sepaket grup 

gitu? 

 

Iya sepaket  haha    

Kalo 

kepengurusan 

atletnya? 

Kalo yang kepengurusan 

KONI alhamdulilah baik 

sih mbak. mereka juga 

mendukung untuk 

alat-alatnya. Misal ada 

yang rusak ya langsung 

diganti. Terus ada alat-

 

 

J 

 

 

 

H 

 

 

Dukungan 

sosial 

 

 

Tempat 

 

 

++++ 

 

 

 

+++ 
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alat gym juga. Itu 

disediain. Itu yang dari 

KONI. Beda lagi kalo 

dikampus sih. Soalnya 

kampus kan ngandalin 

dana kampus mbak. 

dana kampus turun 

paling banyak kan 2 

juta. Lah kita misal 

butuh alat. Majuin 

proposalnya juga 

berangsur-angsur, nggak 

bisa langsung. 1 alat 

eehh.. 1 set itu biasanya 

1 juta itu dapet buat 

pukulan tangan, sarung 

tinju, terus buat pad 

kaki. Itu baru ada tahun 

2016. Waktu aku masuk 

itu baru bisa beli 1 

paket. Terus ini kalo di 

kampus baru rencana 

beli matras. Matrasnya 

kan mahal. 1 lembarnya 

itu 150-200an. Nah itu 

butuh berapa puluh 

lembar itu. Jadi 

susahnya itu kalo di 

kampus.  

 

latihan 

Biar 

berprestasi 

terus gitu 

kamu 

melakukan 

usaha apa 

aja? 

Ya seadanya sih haha. 

Kalo ada jadwal latihan 

ya latihan. Mau 

ditempat kayak 

apapun ya tetep 

latihan gitu lo. Misal 

latihan di paving ya 

udah latihan aja, gak 

peduli kaki lecet apa 

gimana. Nggak usah 

mikir fasilitasnya ada 

atau nggak yang pentin 

 

 

H 

 

 

Tempat 

latihan 

 

 

+++ 
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tetep latihan.  

 

Kamu lebih 

sering latihan 

di kampus 

malahan? 

Iya mbak. kalo di 

messnya baru akhir-

akhir kemarin sebelum 

puasa.  

 

   

Dibedain 

nggak, yang 

seni sama 

yang tarung? 

Dibedain. Cuma karna 

pelatihnya itu cewek, 

baru punya anak jadinya 

kita kadang gabung 

kadang misah. Kan ada 

pelatihnya sendiri-

sendiri. Pelatih yang 

buar seni sama yang 

buat tarung itu beda. 

Tapi biasanya kalo udah 

lomba itu pasti disuruh 

ngelatih buat ngelatih 

tarungnya gitu. 
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LAMPIRAN 3. VERBATIM SUBJEK 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Halo D, kamu 

nama 

lengkapnya 

siapa? 

 

D K N    

TTL? 

 

29 Mei 1997    

Disini kamu 

domisili 

dimana? 

Tempat tinggal sekarang 

di Patemon, Gunung 

Pati. Biasanya juga di 

mess Gajah Mungkur, 

mess pelajar. 

 

   

Tinggalnya 

sama siapa? 

 

Sendiri toh ya    

Kamu aslinya 

mana? 

 

Aslinya Temanggung    

Kuliah 

jurusan apa? 

 

Olahraga.     

Kamu kalo 

punya waktu 

luang 

biasanya 

ngapain? 

 

Latihan. Ya main-main 

juga tapi yang 

menyangkut olahraga 

juga lah 

   

Keluargamu 

basic 

olahraga 

juga? 

 

Iya. Olahraga semua.    

Olahraga 

apa? 

Tarung Derajat juga. 

Pokoknya satu keluarga 

Tarung Derajat lah. 

 

   

Oh ya? 

Bapak ibu 

juga? 

Heeh, sumpah    
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Lah kamu 

berapa 

bersaudara? 

Kakakku 2. Kakak, 

kakak, baru saya. Aku 

anak terakhir. 

 

   

Terus kok 

bisa ikut 

Tarung 

Derajat? 

Karena dorongan dari 

orangtua. Karna dari 

dulu kan udah dikenalin. 

Dikenalin sama orangtua 

dari kecil. 

 

D Motivasi ++++ 

Dari kecil 

sudah 

bertarung? 

Belum lah. Mulai 

bertarung itu umur 6 

tahun. Ya 6 atau 7 tahun 

lah. Kalo latihannya itu 

dari sebelum TK itu 

umur berapa ya, 4 tahun 

atau 5 tahun. Ya sekitar 

itu lah. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

++++ 

Wah, Tarung 

derajat dari 

kecil 

Heeh. Di kampus juga 

UKMnya ikut Tarung 

Derajat tok. 

 

   

Itu dari kecil 

ikut doang 

apa memang 

suka? 

Dari kecil memang suka. 

Karena dari kecil kan itu 

pengaruh lingkungan 

juga kan. 

 

   

Emang yang 

kamu rasain 

waktu 

olahraga itu 

apa? 

 

Seneng.    

Kan mukul 

orang, kok 

seneng sih 

haha 

Ya kan karna udah 

sama-sama hobi. 

Hobinya mukulin orang 

ya jadinya seneng 

 

   

Hobi mukulin 

orang haha. 

Kamu nggak 

Enggak lah. Kan itu 

udah ada aturannya toh. 

Udah ada aturan sama 
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merasa 

bersalah? 

apa ya, itu kan biar 

berprestasi juga. Yang 

utamanya kan ke 

prestasinya 

 

Maksudnya? Tujuan utamanya kan 

prestasi. Bukan 

bertarung liar kan. Cuma 

terarah. 

 

   

Biar bisa 

berprestasi 

gimana? 

Biar berprestasi ya 

latihan terus. Setiap 

ada kejuaraan punya 

motivasi tinggi buat 

berdiri diatas podium. 

Ya punya keinginan 

tinggi lah. 

 

A 

 

D 

Kedisiplinan 

 

Motivasi 

++++ 

 

++++ 

Latihannya 

kayak apa? 
Yang utama sih fisik. 

Karna ini kan full body 

contact. Jadi tidak 

terkait sama yang lain 

kecuali fisik. Jadi 

pokok utamanya fisik.  

 

E Kekuatan +++ 

Kayak apa 

contohnya? 
Kalo yang fisik itu, 

daya tahan tubuh yang 

utama. Terus yang 

kedua itu apa ya. Ada 

latihan apa itu 

namanya aku lupa. 

Pokoknya speed lah. 

Speed sama teknik. 

 

F 

 

 

 

 

 

G 

Daya tahan 

tubuh 

 

 

 

 

Ketahanan 

++ 

 

 

 

 

 

++++ 

Itu buat 

ningkatinnya 

gimana? 

Kalo buat ningkatin ya 

speed sama daya 

tahan. Kalo teknik kan 

udah dari awal kan 

pastinya udah kokoh 

lah, udah jadi.  

 

E 

G 

F 

Kekuatan, 

Ketahanan,  

Daya tahan 

tubuh 

+++ 

++++ 

++ 

Terus yang Yang memotivasi ya D Motivasi ++++ 
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memotivasi 

kamu siapa? 
orangtua. Karna aku 

punya keinginan untuk 

menjadi yang terbaik. 

Ingin membahagiakan 

kedua orangtua juga. 

 

Kalo selain 

itu? 

 

Apa? Pelatih?    

iya Kalo pelatih ya yang 

namanya pelatih kan 

pastinya mensupport 
dan ngasih motivasi. 

Intinya jangan putus asa 

lah. Apapun yang 

didapat saat kejuaraan 

itu adalah motivasi. 

Menang kalah itu kan 

udah hasil lah. Kalo 

termotivasi itu nanti 

bisa buat semangat. 

 

 

J 

 

 

 

 

D 

 

Dukungan 

sosial 

 

 

 

Motivasi 

 

+++ 

 

 

 

 

++++ 

Oh gitu ya. 

Tapi itu kan 

yang dari 

dalam diri 

kamu, kalo 

yg kayak 

eksternalnya 

gitu? 

 

Kayak sarana prasarana 

sama dorongan kelurga 

gitu? 

   

Iya Kalo sarana prasarana 

si itu kalo kita mau 

berprestasi memang 

yang utama sarana 

prasarana harus 

standar nasional. 
Soalnya kalo standar 

nasional kita kan jadi 

semangat, soalnya jadi 

itu baru bener-bener 

ngerasainnya pas 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat 

latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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kejuaraan. Nah itu bisa 

mendorong lah. Sama 

dukungan dari orang 

tua itu kan pasti. 

Keluarga, temen-

temen. Biasanya dapet 

motivasi lebih malah 

nggak dari keluarga 

tapi dari temen-temen. 

Karna yang lain itu, 

temen-temen itu kayak 

pengen ngerasain 

bagaimana sih menjadi 

aku. Karna ya gimana 

ya. Karna ya gitu lah 

 

 

 

J 

 

 

D 

 

 

Dukungan 

sosial 

 

Motivasi 

 

 

+++ 

 

 

++++ 

Kalo 

orangtua 

kamu ikut 

nggak pas 

kamu 

tanding? 

Itu tergantung 

kejuaraannya. Kalo 

daerah ya orangtua ikut. 

Soalnya itu kan 

pelatihku juga 

orangtuaku. Kalo 

nasional kayak yang 

kemarin pas POMNAS, 

kejurnas, itu kan udah 

pihak dari provinsi. Jadi 

orangtua bisa ikut, tapi 

kalo jauh kan nggak 

bisa. Soalnya benturan 

sama kerjaan juga. 

 

   

Kalo jauh 

terus 

dukungnya 

gimana? 

 

Ya doa aja. Terus kan 

dikasih uang, dikasih 

jajan lah. 

   

Itu jadi atlet 

berpengaruh 

gak sih ke 

ekonomi? 

Kalo ini kan 

alhamdulilah ya bisa 

kayak gini kan karna 

Tarung Derajat. Jadi ya 

nggak berpengaruh. 

Malah menambah lah. 
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Ya nambah ekonomi 

sih malah. 

 

I Ekonomi + 

 

Itu kan 

bertambah 

karna udah 

jadi atlet, lah 

sebelum jadi 

atlet gimana? 

Kan aku dari dulu udah 

jadi atlet. Dari kecil. 

Yang namanya atlet itu 

kan kalo udah 

bertanding dan 

mendapat apresiasi kan. 

Nah sedangkan aku kan 

dari umur 7 tahunan kan 

udah berprestasi. Udah 

jadi atlet dari kecil. 

 

   

Oiya ya. 

Soalnya itu 

kan ada yang 

keluarin uang 

dulu buat 

latihan 

sebelum 

akhirnya jadi 

atlet 

 

Enggak. Itu kan karna 

dorongan dari orangtua 

tapi anaknya tidak 

berminat. Kalo saya 

kan teguh dari diri 

saya sendiri pengen 

tinggi lah. Pengen 

berprestasi. 

 

 

 

D 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

++++ 

Terus apa 

yang udah 

kamu lakuin 

biar 

berprestasi? 

 

Ya ikhtiar. Sebenernya 

karna ikhtiar. 

   

Apa itu 

ikhtiar? 

Ikhtiar itu kan karna 

latihan. Ya intinya karna 

latihan lah. Sama liatin 

temen-temen yang 

udah senior. Kok 

seniorku bisa kayak 

gitu tuh gimana. Terus 

saya tanya-tanya, saya 

gali itu gimana. 

Pokoknya cari terus 

lah. Oh ternyata 

begini, saya laukin, oh 

 

 

K 

L 

M 

 

 

Perhatian, 

Mengingat, 

Reproduksi 

gerak 

 

 

++++ 

++++ 

+++ 
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ternyata begini saya 

tiruin. Makanya kalo 

jelek tak ikutin ya 

hasilnya jelek juga. 

 

Jadi kamu 

bisa dari liat 

aja gitu? 

Iya, dari liat terus coba 

diparaktekkin. Sama 

saling bertukar pikiran 

lah. 

 

K 

M 

 

L 

Perhatian, 

Reproduksi 

gerak, 

Mengingat 

++++ 

+++ 

 

++++ 

Kamu 

latihannya 

dimana? 

 

Aku tempat latihannya 

banyak.  

   

Yang paling 

sering? 

Paling sering, kalo di 

daerah kan per 

kabupaten ya di rumah 

di Temanggung. Kalo 

disini kan gimana ya. 

Sebenernya kan ada 

banyak. Pokok intinya 

kan di mess ada. 

 

   

Itu udah 

standar 

nggak? 

Sangat berstandar. 

Standar internasional. 

Sangat standar kalo 

bagi saya. Karna atlet 

kan butuh 

kenyamanan. Kalo 

udah standar tapi 

atletnya nggak nyaman 

kan sama aja. Intinya 

nyaman lah. 

 

 

 

H 

 

 

Tempat 

latihan 

 

 

++ 

Ada bedanya 

nggak antara 

tempat 

latihan sama 

tempat 

bertanding? 

Sangat beda to. Kalo 

tempat latihan kan ada 

perlengkapannya untuk 

latihan fisik, ada latihan 

beban, seperti fitnes. 

Dari segi ukuran saja 

sudah beda. Kalo tempat 

pertandingan itu kan 
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khusus buat kejuaraan 

aja. Jadi gak ada sarana 

prasarana lain. Jadi 

cuma perlengkapan 

pertandingan. 

 

Latihannya 

apa aja? 
Latihan teknik, fisik, 

bertukar pikiran, 

bertukar teknik, hmm 

apa lagi ya 

 

E 

G 

L 

Kekuatan, 

Ketahanan, 

Mengingat 

+++ 

++++ 

++++ 

Bertukar 

pikiran juga? 

Bertukar pikiran itu kan 

diskusi. Ya seperti itu 

lah. Kok bisa kayak 

begitu tuh gimana. 

Kok bisa nendangnya 

seperti ini latihannya 

kayak apa. 

 

 

 

K 

 

 

Perhatian 

 

 

++++ 

Terus 

tanggapan 

keluargamu 

setelah jadi 

atlet gimana? 

Ya yang namanya 

orangtua ya gimana ya. 

Ini kan aku ibarat 

keturunan kan, ya 

seneng lah pasti. 

 

   

Ada 

pengalaman 

menarik gak 

selama jadi 

atlet Tarung 

Derajat? 

Kalo pengalaman 

menarik sebenernya 

banyak sih. Cuma kan 

dari mana dulu. Kalo 

Tarung Derajat kan ada 

dua sisi yang 

dipertandingkan. Seni 

gerak sama tarung, 

tarung yang bertengkar. 

Dari kecil kan saya udah 

berjiwa tarung. Cuma 

kan waktu PON kemarin 

itu juga sebuah 

pengalaman yang 

berharga. Ikutnya seni 

gerak. Alhamdulilah 

juga dapetnya masih 
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nyantol perunggu lah. 

Walaupun itu kan tim. 

Jadi kan itu tidak semua 

orang bisa bertarung 

sama seni gerak.  

 

Kamu kok 

bisa 

berprestasi di 

sisi? 

Karna dorongan. 

Karna punya 

keinginan. Jadi harus 

bisa memotivasi diri 

sendiri.  

 

D Motivasi ++++ 

Selama jadi 

atlet ada hal 

yang 

berdampak ke 

kamu nggak? 

Yang ke 

kehidupan 

sehari-hari 

gitu 

Pasti disiplin sih. 

Biasanya kalo selain 

atlet kan jam 7, jam 8 

kadang kan baru 

bangun tidur. Kalo 

aku kan udah ada 

tanggung jawab lah. 
Minimal jam setengah 5 

bangun buat aktivitas. 

Ya skill ngapain lah. 

Tapi jeleknya kan anak 

olahraga kalo malem 

banyak begadang. 

Jeleknya itu. Jadi kurang 

istirahat kurang tidur.  

 

A Kedisiplinan ++++ 

Emang 

intensitas 

latihan 

seberapa 

sering? 

 

Itu dari menitan, jarak 

lari apa gimana? 

   

Apa ya haha. 

Per 

mingguan? 

Lah kamu 

biasanya 

gimana 

Gak permingguan juga. 

Tiap hari kan latihan. 
Per mood sih. Per mood 

hatinya. Kalo hatinya 

baru mood ya latihan. 

Kalo lagi gak pengen 

latihan ya mau latihan 

kayak apa ya gak bisa 

 

A 

 

Kedisiplinan 

 

++++ 
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masuk. 

Kalo nggak 

mood terus? 

Atlet yang nggak mood 

terus itu jarang. 

 

   

Berpengaruh 

ke kuliah 

nggak? 

Sangat berpengaruh. 

Cuma kan pengaruhnya 

gini contohnya. Kayak 

kemarin pas PON. 

Waktu itu semester 3. 

Eh berapa ya. Pokoknya 

semester 1,2,3 itu kan 

full sama latihan. Jadi 

tugas kuliah kan off. 

Jadi IPnya ya jelek lah. 

1 koma hahaha. 

Semester 1 ya 1 koma 

sekian, semester 2 itu 1 

koma berapa. Semester 

3 baru 2. Semester 4 

baru 3. Mulai naik. 

Soalnya semester 3,4, 

sampai 8 ini kan udah 

mulai gak ada kegiatan. 

 

   

Kayak gitu 

orangtuamu 

bangga? haha 

Wah bangga banget 

ternyata aku bisa kayak 

gini hahaha 

 

   

Ipmu 

gimana? 

Ya kalo soal IP itu kan 

sebenernya masalah 

kuliah itu kan nomer 2. 

Sebenernya dari 

keluarga ku sendiri wae 

sih olahraga nomer 1. 

Sekolah baru nomer 2. 

Soalnya kita kan kalo 

sekolah tinggi tapi 

nggak dapet pekerjaan 

kan percuma. Mending 

dapet pekerjaan dulu 

baru sekolah. Gitu. 
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Memangnya 

latar belakang 

keluargamu 

seperti apa 

sih? 

Ya kalo itu sih gimana 

ya. Kehidupannya dari 

orang yang sangat-

sangat dibawah lah. 

Hampir makan aja 

susah. Cuma kan waktu 

itu belum lahir saya. 

Belum lahir aku bapak 

ibu itu prihatin lah. 

Prihatin dalam artian 

makan seadanya. Punya 

anak baru 2, terus cewek 

semua. it kan dianggap 

keterbatasan pekerjaan 

juga. Nah dulu sempet 

kena PHK juga. Terus 

waktu tahun 2000 

berapa itu ya, saya agak 

lupa. Itu bapak juga 

udah berkeliling dalam 

hal bela diri. Udah 

dijajahin semua lah. Apa 

aja lah pokoknya udah 

hampir khatam. Nah tapi 

nggak nemuin feelnya. 

Terus muncullah Tarung 

Derajat. Namanya aja 

udah Tarung Derajat kan 

menaikkan derajat. Nah 

mulai dari itu aku 

keluar, lahir, udah mulai 

agak enak lah 

kehidupannya. Nah baru 

saya umur 4 tahun atau 

5 tahun Tarung Derajat 

itu baru muncul di 

Temanggung. Muncul di 

Temanggung itu baru 

dikenalin sama siapa itu 

dulu ya, pokoknya ada 

senior. Terus di 

Temanggung itu baru 
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dikenalin sama 

keluargaku itu. Sama 

bapakku, sama ibukku.  

 

It umur? Waktu saya umur 4 

tahunan. 

 

   

Ibumu tuh ya 

atlet Tarung 

Derajat ya? 

 

Heeh sumpah    

Kakakmu 

juga? 

Iya. Sekeluarga Tarung 

Derajat kecuali yang 

kakak pertama. Soalnya 

waktu itu kan pas 

diajakin baru liat 

pelatihnya yang tinggi 

besar udah takut duluan. 

  

   

Wah hebat ya Tapi aku tu juga 

bingung. Apa sih yang 

membuat aku kayak 

gini. Sebenernya kita 

kan nggak bisa nilai diri 

kita sendiri itu hebat. Itu 

kan orang lainyang 

menilai. Diri kita sendiri 

ya melakukan yang 

terbaik.  

 

   

Apa latihan 

kamu lebih 

keras dari 

yang lain? 

Sebenernya ya sama. 

Cuma kan antara males 

atau nggak, sama 

latihannya itu bener atau 

nggak. Cuma itu ajas ih 

 

   

Latihan yang 

bener itu 

gimana? 

Latihan yang bener, 

kadang kan apa ya. 

Ibarat kalo nulis lah. 

Waktu jaman kecil 

abcde. Waktu kecil kan 

nggak bisa. Kalo masih 
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kecil kan kadang nulis A 

masih ada yang bisa ada 

yang enggak. Kalo bisa 

nanti bosen atau nggak 

itu kan dari diri sendiri 

lah 

 

Nah kalo 

asupan 

makanan 

gimana? 

Kalo asupan makanan 

sih untuk sementara ini 

masih amburadul.  Jadi 

sak karepe dewe. 

Soalnya kan belum ada 

program. Sebenernya 

kan ini udah mendekati 

kejuaraan, harusnya ada 

gizi, makanan, sayur-

sayuran. Kalo yang 

bagian diet kayak aku 

ini ya dijaga lah 

 

   

Diet naikin 

apa nurunin? 

Nurunin. Pas abis jadi 

panitia POPNAS kan 

tanding ke POMNAS 

toh aku. Pas itu aku diet 

6 kilo lebih, hampir 7 

kilo. Sekarang sih udah 

nyantai.  

 

   

Seharusnya 

itu 

diprogramkan 

kan, lah kok 

sekarang 

nggak? 

Itu kan tergantung 

kejuaraannya juga. Kalo 

kejuaraan nasional kan 

itu yang program dari 

pemprov. Kalo daerah 

kan dari kabupaten. 

Kota pemkab, pemkot. 

 

   

Ohh kalo 

pelatihnya 

biasanya 

gimana? 

Ngasih uang, ngasih 

jajan. Ngasih apa lagi 

ya. Ngasih motivasi 

juga. 

 

 

 

D 

 

 

Motivasi 

 

 

++++ 

 

Kayak apa Ngasih motivasinya itu    



138 
 

 
 

motivasinya? kayak kamu harus jadi 

laki-laki yang benar. 

Tanggung jawab, 

disiplin. Ya yang 

namanya motivasi kan 

beda-beda nggak harus 

dari ucapan kan. 

 

 

 

A 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

++++ 

Tanggung 

jawabmu 

sebagai atlet 

seperti apa? 

 

Ya tanggung jawab atlet 

kan banyak.  

   

Contoh? Contoh kuliah. Itu kan 

juga tanggung jawab 

atlet. 

 

   

Kalo IP jelek 

nggak 

tanggung 

jawab dong 

berarti? 

Ya itu kan karna 

kembali lagi ke mood. 

Kalo moodnya lagi enak 

ya pengen kuliah, 

pengen latihan. 

 

   

Dapet 

tuntutan 

untuk 

menang? 

Kalo dituntut banget sih 

enggak, Cuma kan itu 

dari kemampuan kita. 

Latihan dapet juara atau 

enggaknya itu kan udah 

takdir yang di atas. Nah 

jadi kalo latihan kita itu 

bener-bener, sungguh-

sungguh. Yang bener-

bener dan sungguh-

sungguh aja kadang 

hasilnya jelek. Kadang 

yang latihannya jelek 

sak karepe dewe malah 

dapet juara itu kan 

memang udah nasib. 

Udah ada yang ngatur 

lah. Kita kan nggak bisa 

nentuin.  
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Tapi kamu 

kok bisa 

menang terus 

ya haha 

 

ya ndak tahu haha    

Karna sering 

menang trus 

jadi lebih PD 

nggak? 

Kalo soal percaya diri 

ada iyanya, ada 

enggaknya.soalnya kan 

jadi juara bertahan itu 

lebih sulit dibandingkan 

kita meraih juara. 

Mempertahankan itu 

lebih sulit.  

 

C Kepercayaan 

diri 

+++ 

Mempertahan

kannya 

gimana? 

Memepertahankannya 

ya banyak. Latihan. 

Ketahanan pukul, 

ketahanan tubuh 

 

 

 

G 

 

 

Ketahanan 

 

 

++++ 

Biar bisa 

berprestasi 

gitu ya 

Aku tuh juga bingung 

sebenernya kok bisa gitu 

haha.  

 

   

Ada aturan-

aturan khusus 

gak sih di 

Tarung 

Derajat? 

Ya ada lah. Anak 

sekolah aja ada 

hahaha.Celana tidak di 

pensil. Rambut gak 

boleh gondrong, tapi 

boleh panjang. Jenggot 

juga ada aturannya. 

 

   

Bedanya 

gondrong 

sama panjang 

apa yak? 

 

Kalo gondrong kan 

lebat, panjang kan 

enggak.  

   

Terus apa 

lagi? 

 

Ya disiplin. A Kedisiplinan ++++ 

Oiya wajib 

disiplin ya 

Ya sebenernya kalo 

sebagai atlet kan 

disiplinnya karna 
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terpaksa. Karna kita 

terpaksa, karna kita 

dilatih. Jadi ibarat kamu 

kuliah lah. Kalo 

seharusnya jadwal jam 7 

kamu harus sudah 

berangkat kan itu 

konsekuensi diri kamu 

sendiri. Kalo kamu 

nggak berangkat itu 

kamu kan udah dapet 

teguran dari dosen. Ya 

sama, latihan juga kayak 

gitu. Ada porsinya 

masing-masing. Per 

anak porsinya juga 

beda-beda. Tapi kalo pas 

ngasih makanannya itu 

sama. Maksudnya porsi 

beda-beda itu kamu 

kurangnya apa. Misal 

aku, aku tendangannya 

kurang yaudah aku 

latihan terus biar aku 

bisa. Kamu kurang apa, 

kamu kurang mukul. 

Yaudah kamu latihan 

mukul. Kalo udah bisa 

semua yaudah aku  

latihan sama kamu, gitu 

to. Tapi yang tarung 

sama seni beda sih 

latihannya. Tapi kalo 

atlet itu pasti kreatif 

sih. Kita harus 

bertarung, kita harus 

bertahan, gimana sih 

caranya biar nggak 

kena. Atlet itu kreatif 

cuma ya nggak harus 

dalam bentuk barang. 
Kalo anak-anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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kesenian kan mungkin 

dalam bentuk lukisan 

atau apa. Kalo kita kan 

nggak. Tarung itu 

strategi lah sebenernya.  

 

Oh gitu ya Iya. Gimana? 

Termotivasi jadi atlet? 

Haha 

 

   

Haha tapi 

kamu 

motivasi 

dirinya tinggi 

ya 

Ya nggak dari diri 

sendiri juga. Pelatih itu 

pasti, ya namanya juga 

pelatih kok. Orangtua 

iya itu juga pasti.  

 

J Dukungan 

sosial 

+++ 

Pelatih itu 

tugasnya 

ngapain aja 

to? 

Pelatih kan tugasnya 

memberikan ilmu, 

ngasih motivasi. 

Motivasinya yang bisa 

bikin percaya diri gitu. 

Ya kayak gitu lah. Biar 

kita bisa lebih PD itu 

kan kembali ke 

kepercayaan. Jadi kita 

tuh ya percaya gimana 

ya. maksudnya percaya 

itu percaya sama apa 

yang udah dilatih sama 

apa yang dimiliki.  

Intinya kita lebih baik 

dibandingkan lawan. 

 

 

 

D 

 

 

 

C 

 

 

Motivasi 

 

 

 

Kepercayaan 

diri 

 

 

++++ 

 

 

 

+++ 

Biar tetep 

menjaga 

semua itu 

gimana? 

Kalo menjaga sih karna 

apa ya. Karna mood. 

Mood lagi. Coba 

sekarang kamu tak suruh 

lari mau nggak? Karna 

kalo kamu pengen 

moodnya CFD nih 

misla. Kamu pasti mau 

lari kan, walaupun cuma 
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bentar. Nah gitu. 

 

Kalo tempat 

bertanding 

sama tempat 

berlatih kan 

beda nih 

 

Terus apa, kok bisa beda 

gitu? 

   

Iya haha Lah kamu tempat belajar 

di kos sama belajar di 

kampus beda nggak? 

 

   

Tapi 

mempengaru

hi nggak, ke 

cara kamu 

bertanding? 

Enggak toh. Yang 

mempengaruhi kita itu 

karna mental. Karna 

mental. Sebenernya 

mental itu bisa digali 

karna kita latihan. 

Jadi kalo kita nggak 

latihan itu otomatis 

kepercayaan dirinya 

kurang. Ah aku masih 

kalah teknik sama dia. 

Tapi kalo kita udah 

melebihi, gini-gini, 

ibarat aku sama kamu. 

Kamu mau nanya aku 

gini kan kamu udah 

nyiapin pertanyaan. 

Sedangkan aku kalo 

mau tanya kamu kan aku 

mesti mikir dulu. Paham 

maksudku gak? Nah gitu 

 

C Kepercayaan 

diri 

+++ 

Kalo 

pembinaan 

disini udah 

bagus? 

Kalo pembinaan sarana 

dan prasarana itu udah 

keseluruhan. Kan di 

pemprov itu udah bagus 

lah. Kalo kembali lagi 

ke daerah itu kan 

tergantung sama potensi 

daerahnya juga. 
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Maksudnya potensi 

daerah kan dari 

pendapatan per KONI. 

Biasanya kan dapet 

bantuan segini segini 

segini itu tergantung 

sama pemcabnya juga. 

Bisa manfaatin buat 

kebutuhan atlet atau 

enggak. Kalo di jawa 

tengah ini kan emang 

untuk membina. Jadi 

udah bener-bener yang 

terbaik lah. 

 

Yang 

dibutuhin 

atlet apa? 

Yang dibutuhin atlet 

perhatian. Selain itu ya 

makan. Yaudah. 

 

   

Oh gitu ya. 

Cara kamu 

berlatih 

kayak apa 

sih? 

Aku tuh sebenernya 

gimana ya. Aku kan 

melihat. Aku tuh 

orangnya suka 

tantangan lah. 
Maksudnya kalo cuma 

biasa-biasa aja kan 

kurang asik lah. Tapi 

kalo gerakan itu kok 

lebih sulit, itu aku malah 

lebih seneng. Ibarat ada 

seorang latihan. Sedang 

latihan 3 orang. Yang 1 

bisa nendang ke atap, 

yang 1 baru ke tembok, 

1 lagi ke pintu. Nah kalo 

ke tembok sama pintu 

kan semua orang yang 

nggak berlatih kan bisa. 

Tapi kalo orang bisa 

nendang atap, dengan 

tinggi yang semampai 

lah, itu kan salah satu 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 
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yang dari keunikan gitu. 

Nah dari situ lah 

kayak kok bisa 

nendang atap tuh 

gimana. Gimana cara 

berlatihnya. Saya cari. 
Intinya cari kesulitan 

lah.cari kesulitan buat 

meningkatkan. Masak 

orang itu bisa, aku 

enggak bisa. Ya aku 

nanya lah kamu kok bisa 

gitu. Latihannya 

gimana. Oh gini gini 

gini. Tak ikuti, tak 

coba. Liatin, nanya 

terus dipraktekkin. 
Kecuali kalo aku liat 

dari video. Itu aku batu 

nyari pengembangan 

yang lain-lain lah. 

 

 

L 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

K 

M 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

Perhatian, 

Reproduksi 

gerak 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

++++ 

+++ 
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LAMPIRAN 4. VERBATIM PELATIH 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Halo kang 

 

Iya dek gimana?    

Saya mau 

nanya nih, 

kan beladiri 

ada banyak 

nih. Terus 

bedanya 

Tarung 

Derajat sama 

yang lain 

apa? 

 

Kalo istimewanya 

beladiri Tarung Derajat 

adalah mm apa itu, di 

dalam Tarung Derajat 

adalah untuk beladiri 

praktis dan efektif. 

   

Kalo dari 

tekniknya? 

Bedanya? 

Tekniknya sebenarnya 

hampir sama. Ada 

pemukulan, tendangan, 

bantingan, kuncian, itu 

ada semua. Tapi diadalm 

teknik untuk prestasi itu 

ada aturan main.  

 

   

Apa itu? Aturan main dalam arti 

untuk tendangan tidak 

boleh dibawah sabuk, 

tendangan harus diatas 

sabuk. Jadi semua 

beladiri mungkin ada 

aturan sendiri-sendiri. 

Punya aturan sendiri 

gitu. 

 

   

Terus kalau 

dari segi 

latihan, 

kedisiplinan, 

dan lain-lain 

itu ada yang 

beda nggak? 

Bagi saya kalo masalah 

kedisiplinan semua itu 

sama. Semua itu 

kembali pada 

seseorangnya. Kalo 

orang di dalam Tarung 

Derajat kan sudah jelas 

punya slogan jadikanlah 

dirimu oleh diri sendiri. 
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Maka berhasil dan 

tidaknya seseorang atau 

atlet itu tergantung pada 

diri sendiri. Seorang 

pelatih memberikan 

materi, memberikan 

teknik, dan semuanya 

tapi disaat pertandingan 

nanti itu haknya atlet 

semua. Nah yang 

menjadikan diri sendiri 

ya misal orang pengen 

berprestasi ya berarti dia 

mempunyai kesadaran. 

Sadar dalam arti kita 

harus belajar. Orang 

yang ingin berprestasi 

harus belajar, harus 

tekun, disiplin, tanggung 

jawab didalam aturan-

aturan yang ada di 

Tarung Derajat. Gitu. 

 

Terus kalo 

subjek L, T, 

dan D 

disiplinnya 

seperti apa? 

Sebenarnya semuanya 

ya disiplin. Kalo disiplin 

dalam Tarung Derajat ya 

hampir sama. 

Seumpama ibarat di 

mess jam lima pagi 

harus bangun ya 

semuanya harus bangun. 

Oh joging ya joging 

semua, materi ya materi 

semuanya. Kan gitu. 

Nah yang menjadikan 

berhasil atau tidaknya 

kan kembali kepada diri 

mereka masing-masing. 

Kalo orang punya 

kecerdasan kan pasti 

punya taktik dan strategi 

yang bagus. 
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Kalo di 

Tarung 

Derajat buth 

kreativitas 

tidak? Ada 

yang bedakah 

dari beladiri 

lain? 

Kreativitas ya butuh. 

Hampir sama lah sama 

semua. Semua beladiri 

ibaratnya kan pembelaan 

diri. Nah jadi materinya 

juga hampir sama.ada 

pukulan, ada tendangan, 

ada bantingan, kayak 

yang tadi saya jelaskan. 

Tapi semua organisasi 

beladiri kan punya 

aturan masing-masing. 

Nah itu tergantung pada 

aturan-aturan yang ada. 

   

Kalo motivasi 

dari mereka 

bertiga beda 

gak?  

Motivasi kalo anak-anak 

didik semua disaat 

karantina harus 

mengikuti semua. Jadi 

semuanya ya mengikuti 

aturan yanga ada gitu. 

Mudah dimotivasi juga 

kok mereka kalo latihan. 

   

Memang 

latihannya itu 

se-intens apa 

sih atletnya? 

Beda-beda 

nggak? 

Si L,T,D itu beda-beda.  

Orangnya kan nggak 

sama. Jadi ya beda. 

Kayak kalo si D itu kan 

beda, nggak disini. Kalo 

L dan T itu disini, satu 

tempat. Kalo D kan 

ibaratnya kabupaten 

lain. Cuman ikutnya kan 

kota Semarang. Ya 

walaupun dia kuliahnya 

di UNNES tapi kan 

latihannya disana, di 

Temanggung.  

   

Kalo latihan 

untuk daya 

tahan tubuh 

dan kekuatan 

itu biasanya 

latihannya 

Latihannya itu kalo di 

Tarung Derajat memang 

kebanyakan pull up, sit 

up, push up,back up  itu 

pasti. Makanan sehari-

hari itu. Itu untuk 
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kayak apa? melatih kekuatan tubuh. 

Nanti kalau kekuatan 

tubuh dari mana dulu, 

oh dari bawah, itu dari 

kuda-kuda. Oh naik 

keatas, kekuatan di 

perut. Naik ke atas, 

kekuatan di dada. Naik 

ke atas, kekuatan di 

leher, naik ke atas lagi, 

kekuatan di kepala. Jadi 

semua ada trik-trik 

latihannya.  

 

Itu setiap hari 

latihan? 

Latihan yang mana?    

Yang mereka 

bertiga. 

Ya setiap hari. Atlet 

pada saat di karantina 

latihan setiap hari. Kalo 

di karantina. Tapi kalo 

udah nggak di karantina 

kan beda. Tapi beberapa 

saat sekali. Mungkin 

seminggu dua kali, 

seminggu tiga kali gitu. 

Tapi pas di karantina ya 

setiap hari latihan. Pagi 

siang sore. Kalo masih 

di karantina.   

 

   

Kalo misal 

mereka nggak 

ikut latihan 

gitu ada 

konsekuensin

ya nggak? 

Itu kalo di Tarung 

Derajat semua fleksibel. 

Nggak ada konsekuensi 

khusus. Tapi semua atlet 

punya tanggung jawab 

sendiri-sendiri. Disaat 

mereka tidak mengikuti 

latihan pasti karena ada 

kegiatan penting lain 

misal karna kegiatan 

kampus, atau mungkin 

hal lain di pekerjaan 
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yang sangat penting. 

Nah itu kita fleksibel. 

Nggak ada sanksi 

khusus gitu. Tapi 

mereka bisa 

menyesuaikan diri 

sendiri. Makanya kalo di 

Tarung Derajat kan 

punya slogan itu tadi, 

jadikanlah dirimu oleh 

diri sendiri. Begitu. 

 

Kalo 

latihannya 

mereka itu 

dari 

dicontohkan 

langsung 

mengikuti 

atau 

bagaimana? 

Ya, betul. Dicontohin 

dulu. Kalo nggak 

dicontohin nggak akan 

bisa. Oh seumpama 

pukulan, tendangan. 

Kalo pukulan ya diajarin 

pukulan cepat, pukulan 

double cepat, pukulan 

lingkar dalam, pukulan 

atas. Oh nanti diajarin 

seperti ini dulu, terus 

nanti dibuat berapa 

ronde. Nah setelah 

pukulan nanti ya 

tendangan. Tendangan 

yang dipake ya 

tendangan lingkar 

dalam, tendangaan 

samping, tendangan 

belakang. Tendangan 

kait. Dipakai semua. 

Berapa ronde. Oh terus 

nanti yang ketiga 

kombinasi antara 

pukulan dan tendangan. 

Nah pukulan dan 

tendangan dipakai 

berapa ronde. Pukulan  

tendangan, pukulan 

tendangan, kalo udah 
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ditempuh kita baru 

taktik dan strategi. Kita 

pakai taktik dan strategi 

orang tarung bagaimana. 

Seumpama kita 

ibaratnya biar masuk 

nilai bagaimana. Jadi itu 

ada taktik dan 

strateginya semua. 

Teknik semua sama. 

Tapi strategi orang 

beda-beda. Gitu.  

 

Trus mereka 

abis dililatin, 

dicontohin 

gitu langsung 

ngikutin? 

Iya ngikuti. Jadi begini. 

Kita kan kalau udah atlet 

berarti udah tahu semua 

teknik. tinggal 

diinstruksikan aja misal 

pukulan cepat, atau 

pukulan apa, itu sudah 

bisa nangkep. Mereka 

sudah ngerti, bisa 

langsung mengikuti 

instruksi. Kalo kita 

contohin dari awal ya 

ada, ada yang kita 

contohin dari awal. 

Seperti pukulan cepat, 

double cepat, tendangan 

lingkar dalam, moving, 

langsung pakai 

tendangan lingkar 

dalam, tendangan 

samping, tendangan 

lingkar belakang. Itu 

pertama kita contohin 

dulu, nanti mereka 

tinggal mengikuti. Gitu.  

 

   

Kalo mereka 

itu termasuk 

gampang di 

Kalo anak-anak semua 

gimana ya. Kadang ya 

capek. Tapi kalo capek 
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motivasi 

nggak? 

kan hal yang wajar. 

Yang namanya latihan 

setiap hari kan pasti 

capek. Tapi setelah itu 

di motivasi ya kembali 

pada diri mereka sendiri. 

Kalo orang dari awal 

niatnya itu olahraga, 

niatnya ibadah, semua 

itu rasa capek ataupun 

jengkel sama pelatih 

ataupun dengan senior. 

Tapi kalo orang itu 

niatnya Cuma setengah-

setengah itu nanti 

timbullah rasa yang 

gampang ada rasa males 

dan susah di motivasi. 

Ya capek, males, tidak 

punya motivasi, dan 

sebagainya. Tapi semua 

kembali ke dalam diri 

seseorangnya. Kalo 

orang itu dari awal 

sudah dikasih 

pengertian, motivasi, 

dan lain-lain yang 

seperti ini seperti itu, dia 

latihannya memang 

benar-benar yakin dan 

percaya, pasti dia itu 

sudah memiliki dasar. 

Niatnya saya latihan it 

apa. Oh saya ingin yang 

pertama niat mencari 

ilmu ya bisa. Niatnya 

olahraga dan mencari 

ilmu juga bisa. Oh 

niatnya mencari prestasi, 

berarti kan dia harus 

disiplin dan penuh 

dengan tanggung jawab. 
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Kalo 

dukungan 

anda sebagai 

pelatih itu 

seperti apa? 

Dukungan yang 

diberikan ya sudah pasti 

dengan melatih sehari-

hari. Itu kan ibaratnya 

sudah memberi 

dukungan utama. Yang 

kedua dukungan doa. 

Usaha dan doa harus 

jalan semuanya. Kita 

melatih kan sudah 

mengusahan setiap hari. 

Dari materi, dari latihan 

setiap hari yang seperti 

itu. Sambil kita dukung 

dengan doa. Doa 

seseorang kan belum 

tentu mustajab. Tapi doa 

lain orang kan siapa tau 

lebih mujarab. Kalo 

orang itu percaya dan 

yakin kan kalo 

memberikan doa pada 

siapapun kan siapa tau 

akan berhasil. 

 

   

Tarus kalau 

dari 

pemerintahny

a dari kota 

semarang 

mendukung 

tidak? 

Wah dukungan mereka 

sudah sangat bagus. 

Dukungan pemerintah 

kota Semarang dari awal 

sampai skhir seperti ini 

ya super. Super dalam 

arti daripada daerah-

daerah lain lebih bagus 

di kota Semarang. 

 

   

Bentuknya 

apa pak? 

Bentuknya ya kayak 

insentif. Insentif itu 

ibaratnya kayak bulanan 

untuk anak-anak. 

bulanan anak-anak dari 

awal saya masuk 2017 

itu sudah ada insentif 
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untuk anak-anak. ada 

lini satu, lini dua, lini 

tiga. Seperti itu. Nah 

sampai sekarangpun 

untuk dukungan dari 

pemerintah paling bagus 

kota Semarang.  

 

Memang 

yang lain 

tidak ada 

insentif? 

 

Ya ada, tapi kan sedikit-

sedikit.  

   

Kalau dalam 

pertandingan 

itu untuk 

menentukan 

yang menang 

atau kalah 

bagaimana? 

Kalau dalam 

pertandingan di Tarung 

Derajat eee..  ada tiga 

ronde. Dari tiga ronde 

itu, dalam satu rondenya 

ada tiga menit. Kalo 

yang menang atau kalah 

kan itu penilaian. 

Menang dan kalah itu 

ada penilaian. Penilaian 

misal dari pukulan. 

Pukulan mana, kalo di 

Tarung Derajat ya misal 

pukulan di kepala. Nah 

tendangan paling tinggi 

adalah tendangan kalo 

kena kepala. Nilainya 

tiga. Kalo pukulan, 

pukul kepala nilainya 

dua. Pukul kena badan 

nilai satu. Tapi kalo 

tendangan, tendangan 

kena kepala nilai tiga. 

Tendangan kena badan 

nilai dua.  

 

   

Trus yang 

menang? 

Ya yang paling banyak 

nilai. 
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Tarung 

Derajat sering 

menang pak? 

Eee.. kalo Tarung 

Derajat kan nggak bisa 

kayak beladiri lain. Kalo 

beladiri lain kan 

ibaratnya bisa tanding 

dengan beda organisasi. 

Kalo Tarung Derajat 

hanya satu beladiri itu 

yang dibolehkan untuk 

kejuaraan sesama 

Tarung Derajat.  

 

   

Tarung 

Derajat itu 

nasioanal ya? 

 

Iya, nasional.     

PON juga 

kan ya? 

 

Iya, sampai PON.     

Sudah ada 

usaha untuk 

menjadi 

internasional 

tidak? 

Ya sebenarnya sih 

sudah. Dari dulu 

sebenarnya sudah. Dari 

2011 sebenernya 

ekshibisi sudah jalan. 

Ekshibisi sudah jalan, 

tapi kalau kejuaraan-

kejuaraan ibaratnya ke 

luar negeri itu masih 

ada. Tapi belum diakui 

pemerintah pusat. Kalau 

dulu waktu tahun 2011 

sudah ekshibisi. Tapi itu 

semua kan ya kalau 

orang atasan biasalah, 

itu enggak tau entah 

politiknya orang sana 

sendiri apa bagaimana.  

Jadi ini baru nasional. 

Jadi kayak politiknya 

orang atasan gitu. 

Seharusnya udah masuk 

SEA Games dari tahun 
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2011 itu tadi. Sudah 

ekshibisi di SEA Games, 

ibaratnya semua udah 

jalan, 2011 itu yang 

negara lain udah 

mengajukan semua di 

Myanmar dulu itu. 

Indonesia nggak 

mengajukan sendiri. 

Padahal kan Tarung 

Derajat dari Indonesia. 

Jadi yang bodo kan dari 

pemerintah kita sendiri. 

Malah kenapa olahraga 

dari luar semua 

ditampung. Tapi 

olahraga bangsa sendiri 

tidak diperhatikan. 

Padahal atlet Tarung 

Derajat punya banyak 

prestasi.  Yang jelas 

saya pegang Jawa 

Tengah tetap eksis kok 

haha. Ini aja saya habis 

nganterin anak-anak ke 

dinas kesehatan untuk 

kejuaraan nanti. Kalau 

kejuaraan gitu kan harus 

ada surat kesehatan dari 

dokter. 

 

Oiya itu 

kalau untuk 

mengukur 

prestasi juga 

bisa dari hasil 

tes fisik gitu 

ya? 

Iya tes fisik juga ada. 

Kan itu juga diukur. Jadi 

ini semua kemampuan 

tapi kan kembali pada 

Yang Maha Kuasa. 

Segala sesuatunya sudah 

diatur sama Yang Maha 

Kuasa. Untuk atlet yang 

berprestasipun begitu. 

Makanya usaha dan doa 

harus selalu dijaga. 
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Misal ada atlet yang 

digadang-gadang dapet 

emas, tapi kenyataan 

lengah sedikit rahangnya 

kena terus gak bisa apa-

apa. Nah itu kan ibarat 

segala prestasi juga juga 

diatur sama Yang Maha 

Kuasa. Padahal sudah 

tau misal kalo 

latihannya seperti ini itu 

nanti pasti emas. Tapi 

nggak taunya di dalam 

arena K.O. Sudah biasa 

seperti itu. Tapi kan 

ibaratnya untuk 

berprestasi itu sudah 

diadakan program-

programnya. Dasar-

dasar seorang atlet pun 

harus mempunyai 

semuanya. Nah kalo 

sudah memiliki dasar 

semuanya tinggal 

materi. Materi sudah 

punya ya taktik dan 

strategi harus dimiliki. 

Setelah itu doa juga. 

Kalo doa dan usaha 

harus sejalan, nanti 

dipertandingan bisa 

lebih legowo. Misal 

kalah tuh kayak oh, 

mungkin kekuranganku 

ada disini dan disini. 

Seperti itu. 

 

Tarung 

Derajat itu 

mulai 

dipertandingk

an dari tahun 

Tahun 1972. Tahun 72 

itu muncul olahraga 

Tarung Derajat.  
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berapa? 

 

Itu sudah ikut 

lomba-lomba 

nasional? 

 

Belum. Dulu itu masih 

olahraga tradisional 

masuknya. Jadi dulu 

memang masih Boxer. 

Nah masih Boxer, baru 

tahun 1997 di Indonesia-

kan menjadi olahraga 

Tarung Derajat. Setelah 

jadi Tarung Derajat baru 

masuk KONI. Itu diakui 

oleh KONI pusat. 

Diakui KONI pusat 

karna masuknya 

olahraga prestasi. Dulu 

kan masih olahraga 

tradisonal. Kalo masih 

tradisional ya biasa, 

mainnya masih seperti 

tarung-tarung jalanan 

seperti itu. Sejak 1997 

masuk olahraga prestasi 

itu otomatis mengikuti 

aturan yang ada di 

KONI. Pake handbox. 

Pake handbox dulu aja 

baru 1997. Terus masuk 

ke PON itu udah pake 

helm, pake protector. Itu 

mau masuk ke PON jadi 

haru mengikuti aturan 

yang ada di KONI. Kalo 

dulu ya tanpa ada 

handbox dan pelindung 

lain. Dulu namanya 

masih Boxer.  

 

   

Masuk PON 

pertama kali 

itu kapan? 

Pertama kali PON itu 

tahun 2004. 2004 di 

Palembang. 
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Semakin 

berkembang 

ya sekarang? 

Ya alhamdulilah dengan 

Tarung Derajat saya 

pegang mulai dari 2003 

bekerjasama dengan 

orang pusat, ibaratnya 

perguruan pusat yang 

ditugaskan ke Jawa 

Tengah sini prestasi 

mulai naik-naik sampai 

bisa juara umum. 

Sampai yang asli Jawa 

Barat bisa dikalahkan. 

Indonesia ini sekarang 

barometernya adalah 

Jawa Tengah. 

 

   

Padahal 

Tarung 

Derajat itu 

dari Jawa 

Barat ya? 

 

Iya, Jawa Barat. Nggak 

ada yang mengalahkan 

Jawa Barat, seumur-

umur ya baru Jawa 

Tengah yang bisa 

mengalahkan Jawa 

Barat, itu mulai tahun 

2010. Terus tahun 2012 

PON. Terus 

KEJURNAS di NTB. 

Terus PON di 

Palembang itu. Ya 

setelah itu mulai sering 

juara umum. Sampai 

sekarangpun kalo nggak 

juara umum ya juara 

dua. Mungkin itu ya 

sejak ada orang pusat 

yang membantu disini, 

dengan kekompakan 

semua pihak. Seumur-

umur itu sebelum 2004 

kebawah, Jawa Tengah 

nggak ada prestasi sama 

sekali. Ya itu ada 

prestasi yang digadang-
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gadang ini nanti emas, 

tapi kenyataannya kalah. 

Kalo pelatih yang dulu 

belum ada prestasi sama 

sekali.  

 

Jadi pelatih 

itu sangat 

penting ya 

haha 

Iya. Tapi kalau Tarung 

Derajat tuh ya 

keterbatasannya ya dari 

pelatih. Pelatihnya 

kurang. Kurang karena 

apa? Ya karena kalau di 

Tarung Derajat memang 

benar-benar butuh 

pelatih yang mumpuni 

semua. Harus terseleksi. 

Tidak sembarangan. 

Nah kekurangan disitu. 

Tapi kalau di Tarung 

Derajat itu ada 

pendidikan moral 

semuanya ada.  
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