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ABSTRAK 

 

Ayu Reza Adzalika. 2018. Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Atlet Cabang 

Olahraga Terukur (Atletik, Angkat Besi, Panahan dan Renang) di Provinsi 

Lampung. Tesis. Program Studi Pendidikan Olahraga. Pascasarjana, 

Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pembimbing I: Prof. Dr. 

Soegiyanto, Ks. Ms, Pembimbing II: Dr. Rumini, S.Pd, M.Pd  

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Prestasi, Cabang Olahraga Terukur 

Pembinaan ini bertujuan untuk mengevaluasi program:1) antecendent 

pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur (Atletik, Angkat Besi, Panahan 

dan Renang) di Provinsi Lampung yang meliputi latar belakang (pengurus, pelatih 

dan atlet), tujuan penelitian, dan program pembinaan, 2) transaction pembinaan 

prestasi atlet cabang olahraga terukur (Atletik, Angkat Besi, Panahan dan Renang) 

di Provinsi Lampung yang meliputi seleksi pengurus, seleksi pelatih, seleksi atlet, 

program latihan dan program kerja yang sesuai, ketersediaan sumber daya, dan 

ketersediaan sarana/prasarana pendukung, 3) outcomes pembinaan prestasi atlet 

cabang olahraga terukur (Atletik, Angkat Besi, Panahan dan Renang) di Provinsi 

Lampung yang meliputi performance pelatih atau hasil pembinaan (perolehan 

medali). 

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi program dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif, Countenance Model dari Stake. Sumber dan subjek 

penelitian ini adalah pengurus, pelatih, atlet. Teknik Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

bersumber dari pelatih, pengurus, atlet dan orang tua. Teknik analisis secara 

kualitatif berdasarkan 4 komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data atau display, penarikan kesimpulan atau conclution drawing.  

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Antecedent, program pembinaan yang 

sudah jelas dalam meningkatkan prestasi atlet, program pembinaan atlet cabang 

olahraga terukur sudah berjalan dengan baik, 2) Transaction, belum berjalan 

dengan baik, 3) Outcome, program pembinaan prestasi atlet yang dilakukan di 

Provinsi Lampung dari hasil perolehan medali mengalami penurunan. 

Kesimpulan: 1) Antecedents dalam hal ini latar belakang, kelengkapan 

perangkat sudah terstruktur dimana sudah ada struktur kepengurusan yang jelas 

dan adanya program pembinaan atlet cabang olahraga terukur jelas, tetapi kurang 

terprogram, 2) Transaction dalam program pembinaan atlet cabang olahraga 

terukur Provinsi Lampung yang dinyatakan baik, 3) Outcomes dalam hal ini hasil 

nya kurang baik, untuk prestasi atlet sendiri kurang stabil karena tidak 

memperoleh medali setiap tahunnya dan tidak rutin mengikuti kejuaraan setiap 

tahunnya. Saran penelitian ini adalah Pengprov dan KONI Provinsi Lampung 

sebagai wadah pembinaan atlet cabang olahraga terukur harus diperbaiki dan 

perlu perhatian khusus dalam proses program pembinaan atlet cabang olahraga 

terukur. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pengurus KONI Provinsi 

Lampung  harus lebih meningkatkan koordinasinya. Perlu dikembangkan kembali 

pembinaannya dengan cara mengadakan pelatihan rutin untuk para pelatih. 
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ABSTRACT 

Ayu Reza Adzalika. 2018. The Evaluation of Athletes’ Achievement Coaching Program 

of Measurable Sports (Athletics, Weightlifting, Archery, and Swimming) in 

Lampung Province. Thesis. Sports Education Study Program. Graduate School, 

Universitas Negeri Semarang (UNNES). Consultant I: Prof. Dr. Soegiyanto, Ks. 

Ms, Consultant II: Dr. Rumini, S.Pd.,M.Pd. 

Keywords : Evaluation, Coaching, Achievement, Measurable Sports 

This program aimed at evaluating: 1) The Antecedent of athletes’ achievement 

coaching program of measurable sports (Athletics, Weightlifting, Archery, and 

Swimming)  which covered background (management, coach, and athletes), purposes, 

and coaching programs, 2) The Transaction of athletes’ achievement coaching program 

of measurable sports (Athletics, Weightlifting, Archery, and Swimming) which covered 

management board selection, coach selection, athlete selection, training program and 

appropriate working program, sources availability, and the availability of supporting 

facilities and infrastructures, 3) The Outcomes of athletes’ achievement coaching program 

of measurable sports (Athletics, Weightlifting, Archery, and Swimming) which covered 

coach performance or coaching results (medals results). 

This research was a program evaluation research which used qualitative approach 

as its design,  Three stages of Countenance Model from Stake Model of  program 

evaluation. Data sources and subjects of this research were management board, coach, 

and athletes and parents. The data were collected through observation, interview, and 

documentation. Qualitative data analysis was done based on 4 components: data 

collection, data reduction,  data display, conclusion drawing. 

The results of this study informed 1) The Antecedent of athletes’ achievement 

coaching program contributed to the improvement of athletes’ achievements, the athletes’ 

coaching program of measurable sports was running well, 2) The Transaction processhad 

not run well yet, 3) The Outcome of the athletes’ achievement coaching program 

conducted in Lampung Province, based on the medals results, decreased.  

Conclusions: 1) Antecedents which covered equipment completeness was well 

structured, where there was clear management structure and the existence of athletes’ 

coaching program was clear, but it was not well programmed, 2) Transaction on the 

athletes’ coaching program of measurable sports in Lampung Province was categorized as 

not good enough, 3) Outcomes, in this case, the results were not good enough. Athletes’ 

achievements were less stable since they did not get medals every year and also they were 

not routinely participating in championships every year. This research suggested 

provincial administrator (Pengprov) and KONI of Lampung Province as organizations to 

develop athletes performance should be improved and it needed special attention in 

designing athletes’ training program of measurable sports. The Lampung Provincial 

government and  the members of KONI of Lampung should increase their coordination. 

Coaching program needed to be redeveloped by providing or including regular training 

for coaches. 
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rahmat-nya. Berkat karunia-nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Evaluasi Pembinaan Prestasi Atlet Cabang Olahraga Terukur (Atletik, Angkat 
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memotifasi dan mendoakan agar peneliti dapat segera menyelesaikan studi 

magister ini. 
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peneliti untuk melakukan penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Olahraga sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang 

berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah 

olahraga. Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa di tinggalkan dan 

harus dilaksanakan secara berulang-ulang agar dapat terpelihara kesehatannya 

baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan jasmani, rohani dan sosial. Tidak 

ada perbedaan unsur ras, suku, agama, jenis kelamin maupun usia semua nya 

dapat berolahraga sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.  

Pencapaian suatu prestasi dalam olahraga sangat bergantung pada proses 

pembinaan yang terencana, teratur dan berkesinambungan oleh karena itu 

pencapaian prestasi puncak perlu di jabarkan dalam suatu konsep yang 

menyeluruh dalam suatu pola pembinaan olahraga nasional yang mengacu pada 

sistim permasalahan, pembibitan dan pembinaan atlet. (Alventur, 2015) 

Proses pembinaan yang sistematik, terencana, teratur dan berkelanjutan 

perlu dilakukan sebuah evaluasi karena suatu bidang pekerjaan dapat dilakukan 

baik atau buruk jika telah dilakukan sebuah evaluasi. Evaluasi sebagai sebuah 

proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan 

untuk mendukung tercapainya tujuan. Melalui program pembinaan di klub-klub 

maupun lembaga pelatihan atlet dibina baik dari fisik, tekhnik, taktik, maupun 

mental nya dalam berlomba untuk mecapai preatasi yang maksimal. (Satria, 2012 

; Kintamani, 2013) 
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Salah satu penyelenggaraan proses pembinaan adalah klub yang di bawah 

pengurus cabang (Pengcab). Dalam proses pembinaan menuju prestasi yang 

setinggi-tingginya, perkumpulan olahraga (klub) berada pada tempat yang 

strategis, karena berada di posisi terdepan dan menjadi ujung tombak pembinaan 

prestasi ( KONI,1997:3 ; Satria, 2012). 

Prestasi olahraga yang optimal  dapat dicapai dengan pembinaan yang baik 

dan benar sebagai satu keutuhan. Memang sukar untuk di pastikan faktor apa yang 

paling dominan karena banyak faktor yang ikut bertanggung jawab terhadap 

pencapaian prestasi. Oleh karena itu, pencapaian prestasi perlu di jabarkan dalam 

suatu konsep yang menyeluruh dalam satu pola pembinaan yang berjenjang.  

Dalam hal ini, untuk pencapaian prestasi puncak olahraga di tempuh melalui 

suatu pola pembinaan olahraga yang bergantung pada proses pembinaan yang 

terencana, teratur dan berkesinambungan untuk hasil yang maksimal. Performa 

seorang atlet diperlukan adanya sistem pembinaan olahraga secara nasional yang 

meliputi sepuluh pilar kebijakan, antara lain (1) dukungan dana (finansial), (2) 

lembaga olahraga terdiri dari struktur dan isi kebijakan olahraga terpadu, (3) 

pemasalan (landasan dan partisipasi), (4) pembinaan prestasi (promosi dan 

identifikasi bakat), (5) elip atau prestasi top (sistem pengahargaan dan rasa aman), 

(6) fasilitas latihan, (7) pengadaan dan pengembangan pelatih, (8) kompetisi 

nasional, (9) riset atau iptekor, dan (10) lingkungan, media dan sponsor, (Ranto, 

2012 ; Pakaya, 2012).  

Provinsi Lampung memiliki 30 Pengprov di bidang olahraga, diantaranya 

21 sudah terdaftar di Provinsi Lampung secara resmi dan 9 belum terdaftar tetapi 
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sudah berjalan. Cabang olahraga terukur merupakan cabang olahraga yang 

hasilnya dilihat dari jarak tempuhnya atau hasilnya dapat dilihat secara langsung 

dan akurat. Macam-macam olahraga terukur sebagai berikut panahan, atletik, 

senam, angkat besi, paralayang, panjat tebing, renang, renang indah, polo air, 

loncat indah, dan lain-lain. Peneliti ingin membahas tentang cabang olahraga 

terukur yaitu atletik, angkat besi, panahan, dan renang yang ada di Provinsi 

Lampung karena cabang tersebut merupakan cabang olahraga unggulan di 

Provinsi Lampung.  

Tabel. 1 Data Pengprov Lampung (Resmi Terdaftar) 

No Terdaftar 

1 PRSI/ Renang 12 TI/ Taekwondo 

2 PASI/ Ateltik 13 PSTI/ Takraw 

3 PERPANI/ Panahan 14 ABTI/ Bola Tangan 

4 
PABBSI/ Angkat 

Berat 
15 PJSI/ Judo 

5 ISSI/ Sepeda 16 PSSI/ Sepakbola 

6 
PERBASAI / 

Bassball, Softball 
17 IPSI/ Silat 

7 PBVSI/ Voli 18 FPTI/ Panjat Tebing 

8 PBSI/ Bulutangkis 19 PERSANI/ Senam 

9 PERBASI/  Basket 20 
PERSEROSI/ Sepatu 

Roda 

10 
PETLI/ Tenis 

Lapangan 
21 PODSI/ Dayung 

11 PTMSI/ Tenis Meja   

 

Tabel. 2 Data Pengprov Lampung (Tidak Resmi / Tidak Terdaftar) 

No Belum Terdaftar 

1 PGSI/ Gulat 6 PERCASI/ Catur 

2 PERTINA/ Tinju Amatir 7 PGSI/ Brige 

3 PORDASI/ Berkuda 8 PERKEMI/ Kempo 

4 WI/ Wushu 9 FAJI/ Arum Jeram 

5 KODRAT/ Tarung Drajat   
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Perkembangan atletik di Provinsi Lampung semakin hari semakin 

meningkat sesuai perkembangan jaman, pembinaan atletik di Lampung sepanjang 

2012-2017 dinilai cukup berhasil tetapi mampu mengungguli Papua yang 

sebelumnya cukup berjaya di arena atletik. Menurut bapak Hadi selaku pelatih 

Atletik Lampung menjelaskan kurangnya sarana dan prasarana dalam program 

pembinaan atletik di Lampung ini, sehingga menghambat peningkatan prestasi 

atlet atletik Lampung, pusat pelatihan atletik di Provinsi Lampung berada di 2 

lokasi untuk junior di lapangan kabupaten Pringsewu dan untuk senior di Stadion 

Pahoman Bandar Lampung. Jadwal latihan junior setiap pagi pukul 05:00–06:30 

WIB dan sore pukul 15:30-17:00 dan untuk senior di lakukan hanya setiap pagi 

pukul 08-00 WIB sampai pukul 10:00 WIB.  

Angkat besi dan angkat berat adalah cabang olahraga yang bersaing untuk 

mengangkat beban berat yang disebut dengan barbel, yang dilakukan dengan 

kombinasi dari kekuatan, fleksibilitas, konsentrasi, kemampuan, disiplin (sangat 

penting), atletis, fitnes, teknik, mental dan kekuatan fisik. Pembinaan dipusat 

pelatihan (Padepokan Gajah Lampung) angkat besi dan angkat berat Lampung 

telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan dan kemajuan 

olahraga indonesia, hal ini dibuktikan dengan perolehan prestasi dari para lifter 

cabang olahraga tersebut pada berbagai kejuruan baik pada tingkat asia tenggara 

seperti Sea Games, kejuaraan Asia dan dunia lainya. Padepokan ini berdiri sejak 

tahun 1997 di dirikan oleh bapak Imron selaku pemiliki padepokan. Atlet angkat 

besi atau lifter asal Padepokan Gajah Lampung sudah banyak menciptakan 

prestasi yang membanggakan, program di Padepokan Gajah Lampung ini seperti 
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PPLP (Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar) para atlet di beri fasilitas tempat 

tinggal dan uang saku, jadwal latihan padepokan gajah lampung ini adalah setiap 

hari Senin, Selasa, Rabu dan Jum’at (pagi 08:00-10:00 dan sore 16:00-17:30) dan 

Sabtu pukul 06:00-07:00.  

Panahan adalah suatu kegiatan menggunakan busur panah untuk 

menembakkan anak panah,  dalam permainan atau perlombaan panah, para 

pemain harus menembakkan anak panahnya sesuai dengan target sasaran yang 

sudah di tentukan. Di Indonesia olahraga jenis ini memang jarang dimainkan, 

namun atlit panahan Indonesia pernah meraih perak di kejuaraan olahraga dunia 

(olympiade) yaitu: Lilies Handayani, Nurfitriana Saiman dan Kusuma Wardhani 

yang berlatih dibawah bimbingan atlit panah senior Donald Pandiangan. Panahan 

sudah ada sejak tahun 1988 di Provinsi Lampung namun baru mulai berkembang 

pada tahun 1990 an dan mulai menyebar ke berbagai wilayah di Provinsi 

Lampung yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Timur, 

Lampung Utara, Pesawaran, dan Pringsewu. Prestasi panahan di provinsi 

Lampung setiap tahunya meningkat dan pusat pelatihan panahan ini melakukan 

Try Out selama 3 bulan sekali untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet nya, lokasi 

pusat pelatihan panahan di provinsi lampung berada di desa candimas Natar, 

jadwal latihan panahan yaitu senin-jum’at pukul 16:00 wib sampai selesai.  

Renang merupakan olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang 

dalam berenang. Gaya renang yang di perlombakan adalah gaya kupu-kupu 

(butterfly), punggung (backstroke), dada (breastroke), bebas (crawl/freestyle). 

Kecepatan merupakan komponen terpenting untuk cabang olahraga renang. 
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Dalam pencapaian prestasi renang seorang atlet atau perenang harus memiliki 

empat aspek pokok yang yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental yang harus di 

kembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan latihan yang teratur dan benar. 

Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh olahraga renang sampai saat ini 

belum menggembirakan, berbeda di era tahun 90-an yang mengukir prestasi 

terbaiknya, dengan mengadakan perlombaan yang rutin bertujuan untuk try out 

supaya bisa di perbaiki. Pengurus PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) 

Lampung dan Bapak Ade Utami selaku Ketua PRSI Lampung sedang memproses 

meningkatkan cabang renang untuk dapat bersaing di kejuaran-kejuaran renang 

nasional maupun internasional.  

Cabang olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan, dan renang) di 

Provinsi Lampung merupakan cabang yang banyak menyumbangkan prestasi 

untuk Provinsi Lampung bisa di sebut cabang olahraga unggulan, banyaknya 

ajang kejuaraan  yang sudah di ikuti baik  tingkat daerah, nasional maupun 

imtermasional, tetapi cabang olahraga terukur  ini masih banyak megalami 

kendala dalam meningkatkan prestasi sehingga mengakhibatkan prestasi yang 

tidak setabil untuk Provinsi Lampung.  

Proses pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga tentunya 

membutuhkan atlet-atlet yang memiliki potensi yang tinggi. Untuk mendapatkan 

atlet yang berpotensi maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan prestasi 

diusia produktif yakni tingkat usia sekolah. Pembinaan olahraga di lampung 

seharusnya ada peningkatan seiring dengan penerapan berbagai perkembangan 

ilmu dan pengetahuan di bidang olahraga khususnya cabang olahraga terukur 
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(atletik, angkat besi, panahan, renang). Program pembinaan prestasi 

membutuhkan metode yang tepat untuk mehasilkan prestasi yang maksimal. 

Program latihan yang disusun oleh pelatih untuk di terapkan dalam suatu kegiatan 

latihan untuk mencapai prestasi renang yang maksimal harus sesuai dengan yang 

akan di capai. (Akmad, 2017) 

Berdasarkan data yang di peroleh dalam melaksanakan observasi di pusat-

pusat pelatihan pembinaan prestasi dapat diketahui perkembangan cabang 

olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung 

memang sudah cukup baik tetapi belum maksimal masih adanya ketidak stabilan 

dalam pencapaian prestasi. Sehingga menguatkan peneliti untuk mengevaluasi 

pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan 

dan renang) di Provinsi Lampung. Beberapa data prestasi cabang olahraga terukur 

(atletik, angkat besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran  17 

 

 Data Hasil Prestasi Cabang Olahraga Terukur (Atletik, Angkat Besi, Panahan, Renang) di Provinsi Lampung  

 

Kejuaraan Atletik Angkat Besi Panahan Renang 

Kejurnas 

2015 

Remaja junior : 

4 Emas 

- 400m lari gawang remaja putri 

- sapta lomba (putri) 

- 60m lari gawang pra-remaja putri 

- 60m gawang putra) 

1 perunggu (lempar lembing remaja putri) 

 

Senior : 

2 emas  

- Dasa lomba putra 

- Lompat tinggi galah  

1 perak (400m gawang) 

1 perunggu (dasa lomba putra)  

3 emas  

- 56 kg putra 

- 45 kg putri 

- 44 kg putri 

  

1 perak  

- 85 kg putra 

 

1 perunggu  

- 45 kg putri  

(International 

weightlifting 

champhionship) 

Pra-PON  

3 emas  

3 perak 

2 perunggu  

PORWIL babel  

1 emas  

- 100 m 

punggung pi 

 

1 perak  

- 100 m dada pi 

 

1 perunggu  

- 100 m 

punggung pi  

Popnas  

2015  

1 emas (400m gawang putri) 

1 perak (110m Gawang putri) 

1 perunggu (110m gawang putra  

5 emas  

- 85 kg putra 

- 56 kg putra 

- 53 kg putri 

- 44 kg putri  

- 40 kg putri  

2 perunggu  

- 50 kg putra 

- 45 kg putra 

1 emas (recurve olympic 

perorangan putra) 

1 perak recuve olympic 

beregu putri 

 

- 

PON XVI Remaja junior  3 emas  2 perak - 



 
 

 
 

2016 2 Emas  

- 400 m gawang putri  

- Sapta lomba putri 

1 perak (60m  gawang putra) 

1 perunggu ( lempar lembing putri)  

 

Senior : 

2 emas 

- Dasa lomba putra 

- 400 m gawang putra 

1 perak ( 400m gawang putra) 

 1 perunggu (lompat galah putra)  

- 74 kg putra 

- 57 kg putri 

- 63 kg putri 

 

1 perunggu  

- 56 kg putra  

-  

1 perunggu  

Kejurnas 

2016 

1 emas (400m gawang putri) 

1 perak (110m Gawang putri) 

2 perunggu  

- 110m gawang putra 

- Lompat galah putra 

1 emas  

- 56 kg putra 

 

1 perak  

- 85 kg putra 

 

5 emas 

3 perak 

4 perunggu 

(SumBar) 

3 emas  

- 50 m bebas KU II 

pa 

- 50 m punggung 

KU II pa 

- 200 m punggung 

KU  II pa 

 

3 perak  

- 200 m dada KU 

II pi 

- 50m bebas KU 

II pa 

- 50 kupu-kupu  

 

1 perunggu  

- 50 m bebas KU II 



 
 

 
 

pi 

Kejurnas 

2017 

Remaja juior 

1 emas (sapta lomba putri)  

2 perak  

- Lompat tinggi putri  

- 110 gawang putra  

1 perunggu ( 100m gawang putri) 

 

Senior: 

1 emas ( 400m gawang putra) Jateng Open 

1 perak (400m gawang putra ) 

4 emas  

- 62 kg putra (halim) 

- 58 kg putri (bernadicta) 

- 48 kg putri (purwanti) 

- 45 kg putra (dedi) 

 

3 perak 

- 40 kg putri (prasasti) 

clean & jerk 

- 40 kg putri (prasasti) 

total angkatan 

- 40 kg (astrini)  

 

1 perunggu 

- 45 kg putra ( bagus)  

2 emas  

3 perak 

2 perunggu 

(Aceh)  

7 emas putra  

- 200 m punggung 

KU  II pa 

- 100 m punggung 

pa 

- 50 kupu-kupu pa 

- 200 m bebas KU 

II pa 

- 50 m punggung 

KU II pa 

- 100 m bebas KU 

II pa 

- 50 m bebas KU II 

pa 

 

5 perak  

- 200 m dada KU 

II pi 

- 50m bebas KU 

II pa 

- 50 kupu-kupu  

- 100 m dada KU 

II pa 

- 100 m bebas 

KU II pa 

 

6  perunggu 

- 100 m punggung 

KU III pa 



 
 

 
 

- 100 m KU II pi 

- 50 punggung KU 

IV pa 

- 50 punggu KU III 

pa 

- 50 m bebas KU 

IV pa 

- 50 m bebas KU II 

pi 

- 50 m bebas KU II 

pa 

Popnas 

2017  

2 emas  

- 400 m gawang putri 

- 110 m gawang putra 

 

1 perak ( 100 m gawang putri) 

 

1 perunggu (100m gawang putri) 

4 emas 

- 62kg putra 

- 58 kg putri 

- 45 kg putra 

- 44 kg putri 

3 perak 

- 65 kg putra 

- 50 kg putra 

- 48 kg putri 

1 perunggu (40 kg putri) 

- -  

(Sumber: Pelatih dan Pengurus Cabang Olahraga Terukur, 2018)
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Berdasarkan masalah yang di terapkan di atas peneliti bertujuan untuk 

mengevaluasi pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur (atletik, angkat 

besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung supaya mengetahui secara jelas 

prestasi atlet-atlet yang berada pada pusat pelatihan tersebut yang berjudul 

“Evaluasi Pembinaan Prestasi Atlet Cabang Olahraga Terukur (Atletik, Angkat 

Besi, Panahan dan Renang) di Provinsi Lampung.” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1) Prestasi atlet cabang olahraga di Provinsi Lampung sudah cukup baik tetapi 

belum maksimal. 

2) Pendekatan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelatih kurang 

tepat. 

3) Perencanaan program pembinaan cabang olahraga di Provinsi Lampung 

kurang maksimal. 

4) Pelatih memiliki kemampuan untuk menyusun program latihan cabang 

olahraga terukur di Provinsi Lampung tetapi belum maksimal. 

5) Peran kepengurusan terhadap pencapaian prestasi cabang olahraga terukur di 

Provinsi Lampung sudah baik tetapi belum maksimal. 

6) Komponen apa saja yang menunjang keberhasilan dalam suatu kejuaraan-

kejuaran pada cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung? 

7) Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pada program pembinaan 

cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung kurang lengkap.  
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8) Input sumberdaya manusia dan sumber pendanaan pembinaan cabang 

olahraga terukur di Provinsi Lampung belum maksimal. 

9) Hasil prestasi cabang olahraga terukur  di Provinsi Lampung mengalami 

penurunan.  

10) Dukungan masyarakat terhadap pembinaan prestasi cabang olahraga terukur 

di Provinsi Lampung belum maksimal.  

 

1.3 Cakupan masalah  

Cakupan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar permasalahan tidak 

menyimpang dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang 

ada, maka perlu adanya batasan masalah agar pengkajian masalah dalam 

penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimilki 

peneliti baik dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penelitian ini 

hanya membatasi masalah pada evaluasi pembinaan prestasi atlet cabang 

olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana antecedent pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur yang 

meliputi latar belakang program, tujuan program pembinaan prestasi atlet 

cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana transaction pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur 

yang meliputi seleksi pelatih, seleksi atlet, sarana dan prasarana pendukung, 

pelaksanaan program latihan dan kerja, pembiayaan dan koordinasi 
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penunjang program pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur di 

Provinsi Lampung? 

3. Bagaimana outcomes yang meliputi hasil evaluasi pembinaan prestasi atlet 

cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini betujuan untuk mengevaluasi menyeluruh tentang program 

pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan 

dan renang) di Provinsi Lampung.  

1) Untuk menganalisis bagaimana pembinaan prestasi atlet cabang olahraga 

terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung. 

2) Untuk menganalisis bagaimana sumber daya manusia, kualitas dan 

ketersediaan sarana dan prasarana, sumber dana dalam pembinaan prestasi 

atlet cabang olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) di 

Provinsi Lampung 

3) Untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan program latihan, 

koordinasi, tenaga penunjang prestasi atlet cabang olahraga terukur 

(atletik, angkat besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung. 

4) Untuk menganalisis bagaimana hasil pembinaan, kesejahteraan dalam 

pembinaan prestasi atlet cabang olahraga terukur (atletik, angkat besi, 

panahan dan renang) di Provinsi Lampung. 
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5) Untuk menganalisis dukungan masyarakat terhadap pembinaan prestasi 

atlet cabang olahraga terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) di 

Provinsi Lampung.  

 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan pembinaan 

prestasi atlet cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang dapat menambah 

pengetahuan dibidang cabang olahraga terukur dan dapat meningkatkan 

kepercayaan diri serta motivasi atlet dan pelatih untuk lebih berprestasi. 

 

16.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan masukan kepada 

pengurus dan pelatih dan atlet di pusat pembinaan prestasi atlet cabang olahraga 

terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) di Provinsi Lampung dan 

instansi lain yang berkaitan dalam pengambilan keputusan dalam rangka 

menyusun program pembinaan dan juga sebagai bahan perbandingan dan 

pengelolaan pembinaan prestasi yang telah dilakukan selama ini.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Kajian pustaka ini berkaitan dengan penelitian yang relevan terhadap judul 

evaluasi pembinaan prestasi meliputi kajian yang relevan sebagai berikut:  

Penelitian yang relevan yang berkaitan terhadap judul Evaluasi Pembinaan 

Prestasi Atlet Cabang Olahraga Terukur (atletik, angkat besi, panahan dan renang) 

di Provinsi Lampung diantaranya yaitu:  

1) Hasil penelitian M. Haris Satria, 2012 yang berjudul “Evaluasi Program 

Pembinaan Olahraga Sepakbola Di Sekayu Youth Soccer Academy (Sysa) 

Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” menyimpulkan bahwa: 1) 

Context pembinaan olahraga sepakbola di Sekayu Youth Soccer Academy 

(SYSA) sudah baik, hal ini didasarkan karena latar belakang dan tujuan 

pembinan yang jelas dalam pendirian Sekayu Youth Soccer Academy 

(SYSA), 2) Input pembinaan olahraga sepakbola di Sekayu Youth Soccer 

Academy (SYSA) secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun masih 

ada kekurangan yaitu alat fitness, 3) Process pembinaan olahraga sepakbola 

di Akademi Sepakbola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin yang 

terdiri dari aspek pelaksanaan program latihan, promosi dan degradasi, 

konsumsi, kesejahteraan, transportasi dan kordinasi antara stakeholder yang 

terkait sudah berjalan dengan baik, 4) Product pembinaan olahraga sepakbola 

di SYSA yang terdiri dari aspek keberhasilan program dilihat dari segi 
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prestasi sudah menghasilkan prestasi yang baik. Metode yan digunakan 

adalah metode CIPP menggunakan pendekatan kualitatif.  

2) Hasil penelitian Arin Triyasari, 2016 yang berjudul “Evaluasi Pembinaan 

Olahraga Senam Artistik Di Klub Senam Kabupaten Pati Dan Kabupaten 

Rembang” menyimpulkan bahwa:1) Antecedent, program pembinaan yang 

sudah jelas dalam meningkatkan prestasi atlet, program pembinaan persani 

masih banyak kekurangan dari dalam proses penyeleksian atlet, perekrutan 

pelatih dan pendanaan yang sangat sudah baik dari pemerintah. 2) 

Transaction, program latihan tidak berjalan dengan baik, transportasi, 

konsumsi serta kesejahteraan atlet dan pelatih yang kurang terjamin dari 

pemerintah dan koordinasi yang dilakukan pengurus sudah baik. 3) Outcome 

pembinaan yang dilakukan persani di kabupaten pati dan kabupaten rembang 

mengalami peningkatan baik untuk perorangan ataupun tim.penelitian ini 

mengunakan model penelitian countenance model (suharsimi arikunto dan 

abdul jabar, 2010:43), model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan 

dua hal pokok, yaitu: (1) Deskripsi (description) dan (2) Pertimbangan 

(judgments): serta membedakan tiga tahapan dalam evaluasi program, yaitu 

(1) Anteseden (Antecedents/Context), (2) Transaksi (Transaction /Process), 

dan (3) Keluaran (Output-Outcomes). 

3) Hasil penelitian Kamal Firdaus, 2011 yang berjudul “Evaluasi Program 

Pembinaan Olahraga Tenis Lapangan di Kota Padang” menyimpulkan bahwa: 

(1) Context program pembinaan olahraga tenis lapangan yang ada di Kota 

Padang, sudah pada kondisi baik (43%), (2) Input program pembinaan 
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olahraga tenis lapangan yang ada di Kota Padang sudah baik (58%). (3) 

Process program pembinaan olahraga tenis lapangan yang dilaksanakan 

secara umum telah berjalan dengan baik (42,8%). (4) Product program 

pembinaan olahraga tenis lapangan sudah baik (45%). Dapat disimpulkan 

secara keseluruhan program pembinaan belum baik (52,8%). Penelitian ini 

menggunakan metode CIPP Model (Stuf-flebeam’s) ditinjau dari tahapan-

tahapan Context, Input, Process dan Product. 

4) Hasil penelitian Juana Wangsa Putri, 2017 yang berjudul “Evaluasi 

Penyelenggaraan Program Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar 

(PPLP) Cabang Olahraga Taekwondo Provinsi Dki Jakarta” menyimpulkan 

bahwa: Tahapan context, penyelenggaraan program PPLP cabang olahraga 

Taekwondo di Provinsi DKI Jakarta dinilai belum sesuai dengan pedoman 

penyelenggaraan PPLP. Tahapan Input, berdasarkan hasil evaluasi dari empat 

komponen yang meliputi seleksi atlet, seleksi pelatih, sarana dan prasarana 

serta pembiayaan diperoleh hasil belum sesuai dengan pedoman 

penyelenggaraan program PPLP. Tahapan proses meliputi proses pelaksanaan 

program latihan, pelayanan kesehatan dan gizi serta proses akademik atlet 

PPLP, dan sistem promosi dan degradasi belum sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Tahapan produk yang dievaluasi adalah yakni perkembangan fisik 

dan teknik atlet dan hasil program pembinaan. Kedua komponen evaluasi ini 

masih sudah sesuai harapan dari penyelenggaraan program PPLP cabang 

olahraga Taekwondo Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan 
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metode penelitian kualitatif dengan pendekatan model evaluasi Context, 

Input, Process, Product (CIPP). 

5) Hasil penelitian Adiska Rani Ditya, 2016 yang berjudul “Pembinaan Prestasi 

Di Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa 

Tengah” menyimpulkan bahwa: bahwa pembinaan yang dilakukan di PPLP 

Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa faktor yang 

menjadi penghambat proses pembinaan pada prestasi atlet. Metode yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan 

memberikan gambaran tentang fakta-fakta tanpa memanipulasi dan 

sebagaimana adanya. 

6) Hasil penelitian Hellen Purnama Sari, 2016 yang berjudul “Evaluasi Program 

Pembinaan Atlet Pekan Olahraga Nasional Cabang Olahraga Bulu Tangkis 

Provinsi Sumatera Selatan” menyimpulkan bahwa berdasarkan instrument 

penelitian yakni dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap evaluasi 

pembinaan atlet pekan olahraga nasional cabang olahraga bulutangkis 

provinsi sumatera selatan menunjukan bahwa penyebab kegagalan atlet pekan 

olahraga nasional cabang olahraga bulutangkis provinsi sumatera selatan 

yakni karena faktor pendanaan, program latihan, kesejahteraan, konsumsi dan 

prestasi atlet sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembinaan atlet 

pekan olahraga nasional cabang olahraga bulutangkis provinsi sumatera 

selatan tidak begitu baik dan seharusnya di revisi agar dapat dipersiapkan 

dengan baik menjelang pekan olahraga nasional tahun 2020. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalahdeskriptif kuantitatif dengan model 
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countence dari Stake yang meliputi tiga aspek yakni antecendents, 

transaction dan outcomes. 

7) Hasil penelitian Panuwun Joko Nurcahyo, 2014 yang berjudul “Evaluasi 

Program Pembinaan Prestasi Taekwondo  Pada Klub Satria Taekwondo 

Academy Di Kabupaten Banyumas” menyimpulkan bahwa (1) program 

pembinaan aspek context berjalan baik, (2) program pembinaan aspek input 

berjalan baik, (3) program pembinaan dari process berjalan baik, (4) program 

pembinaan dilihat dari product sangat baik. Simpulkan dari penelitian ini 

program pembinaan berjalan dengan baik. Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berupa evaluasi program dengan 

menggunakan model CIPP (context, input, process dan produc) .  

8) Hasil penelitian Ridwan Andri Winata, 2015 yang berjudul “Evaluasi 

Program Pembinaan Prestasi Pencak Silat” menyimpulkan bahwa aspek 

context baik, sedangkan input, proses dan product program pembinaan ini 

belum layak untuk dilanjutkan karena belum mampu membentuk atlet pencak 

silat menjadi atlet yang berprestasi di tingkat cabang, daerah ataupun 

nasional. Akan tetapi perlu ada perubahan pembenahan lebih lanjut lagi dari 

segi sarana dan prasarana dan pendanaan agar pelaksanaannya dapat 

meningkat di waktu mendatang. Program ini dapat dilanjutkan dengan 

berbagai saran dan masukan dalam program pembinaan yang mengacu pada 

IPTEK dalam olahraga. Simpulan penelitian adalah aspek context baik, 

sedangkan input, proses dan product program pembinaan ini belum layak. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, 
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dengan model pendekatan yang digunakan adalah evaluasi program CIPP, 

sumber data penelitian ini adalah pengurus PSHT, pelatih, atlet, orang tua 

atlet dan pengurus IPSI Samarinda. teknik pengumpulan data adalah 

observasi, wawancara mendalam, dokumentasidan triangulasi data. 

9) Hasil penelitian Didik Assalam,2015 yang berjudul “Evaluasi Program 

Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Pencak Silat Pusat Pendidikan Dan 

Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Kalimantan Timur” menyimpulkan 

bahwa 1) conteks pembinaan prestasi pencak silat memiliki visi misi dan 

tujuan pembinaan yang baik karena PPLP sebagai wadah pembinaan olahraga 

pelajar dibidang akademik dan menciptakan atlet pelajar yang dapat 

berprestasi di level nasional. 2) input perekrutan pelatih masih dalam kategori 

cukup karena tidak mengacu pada buku pedoman dari Kemenegpora serta 

perekrutan atlet sudah baik berdasarkan kriteria dari Dispora. Sarana dan 

prasarana sangat lengkap, 3) Process keterlaksanaan program latihan masih 

cukup karena implementasi pelaksanaan latihan belum sesuai dengan 

program yang telah dibuat, pendanaan, kesejahtraan, konsumsi, transportasi 

di PPLP sepenuhnya dibiayai APBN. 4) product, Prestasi pencak silat PPLP 

dalam kategori kurang karena mengalami penurunan dan belum mampu 

mencapai target yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model CIPP menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian 

ini adalah pengurus, pelatih, atlet dan orang tua atlet pencak silat PPLP 

kalimantan Timur. 
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10) Hasil penelitian Erni Wijayati,2015 yang berjudul “evaluasi program 

pembinaan Sepaktakraw Pengkab PSTI Kabupaten Jepara” hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pembinaan olahraga sepaktakraw yang 

dilakukan oleh Pengkab PSTI Kabupaten Jepara telah sesuai dengan visi, misi 

dan tujuansertakebijakan pemerintah, 2) Sumber daya manusia yang dimiliki 

baik dan berkualitas, serta didukung sarana prasarana dan dana yang 

memadai, 3) Pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, tahapan 

pelaksanaan program telah dilaksanakan oleh pelatih, dan koordinasi dengan 

berbagai pihakterjalindenganbaik. 4) Hasil prestasi yang dicapai oleh para 

atlet, pelatih dan pengurus sangat baik namun kesejahteraan relatif cukup. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan empat 

tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajiaan data, penarikan 

kesimpulan. 

11) Hasil penelitian Nurdiansyah, 2014 yang berjudul “Evaluasi Pembinaan 

Olahraga Renang Di Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin” 

menyimpulkan bahwa proses pembinaan renang di Kalimantan Selatan secara 

umum masih rendah, baik dilihat dari Context, Input, Process dan Product. 

Berdasarkan penilaian skala 1-4 maka Context berada pada rentang 2,8 

kategori kurang, Input berada pada rentang 2,4 kategori kurang, Process 

berada pada rentang 2,6 kategori kurang, dan Product berada pada rentang 

2,1 kategori kurang. 

12) Hasil penelitian Afri Rizka Nugraheni, 2017 yang berjudul “Evaluasi 

Pembinaan Olahraga Prestasi Bola Voli Pantai Puteri Klub Ivojo (Ikatan Voli 
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Ngembalrejo) di Kabupaten Kudus Tahun 2016” menyimpulkan bahwa (1) 

Context yang terdiri dari aspek visi, misi, latar belakang pembinaan dan 

tujuan pembinaan sangat baik, (2) Input yang terdiri dari pelatih dan atlet 

kategori cukup, sarana dan prasarana dalam ketegori sangat baik, serta 

sumber dana dalam katergori cukup. (3) Process yang terdiri dari pelaksanaan 

program latihan kategori sangat baik, proses penerimaan pelatih kategori 

cukup dan atlet kategori kurang sekali, penyediaan, penggunaan, 

pemeliharaan sarana prasarana kategori cukup, perencanaan dan penggunaan 

dana kategori cukup. (4) Product yang terdiri dari prestasi yang didapatkan 

kurang, kesejahteraan cukup. 

13) Hasil penelitian Imran Akhmad, 2010 yang berjudul “Evaluasi Program Pusat 

Pembinaan Dan Latihan Olahraga (PPLP) Di Provinsi NAD Tahun 2009” 

menyimpulkan Dalam hal perkembangan fisik dan fisiologis atlet mengalami 

peningkatan dari hari ke hari namun masih kurangnya perhatian pada atlet 

saat mengalami kelelahan setelah melakukan latihan. Perkembangan teknik 

atlet mengalami perbaikan dan lebih baik dari teknik-teknik yang sebelumnya 

dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pelatih. Sebab perkembangan 

teknik yang dirasakan atlet tidak mengacu hanya dari aspek perasaan semata. 

Perkembangan mental juga mengalami perkembangan kearah yang lebih baik 

dilihat dari percaya diri dan tanggung jawab atlet baik pada saat bertanding 

maupun tidak bertanding. Namun masih perlu diperhatikan dan dibina lagi 

untuk menghilangkan rasa takut atlet dalam latihan dan pertandingan serta 

perlunya membangun terbinanya komunikasi antar sesama atlet di PPLP.  
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14) Hasil penelitian Azran Arief Parena, 2017 yang berjudul “Manajemen 

Program Pembinaan Olahraga Panahan pada Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa Tengah” menyimpulkan (1) Antecendents yang 

meliputi latar belakang, visi, dan misi, yaitu membina atlet-atlet lanjutan yang 

mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, (2) Transaction 

meliputi seleksi pelatih dan atlet sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan 

yang berlaku, sarana dan prasarana berstandar, pelaksanaan program latihan 

yang sangat baik dan kesejahteraan yang ada cukup terpenuhi, (3) Outcome, 

prestasi PPLP panahan sudah baik dan hampir mencapai target yang 

diharapkan. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian diatas, peneliti merancang sebuah 

penelitian dengan judul: evaluasi program pembinaan atlet cabang olahraga 

terukur di Provinsi Lampung. Tujuan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan 

dengan penelitian-penelitian diatas adalah mengevaluasi suatu program 

pembinaan atlet supaya dapat di perbaiki untuk menjadi jauh lebih baik lagi.    

 

2.2 Kerangka Teoretis  

2.2.1 Penegrtian Evaluasi  

Evalusai merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian 

evalusai dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program sendiri. 

Melakukan evaluasi kegiatan yang di maksudkan untuk mengetahui seberapa 

tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi arikunto, 

2009 dalam Ditya, 2016).  
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Evaluasi merupakan cara mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi 

pada pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian evalusai bertujuan 

untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program, 

dampak dan hasil yang di capai, untuk mengambil keputusan apakah akan di 

lanjutkan atau di perbaiki atau di hentikan. Selain itu dipergunakan untuk 

kepentingan penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. (Suparto, 2012 

dalam Sulistiyo, 2017)  

Program merupakan sebuah sistem sedangkan sistem adalah satu kesatuan 

dari beberapa bagian atau komponen program yang saling berkaitan dan 

berkerjasama dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan di dalam sistem.  

Dengan begitu program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan 

dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Evaluasi terhadap 

program dimaksudkan untuk mengertahui tingkat keberhasilan atau kegagalan 

suatu program. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan informasi sebagai 

masukan untuk menentukan tindak lanjutan dari program yang sedang atau telah 

dilakukan.(Falaahudin, 2013 dalam Sari, 2017) 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan evaluasi program 

merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan suatu program, dapat dilihat dari dampak dan hasil yang telah 

dicapai. 

2.2.2 Tujuan Evaluasi  

Triyasari (2012) dan Zen (2016) menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan 

evaluasi yang harus di perhatikan adalah tujuan evaluasi, penentuan tujuan 
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evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang di gunakan dimana tujuan 

umum dinyatakan dalam rumusan umum, sedangkan tujuan khusus dinyatakan 

didalam rumusan khusus dan terbatas, serta rincian dari tujuan umum.  

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui peningkatan program dalam 

mencapai tujuan internal lembaga atau institusi, pertanggung jawaban terhadap 

tugas-tugas kepada stakeholder, bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan.(Yunus , 2017) 

Dapat di simpulkan tujuan evalusai itu adalah untuk memperoleh 

informasai yang akurat sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan kegagalan suatu program di lihat dari suatu objek, sasaran 

dalam kontek tertentu. 

 

2.2.3 Manfaat Evaluasi  

Manfaat evaluasi sebagai berikut:  

1) Menentukan nilai suatu objek, sasaran atau peristiwa dalam konteks tertentu. 

2) Menyajikan informasi bagi pemimpin keputusan dan kebijakan yang terbaik. 

3) Melihat kemungkinan dampak suatu kebijakan yang akan di terapkan. 

 

 

2.2.4 Model Evaluasi 

Beberapa model evaluasi yang di kembangkan oleh beberapa ahli sebagai 

evaluasi program (Sugiyono, 2010). Diantaranya sebagai berikut : 

1) Goal Oriented Model 

2) Kirkpatrick Model 

3) Goal Free Evaluation 
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4) Cipp Model  

5) Evaluasi Model Stake 

6) Evaluasi Model Brinkerhoff 

7) Logical Model 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan Evaluasi Model Stake karena 

mengunakan pandangan yang menyeluruh atau lengkap, diharapkan memperoleh 

informasi yang menyangkut berbagai aspek program pembinaan. Terdapat kunci 

komponen dalam model penelitian ini yaitu: Antecedents/Context, Process dan 

outcomes, artinya memperoleh informasi yang akurat dan objektif serta 

membandingkan apa yang telah dicapai dari program pembinaan atlet cabang 

olahraga terukur di Provinsi Lampung dengan apa yang seharusnya dicapai 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

Model ini ditekankan pada kegiatan menyediakan informasi untuk 

pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai dari 

pengumpulan data dilanjutkan dengan menyediakan informasi kemudian 

evaluator menentukan nilai dari program tersebut dan mengambil keputusan 

apakah program tersebut layak untuk di teruskan, apa perlu perbaikan atau harus 

dihentikan. (Wijayati, 2015) 

Dalam penelitian ini metode pedekatan yang dilakukan adalah melalui 

pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, memo, dan dokumen 

resmi lainnya. Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif yang di pakai 

dalam penelitian ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh (Sugiyono, 2010) 
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adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

adalah dengan mencocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku 

dengan menggunkan metode diskriptif. 

 

2.2.5 Program  

Program secara umum diartikan sebagai rencana sedangkan secara khusus 

dalam kaitannya dengan evaluasi, program didefinisikan sebagai suatu unit atau 

satuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan teijadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, 2008). 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan 

pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat beberapa aspek yaitu: 1) 

Adanya tujuan yang ingin dicapai, 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus 

diambil dalam pencapaian tujuan itu, 3) Adanya aturan-aturan yang dipegang 

dengan prosedur yang harus dilalui, 4) Adanya perkiraan anggaran yang perlu 

atau dibutuhkan,5) Adanya strategi dalam pelaksanaan.  

Program bisa berupa sesuatu yang berbentuk nyata (tangible) ataupun 

berbentuk abstrak (intangible), seperti prosedur.Dalam penelitian ini, program 

yang dimaksud adalah program pembinaan cabang olahraga terukur yang telah 

dilakukan oleh pusat pelatihan yang berada di Provinsi Lampung. 
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2.2.6 Pembinaan Olahraga  

Untuk menghasilkan dan memelihara sistem pembinaan olahraga yang 

aman dan sukses penting untuk masyarakat umum tidak hanya dapat mengakses 

pembinaan olahraga, tapi di jamin bahwa pelatihan mereka akan terlatih secara 

profesional dan berkualitas. Pembinaan olahraga tidak terlepas dari sistem yang 

mumpuni. Sistem yang mumpuni adalah sistem yang saling bersinergi antar 

komponen.Pembinaan Olahraga dalam pencapaian prestasi olahraga yang 

maksimal dibutuhkan tahap-tahap yang berkelanjutan. Berikut ini adalah tahap- 

tahapan nya yaitu: pemasalan, pembibitan, pembinaan atlet (Aji, 2013 dalam 

Shava, 2017 ). 

Pembinaan yang baik untuk meningkatkan cabang olahraga terukur. 

Pembinaan olahraga perlu mempertimbangkan pada karakteristik atlet yang 

dibina baik secara fisik, teknik, taktik, psikologi, sarana dan prasarana, serta 

kondisi lingkungan pembinaan dengan tujuan untuk proses pembinaan menuju 

prestasi yang setinggi- tingginya. Keberhasilan suatu organisai atau klub olahraga 

tergnatung kesadaran diri manajer klub tersebut akan tingkat pekerjaanya, 

kamampuan sumber daya manusianya serta motivasi dalam pencapaian tujuan 

(Nugraheni, 2017). 

Tidak kalah penting adalah faktor external, seperti keadaan sosial ekonomi 

setempat, teknologi serta lingkungan budaya masyarakat sekitar, serta  

kepengurusan dalam manajemen klub tersebut.  
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2.2.7 Cabang Olahraga Terukur  

Terukur berasal dari kata dasarukur. Ukur yang berarti menilai sesuatu dan 

terukur adalah sebuahhomonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan 

yang sama tetapi maknanya berbeda. Terukur memiliki arti dalam 

kelas verba atau kata kerja sehingga terukur dapat menyatakan suatu tindakan, 

keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.Olahraga adalah suatu 

bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan 

tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. 

Kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga untuk 

meningkatkan derajat kesehatan. ( Febriyanti, 2013) 

Cabang olahraga terukur merupakan cabang olahraga yang hasil nya 

dilihat dari jarak tempuhnya atau hasil nya dapat dilihat secara langsung dan 

akurat. Macam-macam olahraga terukur sebagai berikut Panahan, atletik, senam, 

angkat besi, paralayang, panjat tebing, renang, renang indah, polo air, loncat 

indah, dan lain-lain. Disini peneliti ingin membahas tentang cabang olahraga 

terukur yaitu atletik, angkat besi, panahan, dan renang yang ada di Provinsi 

Lampung.  

Cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung merupakan cabang yang 

banyak menyumbangkan prestasi untuk Provinsi Lampung bisa dikatakan yang 

menjadi unggulan di Provinsi Lampung, banyak nya ajang kejuaraan  yang telah 

di ikuti baik  cabang tingkat daerah, nasional maupun internasional, tetapi cabang 

olahraga terukur  ini masih banyak megalami kendala dalam meningkatkan 

https://www.apaarti.com/ukur.html
https://www.apaarti.com/homonim.html
https://www.apaarti.com/verba.html
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prestasi sehingga mengakibatkan prestasi yang tidak setabil untuk Provinsi 

Lampung.  

2.2.7.1 Cabang Olahraga Atletik  

 
Gambar 2.1 Gaya guling (Straddle) Lompat tinggi 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018) 

 

Cabang olahraga atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga 

yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. 

Kata ini berasal dari bahasa Yunani "athlon" yang berarti "kontes". Atletik 

merupakan cabang olahraga yang di perlombakan pada olimpiade pertama pada 

776 SM. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI 

(Pesatuan Atletik Seluruh Indonesia). Dalam dunia olahraga, dikenal banyak 

sekali cabang olahraga, antara lain adalah atletik. Atletik mempunyai peranan 

penting, karena gerakan-gerakannya merupakan gerakan dasar bagi cabang 

olahraga lainnya.  

Cabang olahraga atletik adalah ibu dari sebagian besar cabang olahraga 

(mother of sport), di mana gerakan-gerakan yang ada dalam atletik seperti:  jalan, 

lari, lompat dan lempar dimiliki oleh sebagian besar cabang olahraga, sehingga 

tak heran jika pemerintah mengkategorikan cabang olahraga atletik sebagai salah 

satu mata pelajaran pendidikan jasmani yang wajib diberikan kepada para siswa 
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mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah lanjutan menengah atas. 

(Wani, 2016) 

Cabang olahraga atletik merupakan cabang olahraga terukur karena hasil 

nya berdasarkan jarak tempuh yang dilakukan oleh atlet. Contoh nya dalam 

cabang olahraga tolak peluru hasilnya dilihat dari sejauh mana hasil lemparan si 

atlet.   

Nomor yang diperlombakan dalam cabang olahraga atletik sebagai berikut : 

1)  Lari 

(1) Lari jarak pendek/sprint (50m, 100, 200m, 400m) 

(2) Lari jarak menengah (800m, 1200m, 3000m) 

(3) Lari jarak jauh/marathon (>3000m) 

2) Lompat 

(1) Lompat jauh (Long Jump) 

(2) Lompat tinggi (High Jump) 

(3) Lompat tinggi galah  

(4) Lompat jangkit (Triple Jump) 

3)  Lempar 

1. Lempar cakram  

2. Lempar martil  

3. Tolak peluru (Shot Put) 

4. Lempar lembing ( Throw) 
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2.2.7.2 Cabang Olahraga Angkat Besi 

Cabang olahraga ngkat besi dan angkat berat adalah cabang olahraga 

yang bersaing untuk mengangkat beban berat yang disebut dengan barbel, yang 

dilakukan dengan kombinasi dari kekuatan, fleksibilitas, konsentrasi, kemampuan, 

disiplin (sangat penting), atletis, fitnes, teknik, mental dan kekuatan fisik.Kelas 

yang dipertandingkan dalam olahraga angkat besi sebagai berikut+105 kg Putra: 

105 kg, 94 kg, 85 kg, 77 kg, 69 kg, 62 kg, 56 kg dan +75kg Putri: 75 kg, 69 kg, 63 

kg, 58 kg, 53 kg, 48 kg. 

 

Gambar 2.2  Angkat Besi ( Gerakan Clean and Jerk) 

(Sumber: Peneliti, 2018) 

Dalam olahraga angkat besi dikenal dua jenis angkatan yang sering 

dilombakan, yakni angkatan clean and jerk  dan snatch. Clean and Jerk adalah 

jenis angkatan langsung tanpa jeda, di mana atlet harus mengangkat beban dari 

lantai tanpa boleh menekuk lutut sampai kedua tangan mengangkat beban (barbel) 

lurus di atas kepala dengan posisi berdiri sempurna beberapa detik, sampai juri 

membunyikan bel tanda angkatan sah. 

Sedangkan Snatch, atlet mengangkat barbel dalam dua tahap. Pertama, 

mengangkat beban dari lantai sampai batas dada dengan posisi jongkok. Setelah 
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jeda sebentar untuk mengambil ancang-ancang, atlet kemudian mengangkat barbel 

sampai kedua tangan lurus di atas kepala, dengan posisi berdiri sempurna 

beberapa detik, sampai juri membunyikan bel tanda angkatan sah.(Wayan dalam 

Yudha, 2012) 

Kedua jenis angkatan ini bisa dilombakan satu per satu, namun juga bisa 

digabung sehingga hasil atlet adalah penjumlahan beban maksimal dari total 

angkatan snatch dan clean and jerk. 

 

2.2.7.3 Panahan  

Panahan adalah suatu kegiatan menggunakan busur panah untuk 

menembakkan anak panah. Dalam permainan atau perlombaan panah, para 

pemain harus menembakkan anak panahnya sesuai dengan target sasaran yang 

sudah di tentukan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa sejarah panahan telah dimulai 

sejak 5.000 tahun yang lalu yang awalnya digunakan untuk berburu dan kemudian 

berkembang sebagai senjata dalam pertempuran dan kemudian sebagai olahraga 

ketepatan. Seseorang yang gemar atau merupakan ahli dalam memanah disebut 

juga sebagai pemanah. 

 

Gambar 2.3 Panahan ( Teknik Anchoring) 

(Sumber: Peneliti, 2018) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berburu
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran
https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
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Busur telah ditemukan pada masa Paleolitik atau awal periode Mesolitik. 

Petunjuk tertua akan fungsinya di Eropa datang dari Stellmoor di Lembah 

Ahrensburg, bagian utara dari Hamburg, Jerman dan tanggal dari akhir Paleolitik, 

sekitar 10.000-9.000 SM. Panah dibuat dari kayu pinus dan terdiri dari poros 

utama dan sebuah poros depan sepanjang 15-20 sentimeter atau 6-8 inci dengan 

sebuah titik batu. Pada zaman dahulu tidak ditemukan busur, sebelumnya 

ditemukan poros bertitik, tetapi mungkin pada zaman dahulu orang menggunakan 

pelempar tombak daripada busur. Sejauh ini busur tertua diketahui datang dari 

rawa Holmegard di Denmark. Akhirnya busur menggantikan pelempar tombak 

sebagai sarana utama untuk melepaskan batang peluru, dan di setiap benua kecuali 

Australia, meskipun pelempar tombak bertahan di samping busur di benua 

Amerika terutama Meksiko (di mana “pelempar tombak” itu atlatl dalam bahasa 

Nahuatl) dan di antara Suku Inuit. Tapi seperti yang kita tahu busur tertua datang 

dari Yunani Kuno pada 2800 SM. 

Busur dan panah telah hadir pada budaya Yunani sejak keduanya berasal 

dari Predinastik (masa sebelum ada kerajaan). Di Levant, artefak yang mungkin 

menjadi gagang panah pelurus diketahui berasal dari budaya Natufian. Orang-

orang El Khiam dan PPNA memanggul Khiampoints mungkin sebagai panah. 

Peradaban klasik, terutama Assirian, Persian, Parthian, Indian, Korean, Cina, 

Jepang dan Turki menerjunkan pemanah dalam jumlah yang besar pada tentara 

perangnya. Busur besar Inggris terbukti nilainya untuk pertama kali di Perang 

Benua ketika pertempuran Crecy. Pemanah Amerika telah tersebar luas ketika 

Kontak Eropa.  (Ilham dalam Slamet, 2015) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=El-Khiam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PPN_A&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khiampoints&action=edit&redlink=1
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Panahan berkembang pesat di Asia. Istilah Sansekerta untuk panahan, 

dhanurveda, pada saat ini digunakan untuk istilah seni beladiri. Di Asia Timur, 

Goguryeo, satu dari Tiga Kerajaan Korea, terkenal dengan resimennya sangat 

berbakat dalam memanah. Begitu juga di indonesia panhan sangat berkembang 

pesat terlihat dari banyaknya bermunculan atlet-atlet panahan di setiap tahunnnya. 

Olahraga panahan juga memiliki ronde berdasarkan alat yang dikenakannya. 

Berikut ini beberapa ronde dalam olahraga panahan: 

1) Ronde Fita Recuve 

Panah ini merupakan buatan Amerika dan Korea yang digunakan untuk 

standar pertandingan kelas internasional. Panahnya terbuat dari campuran 

fiber dan karbon. Memiliki berat sekitar 5 kg dan jarak perlombaanya yaitu, 

mulai dari 30 meter, 50 meter, 70 meter dan 90 meter. 

2) Ronde Fita Coumpound 

Dari segi bahan sama seperti recuve, hanya saja coumpound memiliki roda 

di sisi-sisi busur, yang ketika ditarik memilii angka 0 (nol). Jarak yang 

dilombakan juga sama yaitu, mulai dari 30 meter, 50 meter, 70 meter dan 90 

meter. 

3)  Ronde Fita Nasional (Standar Bow) 

Ronde ini hanya berlaku di Indonesia. Jarak yang dilombakan hanya 30 

meter, 40 meter dan 50 meter. Tentunya ini lebih ringan dari coumpound dan 

recuve. Bagi para pemula sangat dianjurkan untuk menggukanan ini. 

4) Tradisional Atau Tanpa Aksesoris 
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Ronde ini sangat jarang diperlombakan, karena cara memanah yang 

dilakukan dengan posisi duduk.  Dan mungkin sudah tidak modern lagi. 

 

Tentunya setiap cabang olahraga memiliki aturan tersendiri, khususnya yang 

memakai poin untuk ukuran kemenangan seperti berikut: 

1) Setiap poin yang pemanah berhasil dapatkan akan dicatat dan pencatatan baru 

dilakukan setelah beberapa kali tembakan, yakni 3 anak panah. 

2) Suatu kewajiban bagi para pemanah untuk menyebutkan nominal angka atau 

poinnya sendiri, sementara untuk pemanah lain yang satu grup berperan 

sebagai asisten atau membantu pemanah yang tengah mengeksekusi nilai. 

3) Penentuan dari setiap poin yang diperoleh pemanah didasarkan pada tempat 

anak panahnya yang sukses tertancap di papan sasaran. 

4) Perolehan nilai menjadi lebih tinggi pada poin yang pemanah dapatkan bila 

setiap anak panah berhasil menancap di 2 warna di saat yang sama atau 

dengan kata lain letaknya ada di garis pemisah antar tiap kolom. 

5) Sebaliknya, tak ada nilai yang bisa diperoleh bila ada anak panah yang 

menembus papan sasaran tak tertancap atau terpental atau bahkan mengenai 

anak panah lain. 

6) Nilai juga bisa diperoleh ketika permukaan papan target dijumpai adanya 

bekas tanda anak panah yang pemanah sudah lepaskan. Untuk situasi lainnya, 

panahan bisa memperoleh nilai jika juri bisa mengidentifikasi anak panah 

yang mengenai papan target yang sudah ditentukan sebelumnya. 

7) Skor akan bernilai sama apabila ada anak panah yang mengenai target anak 

panah lain atau istilahnya sampingan. 
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8) Penentuan skor atau poin di hasil akhir perolehan angka akan disesuaikan 

dengan tempat penancapan anak panah di papan target apabila anak panah 

posisinya bersilangan dari anak panah lain. 

9) Skor untuk penilaian angka tidak akan pemanah peroleh bila anak panah yang 

berhasil mengenai papan sasaran setelah pemantulan ke tanah. 

10) Sebelum panitia telah selesai memeriksa hasil akhirnya, peserta atau para 

pemanah tak diperbolehkan menyentuh papan sasaran yang sudah dipakai 

untuk menembak. 

11) Sesudah pencabutan anak panah dari papan sasaran, maka harus ada 

pemberian tanda di bagian lubang yang telah ditembak oleh pemanah. 

 

Panahan sudah ada sejak tahun 1988 di Provinsi Lampung namun baru 

mulai berkembang pada tahun 1990 an dan mulai menyebar ke berbagai wilayah 

di Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung 

Timur, Lampung Utara, Pesawaran, dan Pringsewu. Prestasi panahan di provinsi 

Lampung setiap tahunya meningkat dan pusat pelatihan panahan ini melakukan 

Try Out selama 3 bulan sekali untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet nya, lokasi 

pusat pelatihan panahan di provinsi lampung berada di desa candimas Natar, 

jadwal latihan panahan yaitu senin-jum’at pukul 16:00 wib sampai selesai.  

Jadi cabang olahraga panahan ini termasuk di dalam cabang olahraga 

terukur karena hasil jarak nya di lihat dari hasil poin yang di dapat saat oleh atlet 

panahan dalam bertanding.  
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2.2.7.4 Cabang Olahraga Renang  

Renang merupakan olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang 

dalam berenang. Gaya renang yang di perlombakan adalah gaya kupu-kupu 

(Butterfly), punggung (Backstroke), dada (Breastroke), bebas (Crawl/Freestyle). 

Kecepatan merupakan komponen terpenting untuk cabang olahraga renang. 

Dalam pencapaian prestasi renang seorang atlet atau perenang harus memiliki 

empat aspek pokok yang yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental yang harus di 

kembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan latihan yang teratur dan benar. 

(Nurdiansyah, 2014) 

 
Gambar 4. Proses Latihan Renang Gaya Bebas 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Nomor yang diperlombakan dalam renang adalah Gaya bebas: 50 m, 100 m, 

200 m, 400 m, 800 m, 1500 m. Gaya punggung: 50 m, 100 m, 200 m. Gaya dada: 

50 m, 100 m, 200 m, Gaya kupu-kupu: 50 m, 100 m, 200 m. Gaya ganti 

perorangan: 100 m (hanya lintasan pendek), 200 m, 400 m. Gaya ganti estafet: 

4×100 m. Gaya bebas estafet: 4×100 m, 4×200 m. (Aziz. Z, 2013) 

Sistem penilaian dalam perlombaan renang yang di terapkan di indonesia 

sebagai berikut: 
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1) Diskualifikasi tidak dikenai denda apapun 

2) Berlaku sistem diskualifikasi, ketentuan diskualifikasi: (i) Berenang 

menggunakan gaya yang tidak sesuai dengan gaya yang  dipertandingkan, 

(ii) Peserta mendahului start sebelum aba-aba dibunyikan, (iii) Peserta finish 

dengan tata  cara yang tidak sesuai ketentuan yang ditentukan seperti: gaya 

kupu-kupu dan gaya dada harus dengan 2  tangan, gaya punggung dan gaya 

bebas harus dengan 1 tangan. 

3) Pemenang adalah yang mencapai garis finish tercepat dengan ketentuan 

yang seharusnya. 

 

Prestasi cabang olahraga terukur yang optimal  dapat dicapai dengan 

pembinaan yang baik dan benar sebagai satu keutuhan. Memang sulit untuk di 

pastikan faktor apa yang paling dominan karena banyak faktor yang 

mempengaruhi terhadap pencapaian prestasi cabang olahraga terukur di Provinsi 

Lampung. Oleh karena itu, pencapaian prestasi cabang olahraga terukur di 

Provinsi Lampung perlu di jabarkan dalam suatu konsep yang menyeluruh dalam 

satu pola pembinaan yang berjenjang. Pencapaian prestasi puncak dalam olahraga 

hanya dapat dicapai melalui proses pembinaan yang sistematik, terencana, teratur 

dan berkesinambungan.  

Oleh karena itu, pencapaian prestasi puncak perlu dijabarkan dalam suatu 

konsep yang menyeluruh dalam suatu pola pembinaan yang berjenjang. Dalam hal 

ini, untuk pencapaian prestasi puncak olahraga nasional ditempuh melalui suatu 

pola pembinaan olahraga nasional yang mengacu pada sistem piramida. Sistem 
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piramida yang dimaksud mencakup pemasalan, pembibitan, pembinaan prestasi 

untuk mencapai prestasi puncak (Satria, 2012). 

Pembinaan olahraga prestasi tentunya harus didukung dengan manajemen 

yang baik. Menurut (Panuwun, 2014) fungsi-fungsi pokok manajemen adalah 

sebagai berikut : 

1) Perncanaan (Planning). Perencanaan merupakan fungsi yan terpenting 

dalam manajemen, karena fungsi ini akan membutuhkan manajemen 

lainnya. Dapat di ibaratkan bahwa seseorang yang mengalamai kegagalan 

dalam perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang 

terbaik untuk mencapai organisasi. Perencanaan merupakan suatu keputusan 

untuk mengerjakan sesuatu dimasa yang akan datang. Perencanaan 

manajemen akan menunjukan cara pandang secara menyeluruh terhadap 

semua pekerjaan yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Perencanaan 

merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan 

efesien (Pakaya, 2012). Perencaan merupakan proses penentuan tujuan dan 

pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif 

yang ada.  

2) Pengorganisasian (organizing)yaitu suatu proses penentuan, pengelompokan 

dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakakn 

alat- alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-

aktivitas ini 
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3) Pelaksanaan (implementing), yaitu kegiatan menggerakkan semua bawahan 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.  

4) Pengendalian (controlling), adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang ditetapkan (Priono, 2014). Pengendalian juga merupakan kegiatan 

untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana yang sudah ditentukan. 

 

2.3 Kerangka Berfikir  

Prestasi olahraga merupakan tolak ukur bahwa olahraga yang dilakukan 

didaerah tersebut memiliki program pembinaan yang baik. Dengan pembinaan 

yang baik maka akan berjalan dengan lancar dan teratur atau terencana dan dapat 

menghasilkan atlet yang berprestasi dan bisa mengharumkan nama daerah di 

Provinsi Lampung maupun nasional dan bisa juga mengharumkan nama bangsa 

di tingkat internasional. (Shava,2017) 

Cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung diharapkan mampu bersaing 

baik di tingkat daerah, provinsi,nasional bahkan internasional. Dengan program 

pembinaan yang baik, berjalan dengan baik dan teratur dan terencana dapat di 

hasilkan atlet-altet yang berprestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa di 

tingkat nasional dan internasional.   

Cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung banyak menghasilkan 

mendali pada nomor perorangan bahkan setiap atlet dapat berlomba ganda atau 

merangkap tetapi belum maksimal, ini menunjukan bahwa program pembinaan 

yang di lakukan di Provinsi Lampung belum berjalan dengan baik sehingga perlu 

dilakukan evalusai program pembinaan pada cabang olahraga terukur. 
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Pembinaanyang terencana dan konsisten dengan di tunjang dengan sarana dan 

prasarana serta SDM pelatih yang kompeten akan menghasilkan prestasi cabang 

olahraga terukur di Provinsi Lampung banyak menghasilkan medali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Kerangka Berfikir 

(Sumber : Peneliti) 
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BAB VII  

PENUTUP 

1.1 Simpulan  

Pembahasan mengenai pembinaan atlet cabang olahraga terukur Provinsi 

Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1) Antecedents dalam hal ini kelengkapan perangkat sudah terstruktur dimana 

sudah ada struktur kepengurusan yang jelas dan adanya program pembinaan 

yang telah disusun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

KONI dalam melaksankan pembinaan atlet cabang olahraga terukur, latar 

belakang pelaksanaan pembinaan atlet cabang olahraga terukur Provinsi 

Lampung berdasarkan arahan yang di berikan kepada Provinsi Lampung 

untuk menyiapkan atlet yang akan mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional 

cabang olahraga terukur untuk mewakili Provinsi Lampung, visi menciptakan 

atlet yang handal dan berprestasi ditingkat nasional dan misinya adalah 

merekrut dan membina atlet sejak dini dan berkelanjutan. 

2) Transaction pembinaan atlet cabang olahraga terukur di Provinsi Lampung 

yang terdiri atas pelatih yang dinyatakan kurang baik karena program latihan 

yang pelatih buat belummemenuhi atautidak berjalan sesuai yang pelatih 

buat. Atlet yang direkrut dalam pusat pembinaan prestasi cabang olahraga 

terukur Provinsi Lampung sudah cukup layak karena telah berkompeten 

dalam cabang olahraga terukur, dan dianggap mampu untuk mewakili 

Provinsi Lampung. Sarana dan Prasarana sudah berstandar nasional dan 

internasional yang sudah terpelihara dengan baik. Pelaksanaan program 

latihan dan Program kerja berjalan kurang baik.  



110 
 

 
 

Implementasi program latihan memang sudah sesuai dengan apa yang 

diprogramkan dan dijadwalkan oleh pelatih dan para atlet tidak mengalami 

kesulitan dalam mengikuti program latihan namun untuk pelaksanaanya 

belum bisa dikatakan dengan baik karena masih kurang intensitas latihanya. 

Tidak adanya evaluasi terprogram yang dilaksanakan dan kurangnya 

penilaian dari pelatih di setiap proses latihan. Pembiayaan / dana dari yang 

diberikan kepada KONI Provinsi Lampung dan belum memenuhi kebutuhan 

kecabangan termasuk pengiriman atlet yang akan mengikuti kejuaraan biaya 

masih banyak mengunakan biaya pribadi, kebutuhan konsumsi dan gizi 

belum sesuai kebutuhan atlet yang masih kurang, masih kurang penyediaan  

wisma atau asrama yang dijadikan tempat tinggal para atlet.  

Koordinasi pengurus cabang olahraga terukur Provinsi Lampung, KONI, 

atlet, pelatih dan orang tua atlet sudah berjalan dengan baik sehingga tidak 

ada kesulitan terkait dengan koordinasi. Untuk kesejahteraan yang ada 

sekarang adalah cukup karena mereka bisa menikmati apa yang mereka 

peroleh selama menjadi atlet seperti adanya bonus saat menang atau 

memperoleh medali.  

3) Outcomes atlet yang bertanding di kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga 

terukur Provinsi Lampung 3 tahun terkahir (2015, 2016 dan 2017) hasil nya 

kurang baik, untuk prestasi atlet sendiri kurang stabil karena tidak 

memperoleh medali setiap tahunnya dan tidak rutin mengikuti kejuaraan 

setiap tahunya.  
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Hal ini dapat terlihat dari tidak tercapainya target yang diharapkan pada 

PON (Pekan Olahraga Nasional 2016) dan POPNAS (pekan olahraga pelajar 

nasional 2017) harus pulang dengan membawa medali lebih sedikit dari 

tahun-tahun sebelumnya. Sehingga program pembinaan prestasi atlet cabang 

olahraga terukur di Provinsi Lampung perlu di revisi karena ada bagian-

bagian yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya adalah 

pendanaan yang minim sehingga tidak mencukupi kebutuhan kejuaraan, perlu 

ada nya peningkatan kejuaraan/kegiatan lebih banyak lagi dan berkelanjutan 

atau perlu adanya jam terbang yang lebih banyak untuk membentuk mental-

mental bertanding atlet  di Provinsi Lampung.  

 

1.2 Implikasi  

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi sebagai 

berikut: 

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti jelaskan dalam penelitian ini maka 

diharapkan pengurus Pengprov PASI, PABBSI, PERPANI dan PRSI  Provinsi 

Lampung dan KONI Provinsi Lampung dapat merevisi dan memperbaiki program 

pembinaan atlet cabang olahraga terukur Provinsi Lampung seperti: 

1) Perlu adanya perubahan rekrutmen pelatih, yang semula hanya melihat dari 

data lisensi dan pengalaman selama melatih atlet tetapi juga harus di lihat dari 

kontribusinya dalam menciptakan atlet yang berprestasi, bahkan jika perlu 

Provinsi Lampung perlu merekrut pelatih dari luar Lampung yang dianggap 
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mampu dan memang ada pengalaman yang baik dalam memberikan dan 

membuat program latihan.  

2) Perlu adanya perubahan dalam pelaksaan latihan harus sesuai dengan 

program latihan dan program kerja yang di susun. Dikembangkan kembali 

pembinaan yang sudah ada di Provinsi Lampung dan diharapkan dapat 

membangun pembinaan atlet cabang olahraga terukur yang profesional. 

3) Perlu adanya pembaruan dalam fasilitas sarana dan prasarana, untuk 

memaksimalkan program latihan. 

4) Perlu adanya perubahan dalam hal kejuaraan dan pembinaan olahraga 

profesional, melihat di daerah jawa potensi atlet nya sangat banyak karena 

faktor kejuaraan setiap tahunya sudah rutin dan terencana sehingga implikasi 

regenerasi atlet, melihat hal tersebut Provinsi Lampung perlu untuk 

melaksanakanprogram kerja secara rutin dan terencana. Karena memang 

untuk Provinsi Lampung sangat minimal kejuaraan. Sehingga Provinsi 

Lampung tidak kesulitan dalam mencari bibit- bibit yang terlibat dalam dunia 

cabang olahraga terukur. 

5) Dalam hal konsumsi yang perlu dibentuk team yang benar-benar berkualitas 

dan ahli dalam dunia gizi atlet, misalnya spesialis ahli gizi, Dokter Gizi, dan 

team pengawasan yang bertanggung jawab mengawasi proses pemberian 

konsumsi dan vitamin kepada atlet. Bahkan perlu diadakan tes kesehtaan 

untuk pelatih dan atlet setiap bulan atau 3 bulan sekali guna memberikan 

informasi dan laporan gizi dan dokter gizi mengenaikebutuhan konsumsi.  
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Apabila Pengprov beserta KONI Provinsi Lampung mulai memperbaiki hal 

ini dengan melihat program pembinaan dari provinsi lain yang lebih maju maka 

kemungkinan besar bahwa Provinsi Lampung akan sangat maju kedepannya, 

melihat fasilitas yang ada sudah bertaraf Internasional, dan Gubernur Provinsi 

Lampung terpilih tahun 2018-2023 berjanji akan memfasilitasi bidang olahraga 

dengan sebaik mungkin dan memiliki visi misi untuk memajukan olahraga 

Provinsi Lampung.  

1.3 Saran 

Kesimpulan terkait dan rekomendasi yang ada, dapat diajukan beberapa 

saran, yaitu:  

1) Pengelola dan pengurus harus ikut peran dalam meningkatkan pendanan yang 

akan digunakan untuk program pembinaan atlet cabang olahraga terukur di 

Provinsi Lampung. 

2) Pada evaluasi transaction mengenai seluruh aspek nya terutama mengenai 

program latihan, konsumsi, kesejahteraan perlu di perbaiki dan perlu 

perhatian khusus untuk kebutuhan gizi atlet cabang olahraga terukur Provinsi 

Lampung. 

3) Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pengurus KONI Provinsi Lampung  

harus lebih meningkatkan koordinasinya agar bisa memberikan dana yang 

cukup untuk pembinaan atlet cabang olahraga terukur Provinsi Lampung 

karena atlet-atlet telah memberikan hasil yang baik dalam setiap kali 

mengikutikejuaraan akan tetupi kekurangan dana yang mengakibatkan 
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kesempatan bertanding atlet terbatas sehingga keberhasilan atlet hanya sesuai 

kesempatan bertanding saja.  

4) Pengurus Provinsi dalam hal ini pengurus Pengprov PASI, PABBSI, 

PERPANI dan PRSI Provinsi Lampung harus memperhatikan atlet-atlet yang 

sering berprestasibaik di kancah nasional maupun internasional.  

5) Perlu dikembangkan kembali pembinaan yang sudah ada di Provinsi 

Lampung dan diharapkan dapat membangun pembinaan atlet cabang olahraga 

terukur yang profesional seperti Provinsi lain sudah maju seperti di Provinsi 

Jawa Tengah, DKI dan Jawa Barat. Contohnya pelatihan pelatih rutin di 

laksanakan 4 tahun sekali untuk memperbarui pengetahuan pelatih.  

6) Perlu di adakannya kejuaraan yang rutin dan terencana untuk cabang olahraga 

bulutangkis khsusunya kejuaraan tingkat Provinsi dan tingkat Nasional yang 

di laksanakan di Provinsi Lampung.  
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