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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

Motto 
 

Kemampuan manusia sangat terbatas (fisik, pengetahuan, waktu,dan perhatian) 

sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Manajemen adalah usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

mendorong manusia membagi tugas dan tanggung jawab. 
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Abstrak 
 

Priagung, 2020, Evaluasi Manajemen Olahraga Woodball Provinsi Jawa Tengah. 

Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pascasarjana, Universitas Negeri 

Semarang. Promotor : Prof. Dr. Sugiharto, MS, Kopromotor : Prof. Dr. Bambang 

Budi Raharjo, M.Si, Anggota : Dr. Mugiyo Hartono, M.Pd 

 

Penelitian Ini bertujuan untuk 1) Mengevaluasi manajemen kepengurusan 

olahraga woodball Provinsi Jawa Tengah 2) Mengevaluasi manajemen proram 

latihan olahraga woodball Provinsi Jawa Tengah 3) Mengevaluasi manajemen 

Sarana Prasarana olahraga woodball Provinsi Jawa Tengah 4) Mengevaluasi 

manajemen pendanaan olahraga woodball Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan peristiwa yang ada secara holistik dan sistematis. Pendekatan 

yang digunakan Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Teknik 

pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi adapun subyek 

penelitian pelatih, pengurus dan atlet. Analisis data menggunakan penafsiran 

interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1)Manajemen kepengurusan olahraga 

woodball Jawa Tengah menunjukkan perpindahan atlet woodball potensial Jawa 

Tengah ke provinsi lain merupakan wujud dari ketidakpuasan atlet kepada 

pengurus dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kesejahteraan atlet.2) 

Proses regenerasi dan seleksi atlet tanpa melalui proses panjang, pelatih 

menggunakan sistem moonly game (Pertandingan Bulanan) pada proses seleksi 

regenerasi, Kegiatan moonly game hanya memberikan sebagian kecil dari manfaat 

seleksi regenerasi atlet, dikarenakan event tersebut masih didominasi atlet- atlet 

binaan skuad inti Jateng, sehingga tidak ada masukan yang begitu berarti dalam 

rangka proses regenerasi dan pada akhirnya rekruitmen atlet ditentukan secara 

aklamasi pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang 3) Manajemen sarana 

prasarana menunjukkan petugas sarpras tidak melakukan inventarisir alat 

menyeluruh dan melakukan rangkap tugas sebagai atlet. Belanja pengadaan alat 

dilakukan oleh ketua, namun peralatan tidak seluruhnya terdistribusikan kepada 

atlet. 4) Pembukuan dan pelaporan uang bantuan dari KONI Provinsi Jawa 

Tengah bukan dilakukan oleh bendahara, namun dilakukan oleh pihak individu 

yang memiliki kepentingan oleh instasi terkait. Pihak bendahara hanya melakukan 

pembukuan keluar masuk uang dari insentif dan reward kejuaraan yang diperoleh 

atlet. 

Simpulan 1) Pengurus dan pemerintah Provinsi Jateng belum 

mengupayakan kesejahteraan atlet secara berkesinambungan. 2) Regenerasi dan 

seleksi atlet tidak menggunakan pedoman dan trasnsparan guna menghindari 

konflik dari pengurus Kabupaten/Kota 3) Minim jumlah pengelola sarpras serta 

melakukan rangkap tugas. 4) Penggunaan dana belum dilaksanakan dengan 

transparan. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Woodball, Jawa Tengah. 
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Abstract 
 

 

Priagung, 2020, Evaluation of Woodball Sports Management in Central Java 

Province. Sports Education Study Program. Postgraduate Program, Semarang 

State University. Promoter: Prof. Dr. Sugiharto, MS, Copromotor: Prof. Dr. 

Bambang Budi Raharjo, M.Si, and Dr.Mugiyo Hartono, M.Pd 

 
 

This study aims to 1) Evaluate the management of woodball sports in 

Central Java Province 2) Evaluate the management of woodball sports training 

programs in Central Java Province 3) Evaluate the management of woodball 

sports infrastructure in Central Java Province 4) Evaluate the management of 

woodball sports funding in Central Java Province. 

This research is a qualitative descriptive study, which describes existing events 

holistically and systematically. The approach used is the CIPP (Context, Input, 

Process, Product) evaluation model. Data collection techniques are interviews, 

observation and documentation. The research subjects are coaches, administrators 

and athletes. Data analysis using interactive interpretation. 

The results showed: 1) The management of the woodball sport in Central 

Java showed that the departure of potential woodball athletes from Central Java to 

other provinces was a manifestation of the athletes' dissatisfaction with the 

management and the Central Java Provincial government towards the athlete's 

welfare. 2) The regeneration and selection process of athletes without going 

through a long process, the coach uses the moonly game system (Monthly Match) 

in the regeneration selection process, the moonly game activity only provides a 

small part of the benefits of athlete regeneration selection, because the event is 

still dominated by athletes built by the core squad of Central Java, so there is no 

meaningful input in the framework of the process. regeneration and in the end 

athlete recruitment is determined by acclamation to students of Semarang State 

University. 3) Infrastructure management shows that sarpras officers do not 

inventory equipment and perform double duties as athletes. Equipment 

procurement spending is carried out by the chairman, but the equipment is not 

entirely distributed to athletes. 4) Book keeping and reporting of aid money from 

KONI in Central Java Province is not carried out by the treasurer, but is carried 

out by individuals who have an interest by the related institutions. The treasurer 

only records the money in and out of incentives and championship rewards that 

athletes receive. 

Conclusion 1) The management and government of Central Java Province 

have not made efforts for the welfare of athletes in a sustainable manner. 2) 

Regeneration and selection of athletes do not use guidelines and transparency in 

order to avoid conflicts from district / city administrators. 3) Minimum number of 

sarpras managers and perform multiple tasks. 4) The use of funds has not been 

implemented in a transparent manner. 

 

Keywords: Evaluation, Woodball, Central Java 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Olahraga woodball diciptakan pada tahun 1990 oleh Ming Hui Weng dan 

Kuang Chu Young di Taiwan. Tahun 2000, woodball mulai berkembang pesat di 

berbagai negara di Asia. Negara Indonesia juga ikut memainkan olahraga ini sejak 

masuknya pada tahun 2006. Woodball menjadi olahraga yang banyak diminati 

masyarakat Indonesia berkat sosialisasinya di setiap daerah lewat sekolah maupun 

perguruan tinggi. (Kriswanto 2017:4) 

Sekretariat olahraga woodball Provinsi Jawa Tengah berada dijalan 

Pakunden Timur No.25 Semarang, Jawa Tengah. Olahraga woodball sejak awal di 

bentuk di Jawa Tengah telah mendapatkan respon positif serta audiens yang 

melimpah, sosialisasi melalui universitas serta masyarakat olahraga ini mampu 

dengan cepat memperoleh peminat baik dikalangan remaja, anak-anak bahkan 

manula. Perkembangan yang pesat tersebut menjadikan olahraga woodball di 

Jawa Tengah dengan sangat mudah memperoleh atlet-atlet berbakat untuk 

berprestasi. Prestasi olahraga woodball Jawa Tengah dapat dikatakan masih 

peringkat teratas pada tiap kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional. Prestasi yang 

konsisten menjadikan tim woodball Jawa Tengah sangat-sangat diperhitungkan 

kemampuannya oleh kontingen provinsi lain, sehingga prestasi tersebut 

merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi provinsi Jawa Tengah, 
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Capaian prestasi lima tahun ke belakang olahraga woodball Provinsi Jawa 

Tengah : 

Tabel 1.1 Daftar Prestasi Kejurnas Woodball Jawa Tengah dari tahun 2013 

-2018. 

 

No Kejuaraan Nasional Tahun Prestasi 

1 Jawa Barat 2013 Juara Umum 

2 Jakarta 2014 Juara Umum 

3 Prambanan 2015 Juara Umum 

4 Tangerang Selatan 2016 Juara Umum 

5 Semarang UNDIP 2017 Juara Umum 

6 Balikpapan 2018 Juara Umum 

 

(Sumber : Kriswantoro, Pelatih IWbA Jawa Tengah ) 

 

Capaian prestasi team olahraga woodball provinsi Jawa Tengah pada 

kejuaraan Internasional : 

Tabel 1.2 Daftar Prestasi Internasional Woodball Jawa Tengah dari tahun 

2014 -2018. 

 

Tahun Kejuaraan Internasional Prestasi 

2014 Singapore Open and Lion Cup Peringkat 4 

2015 World University Championship Uganda Emas 

2016 Bali International Sport Week Emas 

2017 Asian Beach Games Thailand Emas 

2018 Malaysia Open Emas 

2019 Korea Selatan Emas 

 

(Sumber : Dwi Tiga Putri, Atlet IWbA Jawa Tengah, ) 

 

Prestasi atlet woodball Jawa Tengah yang mendominasi level Nasional, 

membuat para pelaku olahraga bisnis daerah lain ingin mengembangkan olahraga 

ini, tentunya bagi pelaku olahrga bisnis yang telah lama berkecipung didunia 

olahraga memandang woodball merupakan ladang baru yang sifatnya strategis 



3 
 

 

 

 

 

 

bagi para pelaku olahraga untuk memperoleh kesempatan pada cabang olahraga 

yang baru guna memperoleh prestasi. Seiring dengan berjalannya waktu kini telah 

semakin banyak para pelaku olahraga bisnis bukan hanya mengejar prestasi 

namun juga mengejar pencitraan didunia perwoodballan. 

Kedudukan Prestasi team woodball Jawa Tengah yang selalu konsisten 

pada klasmen puncak Nasional, membuat para pelaku olahraga bisnis tergiur akan 

memiliki atlet bertalenta juara secara instan tanpa harus melakukan proses latihan 

yang terlalu lama. Pendekatan persuasif dan emosional, para pelaku olahraga 

bisnis melalui atlet Jateng diisinyalir mampu menggoyah konsistensi prestasi 

olahraga woodball Jawa Tengah. Berbekal memberikan pekerjaan dan iming- 

iming kebutuhan hidup terpenuhi kepada atlet jateng, lambat laun atlet jateng  

telah banyak yang tergiur dan mengikuti ajakan untuk pindah membela provinsi 

lain. 

Perpindahan atlet jawa tengah ke provinsi lain merupakan ancaman serius, 

terlebih saat-saat ini atlet team woodball jawa tengah telah melewati fase peak 

performance serta team belum mempersiapkan atlet lapis kedua yang memiliki 

kemampuan baik sebagai pengganti atlet yang telah pindah ke provinsi lain. 

Atlet putra dan putri woodball Jateng terdiri dari 6 putra dan 6 putri, dari 

jumlah tersebut terdapat atlet yang memiliki pekerjaan jauh dari Jawa Tengah dan 

beberapa atlet telah melewati masa peak performance, diantaranya telah 

berkeluarga, berusia 48 Tahun, memiliki balita, berstatus Dosen aktiv, dan 

beberapa atlet telah bekerja pada instansi yang lokasinya jauh dari provinsi Jawa 

Tengah, sehingga ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat berlatih bersama. 
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Jumlah atlet tersebut dari 4 tahun kebelakang belum pernah melakukan 

perombakan dari atlet senior untuk disisi atlet junior, baik itu untuk event 

Kabupaten Kota atau Nasional sehingga terkesan hanya berkutat pada atlet senior 

dan mengurangi jatah atlet junior untuk dapat mengasah kemampuan pada event 

tersebut. Pentingnya koordinasi pelatih senior dan pelatih junior untuk berani 

menurunkan atlet junior pada kancah kabupaten kota, sehingga menambah 

pengalaman bagi atlet junior. 

Sejumlah persoalan yang masih menjadi tugas pengurus woodball Jawa 

Tengah, utamanya adalah terkait perawatan fasilitas olahraga yang tersedia belum 

dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Fasilitas sarana prasarana belum 

ditangani oleh tenaga profesional dibidangnya dan tenaga sarana prasarana 

melakukan rangkap tugas menjadi atlet, faktor waktu saat pembagian tugas 

sehingga peralatan tidak terkondisikan dengan baik, adanya peralatan yang hilang 

dan rusak karena tidak sesuai penempatannya. 

Pengamatan diatas memberikan gambaran, adanya permasalahan yang 

perlu diurai guna mendapatkan solusi, hal ini pula membuktikan bahwasannya 

keunggulan dalam berprestasi tidak terlepas dari suatu ancaman implisit yang 

mampu secara cepat meruntuhkan tingginya prestasi. Permasalahan pada team 

woodball jawa tengah tentunya erat kaitannya dengan sistem pengelolaan 

manajemen pada team yang kurang baik. Sehubungan dari permasalahan tersebut 

peneliti berupaya mengorek lebih dalam terkait permasalahan dan manajemen 

yang perlu dievaluasi pada team olahraga woodball Jawa Tengah. 
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Pokok permasalahan IWbA Provinsi Jawa Tengah diantaranya : 

 

1) Terbatasnya jumlah SDM sebagai pengelola sarana prasarana, sehingga 

melakukan rangkap tugas menjadikan terbengkalainya peralatan serta 

perawatan sarana prasarana yang terkesan belum sesuai SOP. 

2) Stakeholder terkesan belum mampu menfasilitasi dalam hal pendanaan secara 

penuh guna pemenuhan kebutuhan prestasi. 

3) Pengelolaan atlet yang telah melewati peak performance serta merancang 

Program latihan bagi regenerasi yang saat ini belum mampu menjadi pemain 

lapis kedua dikarenakan minimnya jam terbang dalam bertanding sehingga 

terdapat perbedaan yang terpaut jauh dengan senior. 

4) Keterbatasan kemampuan pengurus IWbA Jawa Tengah dalam merangkul, 

melakukan pendekatan secara psikologi dan secara materil agar atlet tetap 

bertahan di Jawa Tengah. 

Proses pembinaan olahraga woodball sebenarnya bermuara pada domain 

talent identification development (TID) hal ini merujuk pada beberapa pemikiran 

dan riset diseluruh dunia berhubungan dengan TID dan pembinaan olahraga 

prestasi, seperti yang telah dilakukan oleh : Michael, and Cote (2007: 77); Baker, 

et. al. (2009:77); Vaeyens, et. al (2009:1369); Martindale, et.al (2010: 1209); dan 

Chuxiao Li,et.al (2015: 1831). Kemudian disisi lain, foundation, talent, elite and 

mastery (FTEM) menjadi dasar kerangka bagi pemangku kepentingan berkaitan 

dengan manajemen dan implementasi jalur pengembangan olahraga dan dan atlet. 

FTEM dalam pembinaan dan pengembangan mengacu pada pemikiran dan riset 

yang dilakukan: Bridge and Toms ( 2011: 87; Gulbin, et.al (2013 1319). 
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Cobley,S. Et.al (2009: 236)” ....prestasi digunakan untuk mengukur  

tingkat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan seseorang, kelompok 

masyarakat, bangsa dan negara (Connoughtton, et.al (2010: 169). Cote dan  

Gilbert ( 2009: 308) prestasi olahraga adalah hasil yang diperoleh atas usaha dan 

kerja keras seorang atlet memperoleh medali atas kejuaraan/pertandingan. 

Pencapaian prestasi atlet secara maksimal diperlukan pembinaan dan 

pengembangan terprogram, terarah dan berkesinambungan sera didukung dengan 

penunjang yang memadai. Brylinsky (2010: 23) adapun ciri-ciri pembinaan dan 

pengembangan olahraga yakni : a) Dilakukan dalam rangka mencapai tingkat 

kematangan dan tujuan, b) Terdapat rancangan prosedur yang terarah, dan c) 

Sesuai peristiwa. 

Penelitian evaluasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk 

memberikan solusi dalam mengatasi kesenjangan dalam pembinaan dan 

pengembangan prestasi olahraga woodball di Jawa Tengah. Kajian ini nantinya 

akan bermula dari proses pembinaan yang mengacu pada TID dan pengembangan 

yang bermuara pada proses capaian prestasi dengan berlandaskan konstruksi 

FTEM. Penelitian evaluasi telah banyak dirancang dan dikembangkan oleh para 

ahli, diantaranya : (1) goal oriented evaluation model, (2) goal free evaluation 

model, (3) formative, sumative, evaluation model, (4) countenance evaluation 

model (5) responsive evaluation model (6) CSE – UCLA evaluation model (7) 

CIPP evaluation model (8) disrepancy model (9) effektivenes model (10) 

objectives-centerd model, dan (11) connoisseurship model (Bharvad, 2010: 73) 
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Model penelitian evaluasi yang sesuai dengan latar belakang permasalahan 

yang ada yakni model evaluasi CIPP ( context, input, process, product) yang 

dikembangkan Daniel Stufflebeam (Kaavgaoglu and Alci. 2016: 1661) CIPP 

merupakan pendekatan evaluasi bersifat holistik dan akuntabilitas berfokus pada 

pengambilan keputusan yang tepat ( Stavropoulou, and Stroubouki, 2014: 195). 

Beberapa kekuatan CIPP Stufflebeam antara lain (1) tujuan program bukanlah 

titik fokus evaluasi, pendekatan ini berorientasi pada manjemen ; (2) CIPP telah 

digunakan secara luas, dan (3) alat yang digunakan sangat sederhana ( Akpur, 

et.al., 2016: 467). 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Problematika yang di identifikasi sebagai berikut : 

 

1) Terbatasnya jumlah SDM sebagai pengelola sarana prasarana, sehingga 

melakukan rangkap tugas menjadikan terbengkalainya peralatan serta 

perawatan sarana prasarana yang terkesan belum sesuai SOP. 

2) Stakeholder terkesan belum mampu menfasilitasi dalam hal pendanaan secara 

penuh guna pemenuhan kebutuhan prestasi. 

3) Pengelolaan atlet yang telah melewati peak performance serta merancang 

Program latihan bagi regenerasi yang saat ini belum mampu menjadi pemain 

lapis kedua dikarenakan minimnya jam terbang dalam bertanding sehingga 

terdapat perbedaan yang terpaut jauh dengan senior. 

4) Keterbatasan kemampuan pengurus IWbA Jawa Tengah dalam merangkul, 

melakukan pendekatan secara psikologi dan secara materil agar atlet tetap 

bertahan di Jawa Tengah. 
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1.3 Cakupan Masalah 

 

Fokus penelitian ini meliputi manajemen kepengurusan, manajemen 

program latihan, manajemen sarana prasarana dan manajemen pendanaan dalam 

pembinaan olahraga woodball provinsi Jawa Tengah. 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah evaluasi manjemen olahraga woodball Jawa Tengah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana manajemen kepengurusan dalam pembinaan olahraga woodball 

 

Provinsi Jawa Tengah ? 

 

2) Bagaimana manajemen program latihan dalam pembinaan olahraga woodball 

 

Provinsi Jawa Tengah ? 

 

3) Bagaimana manajemen sarana prasarana dalam pembinaan olahraga woodball 

 

Provinsi Jawa Tengah ? 

 

4) Bagaimana manajemen pendanaan dalam pembinaan olahraga woodball 

 

Provinsi Jawa Tengah ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk : 

 

1) Mengevaluasi manajemen kepengurusan dalam pembinaan olahraga woodball 

 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

2) Mengevaluasi manajemen program latihan dalam pembinaan olahraga 

 

woodball Provinsi Jawa Tengah. 

 

3) Mengevaluasi manajemen saranaprasarana dalam pembinaan olahraga 

 

woodball Provinsi Jawa Tengah. 
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4) Mengevaluasi manajemen pendanaan dalam pembinaan olahraga woodball 

 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari segi kepentingannya. Evaluasi 

manajemen olahraga woodball provinsi Jawa Tengah melalui penelitian ini 

diharapkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembinaan olahraga prestasi 

dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat untuk perbaikannya  

dimasa mendatang. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapan menemukan prinsip-prinsip 

berkenaan dengan pembinaan olahraga prestasi yang efektif, khususnya 

dalam pembinaan dan pengembangan olahraga woodball di Jawa Tengah. 

1.6.2 Manfaat praktis 

 

1) Stakeholder terkait yang meliputi : pemerintah daerah, KONI, dan Dinas 

Pemuda dan Olahraga di Jawa Tengah. Menjadi dasar pijakan untuk 

mengeksporasi lebih lanjut sejumlah komponen serta indikator kebijakan 

pembinaan olahraga prestasi, khususnya olahraga woodball. 

2) Pengurus Kabupaten/ Kota, pengurus IWbA Jawa Tengah dan pengurus 

Besar (PB) IWbA, sebagai bahan masukan untuk berkelanjutan 

pembinaan olahraga woodball. 

3) Pelatih woodball di Jawa Tengah berguna sebagai informasi dalam 

pelaksaan pembinaan olahraga woodball serta meningkatkan 

pengetahuan. 
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4) Atlet woodball di Jawa Tengah dapat menggunakan sebagai petunjuk 

dalam pelaksanaan program dan pembinaan olahraga woodball. 

5) Peneliti lanjutan, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagi sumber 

rujukan referensi dan bahan pertimbangan guna meneliti lebih lanjut 

tentang pembinaan prestasi olahraga woodball. 



 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, 

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 

Penelitian ini mengkaji persoalan manajemen pembinaan prestasi, dua kata 

kunci yang menjadi konsep atau masalah inti kajian adalah manajemen disisi lain 

adalah pembinaan olahraga yang lain dalam satu kesatuan. Berikut adalah 

penelitian terdahulu manajemen dan pembinaan olahraga : 

1) Moch. Syahroni Firdiansyah (2013) Manajemen Pengelolaan Wahana Rekreasi 

Olahraga di Wisata Water Blaster Semarang 2013. Hasil studi deskriptif 

menggunakan persentase, proses perencanaan yang didapatkan termasuk 

kriteria hasil 75% lebih tinggi, mengatur hasil yang diperoleh 76.3% 

termasukkriteria yang tinggi, hasil yang diperoleh kepemimpinan kriteria 

termasuk 53,8% rendah, kontrol 83.8% yang  diperoleh  hasil  termasuk  

dalam kriteria yang sangat tinggi. Sumber daya manusia hasil yang diperoleh 

68.8% termasuk kriteria yang tinggi, hasil yang diperoleh infrastruktur 

termasuk tinggi kriteria 74.6%, 61.0% dari dana yang  diperoleh  

hasiltermasuk kriteria yang lebih rendah,  dan pemasaran 70.3% diperoleh 

hasil termasuk tinggi kriteria. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

pemandangan benar menerapkan proses manajemen. 

2) Heri Siswanto, 2012.Manajemen Walet Muda Futsal Akademi Kabupaten 

Kebumen Tahun 2012/2013.Hasil penelitian ini  adalah  manajemen 

organisasi kepengurusan, manajemen penanganan atlet dan manajemen 
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pelatih di Walet Muda Futsal Akademi sudah bisa dikatakan baik.  

Manajemen sarana dan prasarana serta manajemen pembina di Walet Muda 

Futsal Akademi belum berjalan dengan baik. Secara keseluruhan proses 

manajemen Walet Muda Futsal Akademi belum bisa dikatakan baik. 

3) M. Izzat Ibrahim, 2013.Manajemen Pengelolaan Penyedia Jasa Pelatih  

Cabang Olahraga Di Kota Semarang Tahun 2013.Hasil penelitian  sebagai 

berikut : (1) Manajemen pengelolaan penyedia jasa pelatih sudah baik dengan 

berjalanya fungsi manajemen baik,  50%  pada  setiap  dimensi  jasa konsumen 

merasa puas dengan kelayakan pelayanan lembaga, (2) Pengelolaan Manajemen 

sumber daya manusia sudah baik, dapat dilihat dari nilai rata-rata karyawan/pelatih 

menunjukan 80-90. Simpulan : (1) manajemen pengelolaan penyedia jasa.pelatih di 

Kota Semarang Tahun 2013 sudah baik dan berjalan sesuai dengan rencana, presepsi 

konsumen mengenai pelayanan lembaga menunjukan lebih dari 50% konsumen 

menilai cukup baik hingga sangat baik, (2) Manajemen Sumber Daya  Manusia  

sudah baik jika dilihat dari angka prestasi kerja  karyawan  menunjukan pada  

kategori sangat baik. Saran yang diberikan sebagai berikut  (1)  Bagi  lembaga  

supaya melengkapi kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana sebagai 

penunjang proses berjalanya fungsi manajemen, (2) bagi karyawan/pelatih  

hendaknya selalu meningkatkan kompetensinya serta legalitasnya sebagai pelatih, 

(3) Bagi pemerintah harapanya menetapkan aturan mengenai perusahaan atau 

lembaga penyedia jasa dan penetapan upah/gaji minimum bagi pelatih. 

4) Dicky Budhi Setyawan, 2013 Survei Manajemen Arung Jeram Di Serayu 

Adventure Indonesia Kabupaten Banjarnegara.Hasil penelitian ini adalah, 1) 

Serayu Adventure Indonesia sudah mempunyai perencanaan program kerja 

yang jelas sesuai dengan visi dan misinya. 2) Dalam manajemen Serayu 
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Adventure Indonesia keorganisasiannyamemiliki struktur organisasi dan 

pembagian tugas yang jelas. 3) Proses  pengarahan  dalam  manajemen  

Serayu Adventure Indonesia dilaksanakan langsung oleh seorang manajer. 

4) Sistem pengawasan kegiatan manajemen serayu Adventure Indonesia 

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah  proses  pengendalian.Simpulan  

dari penelitian ini adalah, 1) Perencanaan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen Serayu Adventure Indonesia berjalan sesuai dengan tahapan- 

tahapan  proses  perencanaan2)  Pengorganisasian  yang  dilakukan   oleh 

pihak manajemen Serayu Adventure Indonesia berjalan sesuai dengan dasar-

dasar organisasi, 3) Proses pengarahan yang dilakukan manajemen 

SerayuAdventure Indonesia dilakukan langsung oleh seorang manajer atau 

ketua,Membuat program-program yang lebih kreatif dan menambah wahana 

yang menarik, 2) Ditambahkanya wakil ketua supaya lebihmeringankan 

kinerja seorang manajer. 3) Ditambahnya perahu untuk memperlancar 

oprasional pengarungan.4) Ditambahnya wahana permainan anak-anak untuk 

lebih menarik minat pengunjung 

5) Abrar (2011)Model Implementasi Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar 

dalam PrespektifKebijakan Publik, Manado Sulawesi Utara 2010. Hasil 

penelitian : 1) dilihat dari perspektif Policy initiation, prosrs pengambilan 

keputusan tidak ditentukan secaraobyektif oleh analisis kebutuhan dalam 

pemecahan masalahpublik, 2)Kemampuan translation ability belumcukup 

efektif dalam pengelolaan pembinaanolahraga pelajar, 3) Organisasi 

danmanajemen cenderung kurang efektif dalammewadahi fungsi implementasi 

kebijakan pembinaan olahraga pelajar, 4) Penganggaran Masih cenderung 
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kurang terarah dan proposional pada setiap unit kegiatan, dan 5)sarana 

prasarana cukup memadai, tetapi kurang perawatan dan pemeliharaan. 

6) Wiman (2010)The Development and Validation of an Expertise Development 

Model For Sport Coach.Studi ini mendiskripsikan secara rinci model pengembangan 

pembinaan keahlian mekanisme pelatihan menggunakan intruksi teman sejawat. Data 

diperoleh dari wawancara pelatih dari tujuh universitas. Pelatih yang menggunakan 

instrumen evaluasi diri lebih berhasil dalam menerapkan metode latihan pada 

atlet. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk mendapatkan data hasil 

penelitian, model ini mengharuskan adanya umpan balik antara pelatih dan 

atlet saat latihan. 

7) Purwanto (2011)Kegagalan Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada PON 2004 dan PON 2008 (Sebuah Kajian 

Kritis Tentang Pembinaan Olahraga Karate)Berdasarkan masalah, tujuan 

penelitian, hasil dan analisis data maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) 

Disharmonisasi internal kepengurusan menjadi satu pemicu yang paling kuat 

terhadap lemahnya program pembinaan yang dilakukan FORKI DIY. 2) Sosok 

pelatih yang semestinya menjadi garda depan dari keberhasilan sebuah 

program latihan, kenyataan belum ditata dengan baik. 3) Aspek primodialisme 

perguruan yang dimiliki oleh para atlet dan pelatih. 4)Potensi besar yang 

dimiliki DIY dalam hal ini banyaknya dojo belum dapat di optimalkan. 

8) Usra (2012)Evaluasi Program sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya (Studi 

Evaluasi Program Sebagai Dasar Model Pengelolaan SONS)Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pngelolaan sekolah olahraga negeri sriwijaya (SONS) 

belum termanajemen dengan baik sehingga hasil dari pembinaannya kurang 
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maksimal. Prestasi yang dicapai saat ini belum memperlihatkan kekhususan 

dari sekolah ilahraga yang harus memiliki prestasi tinggi. 

9) Thanh Vo (2013)Toward a Definition of Evaluative ThinkingStudi itu secara 

emppiris mengartikulasikan definisi operasional pemikiran evaluatif yang 

sistematis dengan meminta dan menganalisis data pendapat dari 28 ahli 

evaluasi dengan menggunakan teknik delphi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemikiran evaluatif adalah berkaitan dengan datadan bukti 

argumentatif seseorang dan berfokus pada penalaran serta praktik dalam 

menyelesaikan kendala kontekstual. 

10) Mulyono (2016)Program pembinaan dan latihan kesegaran jasmani Tentara 

Nasional IndonesiaAngkatan Darat (Studi Evaluasi di Kodam IV 

Diponegoro)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kontek (86,67 

%) responden menyatakan baik sekali dan (13,13%) baik. Evaluasi input 

(33,33%) responden menyatakan baik sekali dan (66,67%) menyatakan baik. 

Hasil evaluasi proses (43,30%)responden menyatakan baik sekali dan 

(56,67%) baik. Hasilevaluasi produk (36,67%) responden menyatakan baik 

sekali dan (63,33%) baik. 

2.2 Kerangka Teoritis 

 

2.2.1 Hakikat Olahraga. 

 

Olahraga dapat diartikan sebagai sport are institutionalized competitiv 

activities that inovoles rigorous physical exertion or the use of relatively 

complexphysical skill by participants motivated by internal and external reward 

(Lyras and Kotziamani, 2008: 2; dan Lyras and Yiannakis, 2008: 5) 
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Definisi tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian penjelasan mendasar, 

yaitu: pertama, olahraga adalah aktivitas fisik. Penentuan ini tampaknya 

sewenang-wenang karena tidak ada aturan obyektif bagaimana aktivitas “fisik” 

pantas disebut olahraga. Selanjutnya, Kaupuzs (2013:4) menyatakan: 

Sufficient physical activity (PA) is an essential prerequisite for health 

maintenance and improvement. Physical activities strengthens musculoskelatal 

system, reduce risk of the heart and vascular diseases, arthritis and multiple 

cancer risks, and also have a positive impact on human mental health. 

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa olahraga merupakan 

aktivitas fisik waktu luang dengan partisipasi dalam berbagai tingkatan 

berdasarkan aturan yang disepakati walaupun terkadang berubah, akan tetapi 

menggunakan peraturan yang kompetitif, setidaknya terdapat persaingan 

didalamnya dan bertujuan positif. 

Olahraga juga bermakna aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau masyarakat yang dilakukan secara sadar bahwa mereka 

melakukannya tanpa adanya tekanan untuk bersaing minimal dengan dirinya 

sendiri (Skinner, et. Al., 2008:255; Siregar, 2008:109; dan Szymaski, 2008:2). 

Olahraga meupakan aktivitas gerak universal manusia (Tengan and Markham, 

2009:2413). Olahraga muncul disetiap budaya, dahulu dan sekarang. Tetapi setiap 

budaya memiliki definisi olahraga tersendiri bergantung ruang dan waktu (Duke 

and Crolley, 2010: 94) 

Pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan sebuah 

entitas dalam budaya kekinian, melalui ruang olahraga bisa terlihat sebagai 

ekspresi paling murni seperti kemanusiaan, berteriak kegirangan, terharu bahagia, 
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ataupun kesediahan atau kemarahan yang berujung pada sebuah tindakan brutal. 

Sejak dahulu, olahraga sudah menjadi bagian yang penting dalam beradaban 

manusia. 

“Sport” (bahasa inggris) atau “sports” (Amerika) merupakan istilah yang 

menjadi salah satu sumber rujukan terminologi “ (Bahasa Indonesia). Tomlinson, 

et.al (2010:1) “sport” mencakup semua bentuk aktivitas fisik atau permainan 

kompetitif terbentuk partisipasi santai atau terorganisir. Tomaszeski, et.al (2011: 

108) dan Cantelon (2011:70) mengidentifikasi “sport” dilakukan dengan tujuan 

untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik sambil 

memberikan kesenangan kepada peserta, Lunt (2010:480) “ olahraga juga 

memberikan hiburan bagi penonton”. Oleh karenanya berdasarkan beberapa 

pernyataan tersebut dapat ditarik simpulan jika olahraga adalah bagian dari 

kebudayaan yang dikembangkan manusia, aktivitasnya dapat dipandang dari 

kebudayaan yang dikembangkan manusia, aktivitaas dapat dipandang mempunyai 

makna pragmatis, dan bermakna sakral. 

Olahraga sudah menjadi sebuah fenomena sosial yang dinamis serta 

kompleks berikut dengan konskuensi positif serta kesehatan, prestasi, partisipasi 

aktif (Lin, et.al., 2008:25), olahraga juga menjadi fenomena negatif bagi individu 

ataupun masyarakat antara lain berkaitan tentang kriminalitas. Kerusakan ekologi 

dan porsi anggaran (Yildiz, and Cekic, 2008:327; dan Burke, et. al 2012:189). 
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Tabel 2.1 Teori Sosial Yang Menjadi Dasar Teori Olahraga Sosial. 

 

No Teori Kontribusi 

1. Functionalist theory “masyarakat adalah bagian sistem terorganisir 

dan saling berkaitan, olahraga memberi 

kontribusi terhadap sistem atas dasar nilai, 

kesepakatan bersama dan sistem tatanan 
sosial” 

2. Conflict theory “Masyarakat adalah sistem  struktur dan 

hubungan yang dibentuk dari kekuatan 

ekonomi, olahraga mempromosikan 

eksploitasi ekonomi dan expansi kapitalis” 

3. Interactionist Theory “Masyarakat diciptakan dan terpelihara 

melalui interaksi sosial, olahraga memberi 

makna bagaimana mereka diciptakan” 

4. Critical theory “Olahraga adalah kontribusi sosial, berubah 

pada saat kekuasaan berubah, memproduksi 

budaya, kekuasaan dan perjuangan ideologis” 

5. Feminist theory “Kehidupan termasuk olahraga adalah 

kehidupan sosial yang bersifat gender secara 

perpasiv, memiliki nilai, kekuatan fisik, 

seksualitas dan anatomis” 

6. Figurational theory “Kehidupan sosial terdiri atas pola 

ketergantungan antar individu dan kelompok, 

olahraga memberi keringanan dari rasa bosan 
dan pengendali kekerasan” 

Sumber : (Thompson, 2013: 179; Albert, 2008: 57; Forte, 2009: 80; 15 Allen, 

2015: 311; Hearn and Wendy, 2015: 1626; Collins, 2017; 529) 

 

2.2.2 Olahraga Woodball 

 

Olahraga woodball (bola kayu) pertama kali ditemukan di Taiwan pada 

tahun 1990 oleh Ming Hui Weng dan Kuang Chu Young. Awalnya mereka hanya 

ingin membangun sebuah taman bagi kedua orang tuanya, supaya mereka dapat 

berjalan-jalan di lokasi yang nyaman di Nei-Shuang, Shuh-Lin, Taipe, Taiwan, 

sebuah lapangan luas yang dimanfaatkan sebagai lapangan bermain bola. Dengan 

motivasi yang tinggi maka terciptalah permainan bola yang unik, yang mirip 

olahraga golf, dimana bolanya terbuat dari kayu dipukul dengan tongkat 
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yang menyerupai palu (mallet tongkat  yang  terbuat  dari  kayu)  yang  di  

arahkan ke gawang kecil (gate). 

Perkembangan woodball masuk ke Indonesia pada tahun 2006, berawal di 

undangnya pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang pada 

waktu itu di wakili oleh Ibu Rita Subowo bersama dengan Tandino Jecky 

mengikuti kejuaran woodball internasional di Malaysia. Sejak tahun itu woodball 

terdaftar di KONI dengan nomor: 2751/LNG/X/06 tanggal 4 Oktober 2006 

(Internasional Woodball Federation, 2007). 

2.2.2.1 Perlengkapan dan Lapangan Woodball 

 

Perlengkapan Woodball terdiri dari bola, pemukul (mallet), dan gawang 

kecil (gate) (Sugiono. 2008). Perlengkapan yang digunakan harus sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan oleh International Woodball Asociation (IWbA) 

1. Mallet 

 

Mallet terbentuk dengan kayu berbentuk T berat kotornya 800 gram, 

Panjang mallet adalah 90 cm, kurang lebih 10 cm (terdiri dari pegangan dan 

kepala berbentuk botol). Ukuran kepala mallet berbentuk botol adalah 21,5 cm 

selisih +/_ 0,5 cm. Dasarnya ditutup dengan topi karet, garis tenggah topi 6,6 cm, 

selisih +/_ 0,2 cm, dasarnya setebal 1,3 cm, selisih +/_ 0,1 cm; tingginya 3,8; 

selisih +/_ 0,1 cm; dan ketebalan dinding luarnya 0,5 cm. 

2. Bola ( Ball ) 

 

Bola harus berbentuk bundar terbuat dari kayu alami, bergaris tengah 9,5 

cm dan berat antara 350 gram + 60 gram. Pada permukaan bola dapat di beri tanda 

nomor, angka dan lambang woodball. 
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3. Gawang Kecil Woodball ( Gate ) 

 

Gawang terbuat dari kayu dengan asesoris seperti tongkat besi, kelereng 

kayu dan 2 selang karet. Gawang di bentuk dengan dua botol kayu sebagai 

tongkatnya, yang di tanam/ di tancapkan pada permukaan tanah dengan jarak 15 

cm, di ukur dari bagian dalam kedua tongkat. 

4. Lapangan Woodball ( Fairway ) 

 

1. Lebar fairway harus dirancang sesuai dengan bentuk alaminya, tidak 

kurang 3 meter lebarnya, tidak lebih dari 10 meter lebarnya, di batasi 

dengan tali. 

2. Panjang fairway jarak pendek kurang dari 50 meter, jarak menengah 51 - 

80 meter, dan jarak panjang 81-130 meter. 

3. Fairway berjumlah 12. Dengan kombinasi 2 fairway pendek, 8 fairway 

jarak menengah dan 2 fairway berjarak panjang. 

4. Pada ujung tiap fairway harus di buatkan area gawang melingkar 

berdiameter 5 meter dengan gawang sebagai pusatnya. 

2.2.2.3 Teknik Bermain Woodball 

 

Teknik dasar bermain woodball meliputi teknik, teknik tanpa 

menggunakan alat dan teknik dengan menggunakan alat. Teknik tanpa 

menggunakan alat. 

a. Gerakan Mengayun. 

 

b. Setup (persiapan). 

 

c. Rutinitas preswing (wagle) tanpa alat. 

 

Teknik menggunakan alat : 

 

a. Rutinitas preswing dengan mallet. 
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b. Pukulan Jarak jauh. 

 

c. Pukulan jarak menengah. 

 

d. Pukulan ke gawang (gating). 

 

2.2.2.3.1 Karakteristik Permainan Woodball 

 

Permainan woodball mempunyai karakteristik yang mirip dengan 

permainan golf. (Irdiyana. P. 2010) sasaran dalam permainan ini adalah berusaha 

memasukkan bola kedalam sasaran yang telah ditentukan dengan sedikit mungkin 

jumlah pukulan. Sehingga pemenang dalam permainan woodball ini adalah 

pemain dengan jumlah pukulan paling sedikit dibanding dengan pemain lainnya. 

Sementara itu, ada juga metode lain dalam penentuan kemenangannya, yaitu 

pemenang di tentukan dengan penghitungan jumlah kemenangan tiap ”gate” 

sasaran untuk memasukkan bola dari total jumlah gate yang dipertandingkan. 

2.2.3 Manajemen 

 

Manajemen adalah suatu proses dimana orang-orang yang bertanggung 

jawab dalam suatu organisasi, menyelesaikan tugas-tugas melalui upaya-upaya 

orang-orang lain dalam kegiatan kelompok (Bernardine R.Wirjana 2007:11). 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu (Hasibuan2007:2). Manajemen adalah keseluruhan proses 

kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara formal untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Oemar Hamalik, 2007:10). 

Wibowo (2007:2) manajemen adalah proses penggunaan sumber daya 

organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi 



22 
 

 

 

 

 

 

secara efisien dan efektif. Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui 

berbagai kegiatan yang dilakukan orang lain (Siagian 2007:1). 

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh 

individu-individu yang menyumbangkan upanyanya yang terbaik melalui 

tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya hal tersebut meliputi 

pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara 

melakukannya, memahami bagaimana cara mereka harus melakukannya dan 

mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka (George R. Terry 2006 : 9) 

Manajemen pada umumnya dikaitakan dengan aktivitas-aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien 

(Andrew F.Sikula dalam Hasibuan 2007:3) 

Manajemen sebagai suatu proses yang khas, yang terdiri atas tindakan- 

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya. G.R Terry (dalam H. Malayu S.P. Hasibuan 2007:3) 

Definisi manajemen menurut George R.Terry, yaitu merupakan proses 

nyata yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilaksanakan utuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah 

disepakati dengan menggunakan sumber daya yang lainnya. Sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya disebut sebagai unsur-unsur manajemen. 
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Harington Emerson (2006:70) ada lima unsur manajemen (5M) saling 

terikat satu dengan yang lain, yaitu: 

1. Man : Keterlibatan manusia sebagai penggerak yang memeiliki 

peranan, pikiran harapan serta gagasan 

2. Money : kesediaan dana yang memadai 

 

3. Materials :benda atau bahan mentah yang dibutuhkan dalam membuat 

sesuatu. 

4. Machines : mesin kerja yang digunakan dalam proses produksi. 

 

5. Methode : Prosedur, cara kerja yang diterapkan oleh sebuah organisasi 

Pendapat ahli tersebut dapat dirumuskan bahwa manajemen merupakan 

proses pengkoordinasian berbagai sumber daya dalam upaya untuk mencapai 

tujuan organisasi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap berbagai 

bagian-bagian tersebut memiliki hubungan serta saling ketergantungan antara satu 

dengan yang lainnya. 

2.2.3.1 Fungsi Manajemen 

 

Faktor yang merupakan penentu keberhasilan, yaitu faktor penerapan 

manajemen, meskipun merupakan faktor tidak langsung. Yang mana manajemen 

ini salah satunya berupa pengelolaan keuangan, susunan pengurus serta dapat 

berupa kinerja. Menurut Hasibuan (2007:17), pembagian fungsi-fungsi 

manajemen ini tujuannya adalah 

a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur 

 

b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam 

 

c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer 
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Pentingnya sebuah manajemen diterapkan didalam sebuah organisasi, 

karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, 

waktu,dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Manajemen adalah 

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan,tugas dan tanggung jawab. 

Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka pekerjaan 

yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan dapat 

tercapai. Keunggulan dari manajemen diantarannya adalah pekerjaan yang sulit 

akan menjadi ringan,meningkatkan daya dan hasil guna semua potensi yang 

dimiliki, dapat mengurangi pemborosan-pemborosan, tercapainya tujuan secara 

teratur. Sedangkan kelemahan manajemen itu sendiri yaitu terjadinya 

penyalahgunaan posisi jabatan (rangkap jabatan), sistem birokrasi yang terlalu 

rumit dilaksanakan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam 

melakukannya, dan sering terjadinya korupsi di sebuah organisasi yang 

mengadopsi sistem manajemen terpimpin. 

Fungsi manajemen dibagi kedalam 4 (empat) tahapan yaitu: perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling) George R.Terry dalam Hasibuan (2007:17) 

1. Perencanaan (Planning) 

 

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan 

dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan 

penggunaan sumber daya manusia (human resources), sumber daya alam (natural 

resources), dan sumber daya lainnya (other resources) untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan 



25 
 

 

 

 

 

 

seluruhnya dari suatu orgaisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. (Siswanto 2007:42). Menurut Hasibuan (2007:20) perencanaan 

adalah fungsi dari seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- 

tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan program-program dari 

alternatif-alternatif yang ada. Menurut Bernardine R.Wirjana (2007:14) 

perencanaan adalah proses mental yang mensyaratkan penggunaan kemampuan 

intelektual, mampu melihat kedepan, dan membuat keputusan yang tepat. 

Perencanaan minimum memiliki tiga karakteristik sebagai berikut. 

 

1) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. 

 

2) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian 

tindakan dimasa yang akan datang dan yang akan diambil oleh perencana. 

3) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi 

merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan. (Siswanto 

2007:42) 

Perencanaan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen, karena 

fungsi ini akan menentukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dapat diibaratkan 

bahwa seseorang yang gagal dalam merencanakan pada dasarnya merencanakan 

untuk kegagalan. Perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan 

yang terbaik untuk mencapai organisasi. Perencanaan merupakan suatu keputusan 

untuk mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang ( Manullang 2002:13) 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan usaha 

yang dilakukan secara sadar guna merancang segala sesuatu secara  matang 

dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga tepat 

guna dalam melaksanakan kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan. 
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Untuk memperoleh perencanaan yang baik, maka diperlukan langkah yang baik 

pula dalam menyusunnya. (Sondang Siagian 2010:26) 

Penyusunan dalam sebuah perencanaan yang harus diperhatikan adalah 

pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai. Secara garis besar perencanaan 

atau program dapat dikelompokkan menjadi program jangka panjang (PJP), 

program jangka menengah (PJM), dan program jangka pendek (PJPd). Setelah 

disusun program secara garis besar seperti di atas, perencanaan harus bersifat 

menyeluruh atau mencakup semua aspek dan memberdayakannya perlu dikaji 

mengenai hal-hal sebagai berikut; 

1) Siapa saja yang terkait dalam kegiatan organisasi tersebut? 

 

2) Apa saja yang dilakukan oleh seluruh pelaku dalam organisasi? 

 

3) Bilamana aktivitas organisasi itu dilakukan? 

 

4) Dimana kegiatan itu dilakukan? 

 

5) Bagaimana strategi pelaksanaannya? (Sondang Siagian 2010:28) 

 

Tidak kalah penting untuk dipahami dalam penyusunan program adalah 

perwujudan menyatukan potensi yang menjadi sinergi yang kuat dan besar. Hal 

tersebut menyangkut perlu teamwork dari personal dalam organisasi, perlunya 

pola partisipasi dalam organisasi serta menumbuhkan budaya kerja organisasi. 

(George R. Tery 2007:10) 

Langkah terakhir yang perlu ditempuh dalam penyusunan perencanaan 

adanya upaya efisiensi.Upaya tersebut dapat ditempuh dengan adanya efisiensi 

pendanaan, waktu, penugasan personal serta dengan adanya pola organisasi yang 

efektif. Untuk menentukan perencanaan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 
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1) Rencana harus memudahkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Rencana 

bukan merupakan tujuan tetapi cara. 

2) Rencana yang tersusun harus memenuhi persyaratan teknis. Rencana tersebut 

harus didukung dengan data yang akurat serta teknis penyelesaian kerja yang 

baik. 

3) Rencana harus disertai rincian yang cermat, ruang, metode, sumber data, 

target waktu, standart mutu dan hasil yang diharapkan. 

4) Rencana perlu dilakukan secara bottom up, sehingga tidak terjadi dikotomi 

antara perencanaan dan pelaksanaan serta pelaksana tidak merasa dipaksa 

tetapi karena kesadaran. 

5) Rencana yang disusun tidak bertele-tele, tetapi dapat dicapai dengan baik 

(tidak muluk-muluk/sederhana). 

6) Rencana tidak kaku, sehingga masih memungkinkan adanya toleransi 

(fleksibilitas). 

7) Rencana harus pragmatis, yaitu rencana tetap idealis tetapi dapat 

dilakukansecara praktis,tidak menghilangkan nilai kebijakan serta 

memperhitungkan 

kesulitan di lapangan. 

 

8) Rencana tersebut harus dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi 

di masa depan, sehingga mampu dijadikan peramal masa depan. (Manullang 

2002:13) 

Memahami perencanaan yang baik maka akan memudahkan proses 

pelaksanaannya. Selain itu akan didapat manfaat dari perencanaan yang baik. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari sebuah perencanaan yang baik adalah: 
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1) Perencanaan dapat dijadikan alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan organisasi. 

2) Untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif atau pilihan 

yang ada. 

3) Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

4) Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian dimana yang akan datang. 

 

5) Perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan. (Manullang 2002: 

23) 

Perencanaan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi salah satu 

faktor penting keberhasilan organisasi, lembaga atau perusahaan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

 

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses 

yang dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan 

yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan 

pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (Subsitem- 

subsitem) serta penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan 2007:22) 

Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, 

lat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan 

yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, Siagian (2007:60) 

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pada dasarnya organisasi 

memiliki beberapa ciri khusus yaitu: adanya sekelompok manusia, kerjasama 



29 
 

 

 

 

 

 

yang harmonis, kewajiban serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan, sehingga 

organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang bekerja sama yang 

dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang 

hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pendapat tersebut kemudian dapat dilihat beberapa kedudukan organisasi 

yaitu sebagai berikut: 

1) Organisasi merupakan hubungan struktural dan fungsional untuk menyalurkan 

berbagai tanggung jawab. 

2) Organisasi merupakan alat untuk melakukan koordinasi yang baik. 

 

3) Organisasi merupakan alat untuk membantu pimpinan. 

 

4) Organisasi merupakan wadah untuk menyatukan sumbangan-sumbangan dari 

setiap orang atau satuan organisasi yang lebih kecil (Manullang 2002:16) 

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur 

formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan 

diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi agar tujuan organisasi 

dapat tercapai dengan efisien. 

Ciri-ciri organisasi sebagai berikut; 

 

1) Adanya sekelompok yang saling kenal. 

 

2) Adanya yang berbeda tetapi saling terkait (independent part) yang merupakan 

kesatuan kegiatan. 

3) Semua anggota memberikan masukan/sumbangan berupa tenaga maupun 

pikiran. 

4) Terdapat kewenangan, koordinasi dan pengawasan. 

 

5) Mempunyai satu tujuan (the idea of goals) (Hasibuan 2007:29) 
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Upaya guna mencapai tujuan, organisasi harus mampu memenuhi prinsip- 

prinsip organisasi sebagai berikut; (Hasibuan 2007:31) 

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

 

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap organisasi yang dibentuk pasti 

memiliki tujuan, tidak mungkin organisasi dibentuk tanpa memiliki suatu 

arah/tujuan yang digunakan sebagai pedoman. Dengan demikian program yang 

akan direlisasikan perlu diperjelas mengenai tujuan jangka pendek, menengah dan 

jangka panjang. 

2) Penerimaan dan pemahaman tujuan organisasi 

 

Mengutamakan berorganisasi maka seseorang akan memperoleh kepuasan 

karena pemenuhan nilai kebersamaan dan dapat memberikan semangat kerja 

untuk organisasi. Pemenuhan kepuasan dan tuntutan ini memang berujung pada 

penerimaan tujuan organisasi serta pemahaman atas tujuan tersebut sehingga 

mampu tercipta sebuah kerjasama yang diharapkan. 

3) Kesatuan arah 

 

Guna mencapai sasaran dan tujuan organisasi maka diperlukan adanya 

suatu sistem untuk mengelola organisasi tersebut, sehingga akan terjadi 

keterkaitan antar komponen organisasi tersebut, sehingga akan terjadi keterkaitan 

antar komponen organisasi secara padu, bulat dan utuh. Dengan demikian maka 

halangan yang dihadapi organisasi tidak membuat goyah seluruh komponen dan 

tetap berjalan sesuai kesatuan arah. 

4) Adanya pendelegasian wewenang 
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Proses pelimpahan wewenang, pertanggungjawaban, pengambilan 

keputusan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi akan berjalan lebih  

efektif. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan sendiri menuntut dirinya pelimpahan wewenang kepada 

pejabat yang dibawahnya. Pelimpahan wewenang di sini dapat dijabarkan dalam 

hal pengambilan keputusan, hubungan dengan orang lain dan tidakan-tindakan 

lain tanpa harus ada pemenuhan dari pemimpin. 

5) Adanya rentang pengawasan 

 

Rentang pengawasan yang dilakukan oleh organisasi harus dijalankan 

sekecil mungkin.Hal tersebut dilakukan dengan memperkecil jumlah seksi bidang 

atau personal yang ada dalam organisasi tersebut. 

6) Ketentuan perintah 

 

Prinsip ini menuntut adanya satu perintah dan pertanggungjawaban yaitu 

terhadap seorang pemimpin yang bermaksud dalam memanajemen pengeloaan 

sarana dan prasarana woodball Jawa Tengah.Prinsip ini menekankan adanya 

pemahaman tentang kebijaksanaan pemimpin serta ketaatan dan kedisiplinan yang 

mantap. Dengan demikian masing-masing personal paham akan mekanisme 

organisasi serta konsisten dalam melaksanakan tugas yang dilakukan. 

7) Pembagian pergerakan 

 

Proses pengorganisasian, dikenal adanya pembagian pekerjaan (division of 

work). Pembagian kerja merupakan sebuah keharusan sebab tanpa adanya hal 

tersebut akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih tugas susunan organisasi 

serta hubungan dan wewenang masing-masing unit organisasi. 
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Pengorganisasian akan memberikan beberapa manfaat antara lain dapat 

diketahui: a) Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok secara jelas. b) 

Tugas pokok pengurus dan prosedur kerjanya. c) Hubungan organisatoris antara 

manusia yang menjadi anggota dalam organsiasi dan pada umumnya digambarkan 

dalam struktur organisasi. d) Pendelegasian wewenang dan e) Pemanfaatan staf 

dan pemanfaatan fasilitas dapat diatur dan diarahkan semaksimal mungkin untuk 

mencapai tujuan organisasi (Manullang 2002:18 ). 

3. Pergerakan (Actuating) 

 

Pergerakan atau actuating adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dn 

metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas berkerja 

dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif 

dan ekonomis (Manullang 2002:19). 

Pergerakan wajib berjalan efektif, merupakan suatu keharusan bagi seorang 

manajer untuk memahami perilaku manusia, sehingga dapat memimpin organisasi 

dengan baik, menjalankan komunikasi dengan efektif, dapat memberikan 

mortivasi yang tepat serta dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan 

bawahannya. 

Menjalankan fungsinya, pergerakan merupakan proses dalam manajemen 

yang paling berat. Fungsi pergerakan dapat diuraikan sebagai berikut; 

1) Fungsi commando, untuk bergerak sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

2) Fungsi directing, pemberian petunjuk, bimbingan dan penentu arah. 

 

3) Fungsi actuating, diawali dengan konsultasi dengan bawahannya, kemudian 

diarahkan pada awal yang telah disepakati. 
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4) Fungsi motivating, memberikan dorongan pada bawahan sehingga timbul 

dorongan intrinsik pada pegawai untuk bekerja secara optimal dan ikhlas. 

Proses pergerakan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara 

lain mens (sumber daya manusia), money (sumber dana), materials (sarana dan 

prasarana), method (pendekatan), dan machines (peralatan). 

Manusia merupakan sarana penting dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.Manusia sangat diperlukan sebagai saran manajemen.Dengan demikian 

dapat ditegaskan bahwa tidak mungkin sebagai sumber daya penggerak. 

Penggerakkan organisasi dipengaruhi adanya situasi dan kondisi lapangan 

kerja kesadaran dan toleransi dari aspek terkait. Untuk menunjang kesuksesan 

dalam menggerakkan organisasi diperlukan beberapa prinsip sebagai berikut; 

1) Perlu adanya kejelasan tentang hakekat organisasi kepada seluruh anggota. 

 

2) Perlu keikutsertaan anggota dalam setiap keputusan. 

 

3) Perlu adanya pengakuan tentang harkat dan martabat manusia secara hakiki. 

 

4) Perlu komunikasi secara baik antar manajer dengan tenaga tekhnis. 

 

5) Perlu persamaan persepsi dalam setiap langkah pencapaian sasaran 

 

6) Perlu pemahaman ke dalam tingkat kemajuan teknik. 

 

7) Perlunya pemahaman tentang pemenuhan kebutuhan anggota dalam aktivitas 

organisasi. 

4. Pengawasan (Controlling) 

 

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjan yang sedang dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Manullang 2007:20) 
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Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah 

satu fungsi organik manajemen adalah definisi yang mengatakan bahwa 

pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna 

lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Organisasi harus mempunyai teknik bahwa semua fungsi yang telah 

dilaksanakan dengan baik. Beberapa proses tahap yang dilakukan untuk 

pengawasan atau controlling, meliputi; 

1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan, 

 

2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, 

 

3) Membandingkan pelaksaan atau hasil dengan standard dan menentukan 

penyimpangan jika ada, 

4) Melakukan tindakan-tindakan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan 

dan tujuan sesuai dengan rencana. 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan- 

tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Pengertian ini menunjukan 

adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Langkah awal 

proses perencanaan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penyusunan 

personalia dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Ada tiga tipe dasar 

pengawasan yaitu; (Manullang 2007:23) 

1) Pengawasan pendahuluan (feedforward control) 

 

Pengawasan pendahuluan (feedforward control) dirancang untuk 

mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar 
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atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan 

tertentu selesai dilaksanakan. 

2) Pengawasan pada saat pelaksanaan (concurrent) 

 

Pengawasan ini dilakukan atau dilaksanakan pada saat kegiatan sedang 

berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari 

suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 

sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan 

“double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

3) Pengawasan umpan balik (feedback control) 

 

Pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 

diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah 

ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa 

dimasa yang akan datang. 

2.2.3.2 Tujuan Manajemen 

 

Menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif adalah penting. Akan 

tetapi, yang lebih penting yaitu mengetahui tentang hal-hal yang harus dilakukan 

dan memastikan bahwa tugas yang diselesaikan bergerak kearah tujuan. Tujuan 

adalah suatu yang ingin direalisasikan oleh seseorang dan merupakan objek atas 

suatu tindakan (Siswanto, 2007:73). 

Tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan, yang 

menggambar cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha 

seseorang manajer. Ada empat elemen pokok dalam hal ini, antara lain 1) sesuatu 

yang ingin direalisasikan (goal), 2) cakupan (scope), 3) ketepatan (definiteness), 

dan 4) pengarahan (direction). 
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Manajemen dalam hal ini mencakup secara luas tentang segala sesuatu 

yang terkait dengan olahraga.cakupan ini meliputi klub-klub, penyelenggaraan 

olahraga, fasilitas lapangan (gedung), alat-alat olahraga, fasilitas pendukung 

seperti losmen/hotel, serta personel yang terlibat seperti atlet, pelatih, manager 

bahkan penonton. Berdasarkan luas cakupan, terasa sering terjadi ketika dikaitkan 

dengan fungsi manajemen yang mempunyai wilayah perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan serta mengendalikan atau melakukan kontrol. 

Manajemen olahraga yaitu mengatur klub-klub, event/penyelenggaraan, 

fasilitas, dan pelaku olahraga melalui perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, serta melakukan pengendalian guna mencapai hasil dengan 

melibatkan orang lain. 

Manajemen olahraga di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi dalam dua 

golongan besar, yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga 

non-pemerintah (swasta). Manajemen olahraga pemerintah adalah kegiatan 

manajemen yang saat ini dilaksanakan oleh kantor Kementerian Pemuda dan 

Olahraga RI dengan seluruh jajarannya baik dipusat maupun daerah. Sedangkan 

manajemen olahraga swasta adalah manajemen yang dilakukan dalam institusi 

olahraga non-pemerintah seperti KONI dengan seluruh anggotanya, yaitu induk 

organisasi cabang olahraga serta klub atau perkumpulan-perkumpulan olahraga 

yang menjadi anggota induk olahraga tersebut. 

2.2.3.3 Manajemen Klub Olahraga 

 

Pentingnya sebuah manajemen diterapkan didalam sebuah organisasi, 

karena pada dasarnya kemampuan manusia (fisik, pengetahuan, waktu dan 

perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas, Hasibuan (2009:3). Usaha 
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untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggungjawab. 

Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab ini maka pekerjaan yang berat 

dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan dapat tercapai. 

Keberhasilan sebuah organisasi atau klub olahraga sangat tergantung dari 

kesadaran dari manajer pada faktor internal seperti tingkatan pekerjaan, 

keterampilan, kinerja, kecakapan pegawai, aturan dan motivasi berkenaan pada 

obyek organisasi. 

Manajemen sebuah klub olahraga memerlukan beberapa personel yang 

dibutuhkan dalamrangka mencapai tujuan klub yang telah ditetapkan dan 

manajemen personil tujuannya adalah memperoleh karyawan yang kompeten dan 

mampu menyediakan sarana supaya mereka dapat berfungsi secara optimal. 

Harsuki (2003:169) “ kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung dari 

kesadaran dari manajer akan tingkat pekerjaannya, kemampuan SDM, peran serta 

motivasi dalam mencapai tujuan organisasi”. Tidak kalah pentingnya adalah 

faktor eksternal seperti ekonomi global, ekonomi setempat, teknologi, politik dan 

organisasi yang lain sejenis, kebutuhan orang muda dan tren yang sedang 

berlangsung serta lingkungan budaya orang muda. Didalam situasi yang terus 

berkembanga dewasa ini, para manajer dituntut untuk mengawasi dan merespon 

setiap perubahan” 

2.2.4 Pembinaan 

 

2.2.4.1 Sistem Pembinaan Olahraga 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Bab VII 

Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pasal 21 mengatakan sebagai 
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berikut; (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan 

pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, (2) 

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan 

sarana, serta penghargaan keolahragaan, (3) Pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, 

pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi, (4) Pembinaan 

dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur 

pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga 

untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. 

Pembinaan olahraga prestasi, pada ujungnya bermuara pada pembinaan 

prestasi atlet untuk meraih kemenangan atau kejuaraan dalam pertandingan atau 

perlombaan olahraga.Untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan bakat, 

minat, motivasi dan pembinaan (Sesuai dengan prinsip-prinsip latihan yang baik) 

secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. 

Terdapat beberapa kegiatan dasar yang dilaksanakan dalam proses 

pembinaan atlet untuk mencapai prestasi, adapun kegiatan-kegiatan tersebut 

secara berurutan adalah sebagai berikut; 1).Pemassalan, 2).Pembibitan, 3) 

Pemandu bakat, 4) Pembinaan, 5) Sistem latihan. 

Kecenderungan prestasi yang meningkat, maka untuk berprestasi dan 

bersaing dengan yang lainnya dalam kegiatan olahraga prestasi, harus 

dikembangkan kualitas fisik, teknik, fisiologis dan sosial yang dituntut cabang 

olahraga tersebut. Untuk itu diperlukan suatu program pembinaan prestasi yang 
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terencana dan terarah serta dilaksanakan secara berkesinambungan (Harsuki, 2003 

 

:68) 

 

2.2.4.2 Program 

 

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan 

adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih 

mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu 

sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut. 

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi 

tercapainyakegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah 

dimuatberbagai aspek 

yang antara lain adalah; 

 

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 

 

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah 

adanya kelompok orangyang menguji sasaran program sehingga kelompok orang 

tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan 

adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupanya. Bila tidak memberikan 

manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal 

dilaksanakan. 
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2.2.4.3 Pelaksanaan Program 

 

Guna memahami pengertian dari pelaksanaan, Siagian (2007: 43) 

merumuskan pengertian pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu-individu kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. 

Berhasil tidaknya suatu program dilaksanakan tergantung dari unsur 

pelaksanaanya.Pelaksana penting artinya karena pelaksanaan suatuprogram, baik 

itu organisasi ataupun perseorangan bertanggung jawab dalam pengelola maupun 

pengawasan dalam pelaksanaan. Dalam hal ini Pelaksana dari program 

manajemen Woodball Jawa Tengah adalah pengurus, pelatih, serta atlet yang 

berkerja didalam klub tersebut yang telah dicantumkan nama berserta jabatan dan 

tugas masing-masing distruktur organisasi klub. 

2.2.4.4 Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan 

untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan. Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi 

yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi bagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins, 2007:284). 

2. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal 

dengan mana organisasi dikelolah (Handoko, 2003:169). 

3. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan 

(Gibson dkk, 2002:9). 
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4. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan 

organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan 

pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem 

pimpinan organisasi (Hasibuan, 2009:128) 

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi 

menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau 

posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk 

menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan 

dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan 

organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian 

hubungan dengan lingkungan. Struktur organisasi dapat menghindari atau 

mengurangi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas. 

2.2.4.5 Kegiatan 

 

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang / jasa (UU RI NO 15 TH 2006) 

2.2.5 Komponen Pembinaan 

 

2.2.5.1 Organisasi 

 

Organisasi merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab-tanggung jawab dan wewenang sedemikian 

rupa, sehingga tercipta suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan 

dalam rngka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Organisasi adalah struktur 
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tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok 

pemegang posisi yang berkerja sama secara tertentu untuk bersama-sama 

mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2007:23) 

Organisasi yang mantap menurut kriteria KONI antara lain adalah;ada 

pengurus, ada sekretariat, ada anggota, melakukan latihan rutin, ada anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga, dan mencapai prestasi atau punya prestasi. 

Kepada organisasi ini harus dilakukan pembinaan agar tetap berdiri mantap 

minimal dengan standar KONI.Definisi organisasi dalam pembahasan ini adalah 

suatu badan yang mengelola pembinaan olahraga. Agar setiap pelaku kegiatan 

olahraga bisa lebih terarah dalam setiap kegiatannya, maka setiap kelompok 

olahraga masyarakat dianjurkan bergabung dalam wadah organisasi baik yang 

berupa perkumpulan olahraga di masyarakat atau dikordinasikan pada setiap 

instansi. Organasi sebagai wadah yang terstruktur menggabungkan sejumlah 

manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan mekanisme 

kerja dan pembagian fungsi. Tercapainya suatu tugas organisasi tergantung dari 

proses kegiatan manusia yang dicakupnya serta dukungan berbagai faktor yang 

diperlukan. 

2.2.5.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

 

Organisasi itu dijalankan menggunakan petunjuk dan prosedur 

organisasiyaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disingkat AD/ART. 

AD/ART adalah sekumpulan tata aturan yang tersusun dalam pasal-pasal, dimana 

aturan-aturan tersebut harusdipatuhi oleh siapapun yang terlibat dalam organisasi 

tersebut AD/ART disusun secara lengkap mulai dari kapan di dirikan organisasi 
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tersebut, bagaimana kepengurusannya sampai bagaiman kalau organisasi itu 

bubar. 

Organisasi itu sendiri seperti AD/ART juga perlu pembinaan baik 

pembinaan ataupun keputusan siapapun yang terlibat dalam organisasi tersebut 

maupun pembinaan akan pasal-pasalnya apakah masih relevan dengan keadaan 

sekarang apakah tidak. Oleh karenan itu perlu ada pembaharuan terhadap pasal- 

pasal yang dirasakansudah tidak relevan. 

2.2.5.3 Peranan Klub Dalam Pembinaan Olaraga 

 

Klub merupakan salah satu tempat berkumpulnya atlet yang mempunyai 

kelebihan-kelebihan. Klub olahraga merupakan ujung tombak yang berada pada 

posisi paling depan dalam proses pembinaan atlet untuk menuju sasaran prestasi 

yang diinginkan. Kedudukanklub dalam piramida pembinaan Olaraga adalah 

sangat penting, karena klub merupakan sumber atau gudang bagi atlet yang 

berbakat dan mempunyai potensi. (Harsuki 2003:125) 

Pembinaan Olahraga yang ada pada klub olahraga adalah; 

 

1) Penerimaan angggota baru yang berupa atletpemula dapat berperan sebagai 

kader penerus kelangsungan prestasi olaraga. 

2) Tempat pembinaan latihan mulai tingkat pengenalan teknik gerakan dasar 

sampai dengan latihan olaraga untukmenuju prestasi. 

3) Tempat penelitian dan pengembangan ilmu olahraga. 

 

4) Wadah atau tempat para pelatih dan ilmuwan olahraga untuk 

mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. 

5) Unsur dan unit organisasi pembinaan olaraga yangterkecil untuk membina 

pembinaan dan manajer olahraga yang pada akhirnya dikembangkan dan 
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ditingkatkan pada strata pembina dan manajer yang bertaraf nasional ataupun 

internasional. 

2.2.5.4 Klub Olahraga sebagai Organisasi 

 

Pengertian perkumpulan atau klub olahraga adalah wadah organisasi suatu 

cabang olahraga dengan persyaratan tertentu yang harus dimiiki, seperti 

kepengurusan, perkantoran, tempat latihan, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat 

oleh pendapatan dari KONI Pusat yang menentukan perkumpulan atau klub 

olahraga harus; 

1) Memiliki suasana pengurus yang resmi sesuai dengan AD/ART yang berlaku 

 

2) Memiliki tempat latihan tetapdan melaksanakan latihan secara teratur. 

 

3) Memiliki pelatih tetap. 

 

4) Terdaftar resmi sebagai anggota dari suatu induk organisasi cabang olaraga. 

 

5) Memiliki program kerja dan melaksanakan kompetisi secara berjenjang. 

 

Organisasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk 

mengerjakan suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan 

bersama (Hasibuan 2007:47). Dalam arti dinamis organisasi berarti segenap 

proses kegiatan danpembagian pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Secara statis organisasi adalah kerangka atau wadah segenap kegiatan kelompok 

orang untuk mencapai tujuan tertentu 

2.2.5.5 Pengurus 

 

Pengurus adalah kumpulan orang yang diberi tugas untuk menjalankan 

organisasi itu. Penguruslah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap maju 

mundurnya organisasi. Tata cara pemilihan pengurus serta tugas-tugas rincinya 

sudah ada dalam AD/ART. Kepada pengurus ini juga perlu dilakukan pembinaan 
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agar bisa menjadipengurus yang bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Dan 

masih banyak lagi unsur-unsur dalamorganisasi seperti latihan, anggota, sarana 

dan prasarana dan sebagainya. 

2.2.5.6 Pelatih (Instruktur) 

 

Tenaga pelatih (instruktur) merupakan salah satu unsur pengendali mutu 

yang sangat menentukan dalam proses pembinaan. Pelatih sangat berperan 

menjabarkan ke bentuk kegiatan konkrit dan operasional berupa penyusunan 

program pelatihan, seorang pelatih harus sanggup menjadwalkan dengan semua 

rencana-rencana latihannya, tidak saja latihan tim secara keseluruhan, tetapi juga 

latihan individu yang disesuaikan dengan langkah peningkatan. 

Pelatih memegang peran yang penting terhadap kelancaran dan 

keberhasilan program latihan. Itu sebabnya perlu dipilih pelatih yang ahli, yang 

berkualitas profesional. Beberapa syarat sebagai pertimbangan adalah : 

1) Telah disiapkan secara khusus sebagai pelatih, yang ahli dalam bidang 

spesialisasi tertentu. 

2) Memiliki kepribadian yang baik yang menunjang pekerjaannya sebagai 

pelatih. 

3) Pelatih berasal dari dalam lingkungan organisasi/lembaga sendiri lebih baik 

dibandingkan dengan yang dari luar. 

4) Perlu dipertimbangan bahwa seorang pejabat yang ahli dan berpengalaman 

belum tentu menjadi pelatih yang baik dan berhasil. (Oemar Hamalik  

2007:35) 

Pelatih adalah seorang yang profesional yang tugasnya membantu  atlet 

dan tim dalam memperbaiki penampilan olahraga. Seorang atlet tidak akan bisa 
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sukses tanpa pelatih yang berpengalaman, sehingga penting untuk menciptkan 

suatu hubungan yang baik antara pelatih dengan masing-masing atletnya (Marta 

2005:34). Kemudian Marta, menambahkan bahwa idealnya hubungan antara 

pelatih dengan atlet disertai dengan saling menghormati, saling pengertian, saling 

mempercayai dan adanya percakapan yang bersifat terbuka dan bersifat dua atah 

antara pelatih dan atlet serta pengungkapan perasaan dan permasalahan pribadi. 

Pelatih harus secara teratur menyesuaikan diri dengan pengembangan 

terbaru, mampu mengubah atau memodifikasi praktik kepelatihannya. Perubahan 

semacam ini dapat terjadi apabila pelatih tersebut: (1) Memiliki pemahaman atas 

prinsip-prinsip yang mapan dalam setiap ilmu yang relevan, (2) dengan teratur 

mencari pengetahuan baru dalam ilmu olahraga. Pelatih tidak perlu menjadi 

ilmuan yang sesungguhnya tetapi untuk menjadi profesioanl, ia harus menjadi 

konsumen aktif sebagai informasi ilmiah dan menerapkannya. 

Interakasi antara pelatih dengan atletnya didasarkan pada proses mutuan 

sharing dan adanya pengertian. Mutual sharing melibatkan proses yang timbal 

balik dalam mengungkapkan pikiran, perasaan atau informasi yang bersifat 

pribadi dan pengungkapan perasaan serta pikiran tersebut harus dapat 

dikomunikasikan secara terbuka dan jujur (Marta 2005 : 37) 

Seorang pelatih agar dapat berfungsi menjadi seorang pelatih yang 

profesional harus mempunyai karakter diantaranya; berlandaskan prinsip-prinsip 

ilmiah, berpendidikan umum dan khusus secara formal, ada sertifikat yang 

dikeluarkan negara atau lembaga tertentu, berbagai dengan orang lain tentang 

penemuan dan hasil pelatihan, keberhasilanyang berkesinambungan dengan 

kegiatan ilmiah 
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Seorang pelatih harus mempunyai kemampuan untuk merencanakan 

program jangka pendek dan jangka panjang pada suatu kejuaran dan mengatur 

timnya untuk berusaha mencapai tujuan.Pelatih harus mempunyai kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan jaringan yang luas dari tingkat pengelola olahraga 

sampai pada individu atlet.Pelatih harus sanggup untuk memperhitungkan 

pendapatan dan sumberdaya manusiayang ada pada programnya. 

2.2.5.7 Atlet 

 

Pengertian atlet adalah subjek/seseorang yang berprofesi atau menekuni 

suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tersebut, 

Marta (2005:05) sedangkan menurut KONI (2000:55) atlet adalah olahragawan, 

terutama dalam bidang yang memerlukan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. 

Selain itu menurut Zafar sidik (2008:29) atlet adalah individu yang memiliki 

keunikan tersendiri, yang memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan kepribadian 

tersendiri, serta latar belakang yang mempengaruhi spesifik dalam dirinya. 

Atlet harus memiliki bakat khusus, motivasi yang kuat, dam keinginan 

untuk berkerja keras, semua ini merupakan karakteristik dari atlit yang berhasil. 

Mencari individu seperti ini, dan mendorong mereka untuk mengejar bakatnya 

secara penuh seringkali merupakan tantangan utama. Seorang atlet apat berhasil 

dalam mengembangkan kemampuannya ketingkat yang lebih tinggi, program 

identifiksi bakat harus di implementasikan. 

Sumber daya manusia, fasilitas, kesempatan kompetisi dan financial yang 

terbatas terdapat sedikit kesempatan bagi para generasi muda untuk mampu 

mencari olahraga dimana mereka bisa unggul. Dengan demikian, pemegang 

kebijakan dalam olahraga perlu mengkonsentrasikan sumber daya yang terbatas 
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hanya pada sebagian kecil olahraga, guna mencapai bebrapa 

perbaikan/peningkatan. Penting bagi para pemegang kebijakan dalam olahraga 

untuk memahami apakah sasaran yang tepat untuk program olahraga khusus agar 

mereka bisa memberikan lingkungan yang baik bagi perkembangan atlet. 

2.2.5.8 Sarana dan Prasarana 

 

Pengadaan prasarana dan sarana menjadi prasyarat yang penting untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan pembinaan 

olahraga menurut Sri Sudono (1996:18). Prasarana adalah segala yang menunjang 

terlaksananya suatu proses usaha, proyek dan sebagainya menurut Sri Sudono 

(1996:5). Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan (Sri Sudono 1996 : 5) 

2.2.5.9 Faktor yang Menunjang Prestasi Olahraga 

 

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menunjang prestasi 

dalam olahraga terbagi menjadi tiga area :1.young performer (pemain muda), 

2.environment (lingkungan) dan 3. Practiceandtraining ( praktik dan latihan) 

(Rees et al, 2013: 13). 

 

 

 

Level Of Achievment 

 
 

Gambar 2.1 Factors Affecting Level of Achievment (di adaptasi dari rees 

et.al., 2013) 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dalam olahraga dapat 

dijabarkan secara spesifik sebagai berikut : 

2.2.5.9.1 Pemain muda, meliputi : 
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a. Tanggal kelahiran 

 

Orang yang lahir pada rentang (biasanya bulan september ), mereka 

memiliki potensi pertumbuhan dan keuntungan pematangan dibandingkan dengan 

yang lahir pada akhir rentang (biasanya bulan agustus). Dalam olahraga, 

pematangan dan peningkatan karakteristik fisik memiliki keuntungan tersendiri. 

Hal ini berpotensi mengarah pada siklus pembinaan, dukungan dan motivasi yang 

akan mengarah pada latihan dan peningkatan selanjutnya(Schorer, et.al., 

2009:721:; dan Waittie,et.al 2014:398) 

b. Genetik dan ukuran fisik 

 

Sifat genetik yang diwariskan orang tua pada anak mereka adalah faktor 

penting dalam kesuksesan mereka dalam prestasi olahraga dan kemungkinan 

mereka mejadi atlet kelas dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa profil 

antropometri dan fisiologi pada masa remaja adalah prediktor kesuksesan masa 

depan (Eynon, et.al., 2011:3063) 

c. Faktor psikologis 

 

Pengembangan bakat telah terbukti merupakan proses jangka panjang 

yang didukung sistem terstruktur dalam pengembangan atlet berbakat. 

Kepribadian dan disiplin diri yang matang sangat menunjang pengembangan atlet 

selain bakat secara fisik. (Gould,et.al.,2010: 34) 

2.2.5.9.2 Lingkungan , meliputi : 

 

a. Tempat lahir 

 

Studi tentang atlet pria dan wanita telah menunjukkan bahwa efek tempat 

kelahiran untuk kedua jenis kelamin terbukti menguntungkan bagi kota dan kota 

kecil (MacDonal, et.al., 2009:235) 
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b. Status sosial ekonomi 

 

Status sosial ekonomi keluarga merupakan faktor yang berpengaruh dalam 

partisipasi umum masyarakatat dalam olahraga. Akomodasi olahraga berkaitan 

dengan biaya dan keuangan, status sosial ekonomi berkaitan erat dengan 

keberhasilan performa atlet (Jhonson, et.al.2008: 453). 

c. Dukungan 

 

Kualitas dukungan dari orang tua, keluarga, pelatih, dan guru sangat 

penting dalam pengembangan atlet saat mereka mulai berlatih. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dukungan emosional orang tua dari kecil hingga remaja 

berperan sangat signifikan dalam capaian prestasi atlet (Connaughton, and 

Hanton, 2010:168). 

d. Peristiwa kritis 

 

Peristiwa positif seperti mengalahkan lawan atau dikalahkan, persaingan 

dan pengaruh teman sebaya saat seleksi tim, dan peristiwa negatif seperti 

perceraian orang tua, problem keluarga, dan cedera tubuh merupkan pengalaman 

berharga bagi performa atlet. Peristiwa ini bertindak sebagai katalis dalam 

pertumbuhan pribadi mereka dan proses pembelajaran untuk motivasi atas ambisi 

mereka (Connaughton, et.al.,2010:169). 

e. Program pengembangan bbakat dan perencanaan awal 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan awal dalam olahraga bukan 

merupakan prediktor kesuksesan atlet kelas dunia dimasa depan. Bukti laiin 

menunjukkan jika spesialisasi di usia terlalu muda sebenarnya  akan 

membatasi atlet dalam hal keterampilan gerak dan menghalangi 
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pengembangan pribadi ketika mereka tampil menjadi atlet senior 

(Vaeyens,et.al., 2009: 1367) 

2.2.5.9.3 Praktik dan latihan, meliputi: 

 

a. Fase pengembangan 

 

Teori perkembangan gerak oleh Gallahue dan Ozmun dimana 

 

pada masa usia dini terdapat fase dasar perkembangan : kelincahan, 

keseimbangan, dan koordinasi (Vaeyens, 2009:1368). 

Tabel 2.2  Phases That Succesful Performance Atletes Pass Trhought in 

Their Development 

 
Fase Keterampilan Gerak Deskripsi 

Phase 0 Foundation (Dasar) Pengembangan kecakapan fisik, bermain, 

dan terlibat dalam kegiatan multi olahraga 
yang diserahkan. 

Phase 1 Sampling (Contoh) Terlibat dalam berbagai olahraga dan 

permainan yang disengaja 

Phase 2 Specialising (Spesialisasi) Pengkhususan individu dalam suatu cabang 

olahraga pilihan 

Phase 3 Investing (Investasi) Investi waktu latihan dan latihan dan sumber 

daya lain, pelatihan, serta kompetisi 

olahraga pilihan yang disengaja. 

Sumber : (Youth Sport Trust/ YST, 2013:35) 

 

Tabel 2.2 memberikan gambaran jelas jika atlet muda yang tidak memiliki 

keterampilan dasar akan memeiliki hambatan kemampuan untuk terlibat dalam 

aktivitas fisik dan mengikuti olahraga kompetitif. Burgesss, and Naughton (2010: 

103) 

b. Praktik yang disengaja 

 

Hasil penelitian pada atlet sprinter yang mengikuti olimpiade, selama 14 

bulan dengan metode power training dengan praktik yang disengaja 
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menunjukkan kesuksesan, dan pelatihan yang berkualitas rendah adalah boros 

atau tidak efisien (Brilinsky, 2010:24) 

c. Spesialisasi awal vs sampling 

 

Holt and Neely (2011:299) spesialisasi sebagai latihan dan pengembangan 

olahraga sepanjang taahun yang ketat dalam satu pertandingan dengan 

mengesampingkan olahraga lainnya. Penelitian terbaru menunjujjan jika atlet elit 

tidak selalu berkembang dari spesialisasi olahraga yang ditekuni mereka, namun 

justru sebaliknua atlet elit senior kelas dunia memperoleh kesuksesan bukan 

berawal dari penampilan terbaik atlet dimasa yuniornya. Literatur lain juga 

menunjukkan jika anak-anak yang direkrut dini dalam program pemanduan bakat 

jarang menjadi atlet elit yang sukses. 

d. Tradisi budaya 

 

Secara khusus, sejarah, lingkungan, fasilitas dan kemudahan partisipasi 

olahraga memiliki pengaruh pada keberhasilan prestasi olahraga. Beberapa 

olahraga memiliki jalur bakat pararel yang berada diluar struktur kompetisi 

organisasi tim. Klub olahraga berbasis masyarakat dan kompetisi klub usia 

sekolah memainkan peran penting dalam memupuk prestasi dalam olahraga 

)Baker,et.al., 2009:330) 

 

2.2.5.9.4 Faktor penunjang lainnya 

 

Beberapa faktor diluar tiga hal ( pemain muda, lingkungan dan praktik 

latihan) yang juga menunjang prestasi olahraga, yakni: a. Pendidikan, b. 

Pengalaman olahraga. c. Kemampuan pengaturan diri dan kemampuan kognitif 

atlet (jonker, et.al., 2009: 55) 
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2.2.6 Hakikat Evaluasi Program 

2.2.6.1 Pengertian evaluasi program 

Evaluasi sering dipahami selama ini dalam dunia pendidikan adalah 

terbatas pada penilaian saja (Muthe, 2015:1). Evaluasi dapat dipersepsikan dalam 

kegiatan riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang 

bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan 

indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan 

mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011:7). Evaluasi adalah suatu proses yang 

sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, samapai sejauh mana 

tujuan program telah tercapai (Djaali dan Mujiono, 2008:1). 

Evaluasi program berkaitan dengan kebijakan dalam menentukan 

kebijakan program (Widoyoko, 2013:4). Secara umum istilah evaluasi dapat 

disamakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian (assessment) kata- 

kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan 

nilainya (Habiie, 2016:145) 

Pengertian evaluasi berdasarkan simpulan dari tiga pendapat tersebut 

adalah suatu kegiatan yang prosesnya dilakukan melalui pengamatan untuk 

membandingkan kualitas suatu objek dengan kriteria standar yang kemudian 

diketahuilah nilai kualitas objek yang dimaksud tersebut. Objek tersebut bisa 

berupa “program”, “produk”, atau “tujuan”. 

Evaluasi program merupakan proses penggambaran. Pencarian dan 

pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan alternatif keputusan (Stufflebeam dan Shinkfield, 2009: 17).Evaluasi 
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program merupakan evaluasi kompleks yang saling terkait pada semua komponen 

lini yang berada pada suatu struktur program itu sendiri (Ross, 2010: 5). Evaluasi 

program adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan 

mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu 

kebijakan, belangsung dalam proses berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan 

(Arikunto, dan Jabar, 2014:4) 

Ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah 

kegiatan untuk mencari informasi dan memberi umpan balik serta solusi dari 

keadaan suatu program. Keadaan suatu program dimaksud bisa orientasinya 

kepada hasil yang diperoleh dari program, atau bisa juga orientasinya pada 

prosedur/strategi program dalam mencapai maksud dan tujuan 

diimplementasikannya program tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya 

akan menjadi gambaran dalam menentukan alternatif keputusan. 

Pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi program adalah adanya 

standar, tolak ukur, atau kriteria.Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk 

mengumpulkan data mengenai kondisi nyata suatu hal. Kemudian dibandingkan 

dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi 

kesenjangan yang ada antara kondisi nta tersebut dengan kriteria sebagai kondisi 

yyng dihrapkan.(Arikunto, dan Jabar, 2014:8) 

2.2.6.2 Pendekatan dan landasan teoritis penelitian evaluasi program 

 

Pendekatan evaluasi program terbagi menjadi : 1.pendekatan orientasi 

tujuan ; 2. Pendekatan orientasi manajemen; 3.pendekatan orientasi pengguna; 4. 
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Pendekatan orientasi keahlian; 5. Pendekatan orientasi partisipasi. (Ross, 2010: 

483.35; dan Rogers, 2012:7) 

Panas and Pantauvakis ( 1010:64) dari segi metodologisnya pendekatan terhadap 

evaluasi dibedakan menjadi tiga preposisi, yaitu : 

a. Posisi standar yang berdasarkan kriteria : berkaitan tentang penilaian 

keberhasilan dan penerapan standar kinerja. 

b. Posisi inferensi kausal: berawal dari keprihatinan program untuk mengurai 

dampak dan keberhasilannya. 

c. Posisi formatif atau orientasi yang berdasarkan perubahan, baik sebagai 

pelaku program maupun mereka yang berpartisipasi didalamnya 

Bersamaan dengan perbedaan metodologis tersebut, penting bagi evaluator 

untuk memahami tujuan dari dilaksanakannya penelitian evaluasi. Adapun 

tujuannya sebagai berikut: 

a. Bersifat akuntabel: evaluasi digunakan untuk memberi keteraturan sistem dan 

digunakan bagi pembuat kebijakan untuk melihat pencapaian  sebuah 

program. 

b. Bersifat pengembangan : evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan 

mengelola sebuah program dalam kurun waktu tertentu. 

c. Pengetahuan produksi: evaluasi digunakan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman baru. 

d. Perbaikan sosial: evaluasi digunakan untuk memperbaiki situasi dan memberi 

manfaat bagi penerima program dan pembuatnya (Carden, 2009: 220) 
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Pelaku dan penerima program dapat memperoleh manfaat dari tujuan 

dilaksanakannya evaluasi program 

Tabel 2.3 Sasaran Evaluasi Program. 

 
No. Tujuan Stakeholder Fokus Pendekatan 

Evaluasi 

Utama 

Pertanyaan 

Kunci 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Akuntabili a. Parlemen 

b. Menteri 

c. Penyandang 

dana/spons 

or 

d. Dewan 

manajemen 

Dampak, hasil, Indikator, Apa hasilnya? 

 tas pencapaian, kinerja, Apakah mereka 

 pembuatan target, nilai uang. pengukuran, bekerja dengan 

 kebijakan  nilai uang, standar atau tidak? 

   survey Apakah sumber 

   kuantitatif. daya sudah 

    digunakan dengan 

    baik? 

2. Pengemba a. Koordinator 

proyek 

b. Organisasi 

mitra 
c. Manajer 

program 

Mengidentifikasi Mengaitkan Seberapa baik yang 

 ngan kendala, solusi input ke output, dikelola? Apakah 

 untuk dan strategi. deskripsi bisa 

 perbaikan  kuantitatif, diimplementasikan 

 program  mengikuti lebih baik? 

3. Pengetahu Perencana Diseminasi Studi Apa yang sedang 

 an program, praktik yang ekperimental dipelajari? Adakah 

 produksi pembuat baik. Pekerjaan dan kuasi pelajaran yang bisa 

 dan kebijakan apa? Perubahan ekperimental diterapkan ditempat 

 penjelasan akademisi organisasi studi kasus, lain? Bagaimana 

    tinjauan dan kita melakukannya 

    sintesis nanti? 

4. Perbaikan Penerima Untuk Keterlibatan Apa cara terbaik 

 sosial dan manfaat dan memastikan pemangku untuk melibatkan 

 perubahan masyarakat sipil keterlibatan, kepentingan, kelompok yang 

 sosial  pengaruh dan tinjauan terkena dampak? 

   kontrol penuh partisipatif Bagaimana 

   oleh warga dan advokasi. kesempatan dan 

   kelompok yang  inklusi sosial yang 

   terkena dampak.  sama dapat 

     dipastikan 

Sumber : (Jokela, et.al, 2008: 198 

 

Titik awal untuk merefleksikan dasar evaluasi adalah dengan memahami 

evaluasi secara komprehensif, serta perlunya bagi evaluator agar bberpikir kritis 

dan mendalam untuk mampu menjalankan evaluasi. Sebagai cabang ilmu yang 

mandiri, evaluasi mempunyai berbagai teori yang dikelompokkan menjadi 
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Tabel 2.4 Teori Evaluasi Program 

 
No. Teori Konstruksi 

(1) (2) (3) 

1. General Theory :  

 a. Teori deskriptif Mengemukakan dan melukiskan esensi atau apa suatu itu 

 b. Teori prespektif Mengemukakan peraturan perspektif, larangan dan 

pedoman yang menentukan apa yang dimaksud dengan 

evaluasi yang baik dan tepat, bagaimana melaksanakan 

evaluasi. 

2. Specific theory :  

 a. Theories of practice 

(teori praktik) oleh 

shadish, Cook and 

Leviton tahun 1991) 

“No single understanding of the term is widely accepted. 

Theory connotes and body of knowledge that organizes, 

categories, describes, predicts, explains, and 

otherwiseaids in understanding and controlling a topic”. 

 

Teori praktik lebih bersumber pada teori deskriptif dan 

terdapat lima komponen utama: 

1) Social Programming (Pemrograman sosial) : 

bagaimana program beroprasi ; kendala eksternal 

pada program dan peran program dalam dalam 

perubahan sosial. 

2) Knowledge contrucstion (konstruksi pengetahuan) 

bagaimana kita membangun pengetahuandan 

membenarkan klaim pengetahuan 

3) Valuing (menilai) bagaimana menjelaskan masalah 

nilai dan memilih nilai yang harus diikutsertakan 

dalam evaluasi. 

  4) Use (menggunakan) jenis penggunaan apa, kapan 

dan apa yang harus dilakukan evaluator untuk 

memudahkan penggunaan (dalam berbagai kondisi) 

5) Practice (praktik) bgaaimana melakukan evaluasi, 

temasuk masalah tujuan evaluasi, peran evaluator, 

pemilihan pertanyaan, desain, dan kegiatan yang 
terkait dengan penggunaan. 
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No. Teori Konstruksi 

(1) (2) (3) 

 b. Theory tree (teori 

pohon) oleh Alkin dan 

Christie tahun 2004 

“. .. While (theory) is conventionaly used in evaluation 

literature, in some ways, it would be more appropriate to 

use the term approaches or models” 

Teori pohon dalam evaluasi bersumber teori prespektif. 

Akar dalam teori pohon yakni : 

1. Social accountabilty (akuntabilitas sosial) : motivasi 

sangat penting dalam evaluasi, cara untuk 

meningkatkan program dan masyarakat). 

2. Social inquiry (inkuiri sosial) : sistematis (metodikal 

dan tahapan prosedur yang dapat dibenarkan sangat 

menentukan akuntabilitas. 

3. Epistimology (epistimologi) : (alam dan validitas) 

atau (keterbatasan dari pengetahuan, legistimasi 

klaim nilai, alam dari universal klaim, dan 

pandangan kebenaran atau fakta adalah apa yang 

kita jadikan pembuatan) 

Elemen umum dari teori pohon memiliki cabang utama : 

 

1) Methods (metode) : akurat, bersumber pada 

konstruksi pengetahuan, dan memberikan hasil yang 

dapat digeneralisasikan. 

2) Valuing (menilai) : nilai sebagai subyek evaluasi, 

bersumber dari proses, dan terbagi menjadi dua 

(obyektivitas dan subyektivitas) yang membedakan 

dua perspektif dasar. 

3) Use (menggunakan) : berfokus pada orientasi 

terhadap evalluasi dan pengambilan keputusan. 

 

 

Sumber : (Smits dan champagne, 2008: 428) Carden and Marvin, 2012: 103; 

Twersky and Lindblom, 2012: 22). 

2.2.6.3 Model- model evaluasi program 

Model evaluasi yang dilakukan dengan dilaksanakan dengan cara yang 

berbeda-beda, meskipun bila dicermati didalamnya tidak terlalu jauh berbeda 

Model-model evaluasi dapat dikelompokkan sebagai berikut 



59 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5 Pengelompokkan Model Evaluasi 

 
No. Model Deskripsi 

(1) (2) (3) 

1. Goal orientd 

evaluation model 

(Tyler, 1951) 

Objek pengamatan pada model ini adalah tujuan 

dari program yang sudah ditetapkan jauh 

sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan 

secara berkesinambungan, terus menerus, 

mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah 

terlaksana dalam proses pelaksanaan program. 

2. Goal free 

evaluation model 

(Michael Scriven) 

Evaluator terus menerus memantau tujuan, yaitu 

sejak awal proses terus melihat sejauh mana 

tujuan tersebut sudah dapat dicapai ( evaluasi 

lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. 

Dalam melaksanakan evaluasi program, 

evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang 

menjadi tujuan program. 

3. Formative, 

sumative, 

evaluation model 

(Michael Scriven, 

1991) 

Model ini menunjuk adanya tahapan dan 

lingkungan objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi 

yang dilakukan pada waktu program masih 

berjalan ( disebut evaluasi formatif) dan ketika 

program sudah selesai atau berakhir ( disebut 

evaluasi sumatif) 

4. Countenantee 

evaluation model 

(Stake, 1984) 

Model ini menekankan adanya pelaksanaan dua 

hal pokok yaitu: deskripsi (description) dan 

pertimbangan (judgments): serta membedakan 

adanya tiga tahapan dalam evaluasi program : 

atenseden (antecedents/context), transaksi 

(transaction/process), dan keluran (output- 

outcomes) 

5. Responsiv 

evaluation model 

(Stake, 1984) 

Ciri pendekatan model ini: 
 

a. Lebih kearah aktivitas program (proses) 

daripada tujuan program 

b. Mempunyai hubungan dengan banyak 

karyawan untuk mendapatkan hasil evaluasi 

c. Perbedaan nilai perspektif dari banyak 

individu menjadi ukuran dalam melaporkan 

kegagalan dan keberhasilan suatu program 
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No. Model Deskripsi 

(1) (2) (3) 

6. CSE-UCLA 

evaluation 

model(Alkin dan 

Dailak 1979) 

CSE-UCLA terjadi dari dua singktan, yaitu CSE 

dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari 

Center for the study of evaluation, sedangkan 

UCLA merupakan singkatan dari University of 

California In Los Angles. Ciri dari model CSE- 

UCLA adalah lima tahap yang dilakukan dalam 

evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, 

implementasi hasil dari dampak. 

7. CIPP evaluation 

model 

(Stufflebeam, 

1960) 

CIPP yang merupakan singkatan dari : 

Context : evaluasi terhadap konteks 

Input :evaluasi terhadap masukan 

Process : evaluasi terhadap proses 
Product : evaluasi terhadap hasil 

8. Discrepancy 

model (Malcom 

Provus, 1971) 

Model yang menekankan pada pandangan 

adanya kesenjangan dalam pelaksanaan 

program. Evaluasi program yang dilakukan oleh 

evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang 

ada disetiap komponen. 

9. Effectivenes 

model (Bradley, 

1965) 

Model yang menggunakan 10 indikator kunci 

yang dapat mengukur dan menilai efektif 

program yang dikembangkan, model ini 

mengembangkan model evaluasi program yang 

berpusat pada tujuan. 

10. Objectivives- 

Centered model 

(Tyler, 1951) 

Model objectives-centered model umumnya 

digunakan untuk mengevaluasi program 

pembelajaran, terdiri empat tahapan : (1) 

menentukan tujuan; (2) mengidentifikasi 

kegiatan yang telah ditetapkan; (3) 

mengorganisir kegiatan yang telah ditetapkan; 
dan (4) mengevaluasi dan menilai. 

11. Connoisseurship 

model (Eliot 

Eisner, 1979) 

Evaluasi model eisner diadopsi pada dunia 

pendidikan dan melahirkan model 

connoisseurship untuk mengevaluasi kurikulum 

bidang seni. 

Sumber : (Kaufman, 2008: 546; Broussella, 2011: 69; Alkin, 2013: 283; dan 

Ismail, 2014: 13) 
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Model-model evaluasi pada tabel 8.10 yang diutarakan diatas menunjuk 

tahapan evaluasi, sebagian lain menunjuk pada penekanan objek sasaran evaluasi 

dan selebihnya lagi menunjuk pada keduanya yaitu tahapan langkah evaluasi dan 

penekanan pada objek sasaran evaluasi. Terdapat tiga hal penting yang berkaitan 

dengan definisi evaluasi dan struktur model yang digunakan: pertama, evaluasi 

dipahami sebagi proses yang sistematis dan berkelanjutan. Kedua, evaluasi 

mencakup tiga langkah dasar: a) penggambaran pertanyaan yang harus dijawab 

dan informasi yang akan diperoleh, b) perolehan informasi yang relevan, dan c) 

pemberian informasi kepada pengambil keputusan sehigga mereka dapat 

menggunakannya untuk mengambil kebijakan dan dapat memperbaiki program 

yang sedang atau telah berjalan, evaluasi dikembangkan sebagai proses untuk 

memberikan putusan. Oleh karenanya, penggunaan model CIPP  sangat 

diperlukan untuk mengkaji dan memberikan solusi bagi permasalahan- 

permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah terkait evaluasi 

manajemen olahraga woodball provinsi Jawa Tengah. 

2.2.6.4 Model evaluasi program CIPP 

 

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program berbeda-beda sesuai 

dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Evaluasi menurut Stufflebeam 

adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi untuk memberikan 

pertimbangan alternatif pengambilan keputusan (Zhang, 2011, 2011:57). Model 

evaluasi CIPP( context, input, process, product) alur evaluasi CIPP merupakan 

satu rangkaian yang utuh, dan keunikan model CIPP adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 Model Evaluasi CIPP 
 

 

Komponen Rincian Pertanyaan Kunci 

Instrumen 

(1) (2) (3) 

Context Sebagai penilaian kebutuhan, evaluasi 

konteks mencakup analisis masalah yang 

berkaitan dengan lingkungan program atau 

kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. 

Berisi tentang analisis kekuatan dan 

kelemahan onyek tertentu, relevansi dan 

keterkaitan program. Evaluasi konteks 

merupakan tahapan yang paling mendasar, 

memiliki misi untuk menyediakan suatu 

landasan penentuan tujuan. 

Apa yang perlu dilakukan? 

 

Metode untuk evaluasi 

konteks meliputi analisis 

sistem, survei, tinjauan 

dokumen. Anlisis data 

sekunder, dengar pendapat, 

wawancara, tes diagnostik, 

dan teknik delphi. 

Input Meliputi analisis personal yangberhubungan 

dengan bagaimana penggunaan sumber- 

sumber yang tersedia, alternatif-alternatif 

strategi yang harus dipertimbangkan untuk 

mencapai sesuatu program. Mengidentifikasi 

dan menilai kapabilitas sistem, alternatif 

strategi program, desain prosedur untuk 

strategi implementasi, dan memeriksa 

pendekatan yang relevan 

Bagaimana, haruskah itu 

dilakukan? 

Dalam fase input 

digunakan dari beberapa 

sumber : tinjauan 

dokumen, dan profil 

organisasi. 

Process Merupakan evaluasi yang dirancang dan 

diaplikasikan dalam implementasi kegiatan. 

Termasuk mengidentifikasi permasalahan 

prosedur, baik tatalaksana kejadian dan 

aktivitas. Tujuan evaluasi proses yakni :1) 

mengidentifikasi kelemahan selama 

pelaksanaan termasuk hal-hal baik yang baik 

untuk dipertahankan, 2) mendapatkan 

informasi terkait keputusan yang akan 

ditetapkan, dan 3) mencatat kejadian atau hal- 

hal penting pada saat program 

diimplementasikan. 

Apakah sedang dilakukan ? 

 

Teknik evaluasi proses 

dilakukan dibeberapa 

tempat, termasuk dilokasi 

observasi, wawanvara 

peserta skala penilaian, 

kuesioner, analisis catatan, 

catatan foto, studi kasus 

peserta, kelompok fokus, 

sesi refleksi diri dengan 

anggota staf, dan audit 

program 



63 
 

 

 

Komponen Rincian Pertanyaan Kunci 

Instrumen 

(1) (2) (3) 

Product Merupakan tahapan evaluasi untuk 

keberhasilan pencapaian tujuan dan catatan 

pencapaian hasil. Aktivitas evaluasi produk 

digunakan untuk mengukur dan 

menafsirkan hasil yang telah ditercapai. 

Pengukuran dikembangkan dan 

diadminstrasikan secara cermat dan teliti, 

berfungsi untuk membantu penanggung 

jawab program dalam mengambil 

keputusan. Hasil analisis diperlukan sebagai 

perbandingan antara tujuan yang ditetapkan 

dengan program yang telah tercapai 

Apakah proyek ini berhasil ? 

 

Logbook dan hasil catatan 

harian, wawancara penerima 

manfaat dan pemangku 

kepentingan lainnya, studi 

kasus, dengar pendapat, 

fokus kelompok, 

pengambilan dokumen/arsip 

dan analisisi, analisis 

fotografi catatan, ter prestasi, 

skala penilaian , analisis 

kecendrungan data 

longitudinal, perbandingan 

kohort longitudinal, atau 

cross sectional, dan 

perbandingan hasil. 

Sumber : Diadaptasi dari (Zhang, 2011: 64) 

 

2.2 Kerangka Berpikir 
 
 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir Manajemen Klub WoodballJawa Tengah 

(Sumber : Ilustrasi Peneliti) 



64 
 

 

 

 

 

 

Team woodball Jawa Tengah memiliki prestasi yang cukup baik, Klub 

woodball Jawa Tengah dengan prestasinya telah mengangkat serta mengharumkan 

Provinsi Jawa Tengah di tingkat Nasional bahkan nama Bangsa Indonesia 

ditingkat Internasional. Prestasi tersebut tentunya membutuhkan suatu kerja keras 

serta kerjasama antar pengurus, pelatih serta atlit yang terlibat didalam klub 

tersebut. Prestasi tersebut tidak lepas dari manajemen yang dilakukan oleh klub 

woodball Jawa Tengah. Prestasi Team woodball Jawa Tengah tersebutlah yang 

menjadikan penulis tertarik sehingga ingin mengkaji secara mendalam bagaimana 

manajemen kepengurusan, manajemen program, sarana prasarana, pendanaan 

yang baik sehingga berdampak pada tingginya prestasi team woodball Jawa 

Tengah. 

Dengan manajemen yang dikelola dengan baik harapan yang diinginkan 

para pengurus dan instruktur adalah tetap berjalannya kegiatan team woodball 

Jawa Tengah walau dengan semua keterbatasan tidak menjadi kendala dan 

penghalang dalam menjalankan semua kegiatan yang ada di team woodball Jawa 

Tengah. 

Tabel 2.7 Matriks Manajemen Olahraga Woodball Provinsi Jawa Tengah 

 

 
Sumber Daya 

 

Fungsi Manajemen 

P O A C 

MAN     

1.Pelatih √ √ √ √ 

2.Atlet √ √ √ √ 

3.Orang tua atlet    √ 

4.Pengurus IWbA/Pengurus KONI √ √ √ √ 

MACHINES*     

1.Alat latihan √  √  

2.Gedung Latihan √  √  

3.Sarpras pendukung √  √  

MONEY*     
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Sumber Daya P O A C 

1.Kesejahteraan atlet √  √  

2.Gaji Pelatih √  √  

3.Pembelian alat latihan √  √  

4.Pembelian ATK √  √  

MARKET*     

1.Seminar, Pelatihan √  √ √ 

2.Jejaring Sosial √  √ √ 

3.Promosi Melalui instansi √  √ √ 

4. Pertandingan √  √ √ 

MATERIALS *     

1.Program Latihan √ √ √ √ 

2.Materi Program √ √ √ √ 

3.Money (Uang) √ √ √ √ 

INFORMATION* 
    

1.Surat menyurat √  √ √ 

2.Data atlet √  √ √ 

3.Undangan Pertandingan √  √ √ 

4.Rekomendasi √  √ √ 

5.Permohonan Ijin √  √ √ 

6.proposal √  √ √ 

7.Portofolio Piagam penghargaan √  √ √ 

8.Kwitansi Pembelian dan pembayaran √  √ √ 

9.Dokumentasi, Arsip √  √ √ 

METHODE * 
    

1.Kepengurusan     

*Recruitment Atlet √  √ √ 

*Menyusun Rencana Kerja √  √ √ 

*Bekerjasama dengan Dinas √  √ √ 

*Mengadakan Konsolidasi √  √ √ 

*Menfasilitasi Keorganisasian √  √ √ 

*Memperjuangkan kesejahteraan √  √ √ 

*Mengadakan rapat berkala √  √ √ 

*Mengadakan pemusatan latihan √  √ √ 

*mengadakan Pekan olahraga √  √ √ 

2.Program Latihan     

*Demonstrasi √ √ √ √ 

*Guidance √ √ √ √ 

*Simulasi Pertandingan √ √ √ √ 

*Latihan Fisik dan teknik √ √ √ √ 

3.Sarana prasarana     

*Perencanaan kebutuhan √ √ √ √ 

*Pengadaan alat latihan √ √ √ √ 

*Penyimpanan alat √ √ √ √ 

*Inventarisasi √ √ √ √ 

*Pemeliharaan √ √ √ √ 



66 
 

 

 

 

 

 
 

Sumber Daya P O A C 

*Penghapusan Sarpras √ √ √ √ 

4.Pendanaan     

*Pembukuan √ √ √ √ 

*Laporan Operasional √ √ √ √ 

*Realisasi anggaran √ √ √ √ 

*Laporan arus kas √ √ √ √ 

*Laporan perubahan Ekuitas √ √ √ √ 
 

Keterangan 

P :Panning O : Organizing A:Actuating C :Controlling 

 

Tabel  2.8 Indikator Ketercapaian Manajemen 

 
INDIKATOR KETERCAPAIAN MANAJEMEN 

Perencanaan Pengorganisasian 

1. Menentukan tujuan 1. Tujuan terarah 

2. Mencari peluang 2. Mudah dipahami 

3. Efisien dan efektif 3. Dapat diterima 

4. Arah tujuan alternative 4. Pembagian tugas yang seimbang 

5. Mengevaluasi 5. Hubungan harmonis 

Pergerakan 6. Fleksibel 

1. Mengarah kepada tujuan Controlling 

2. Inovatif 1. Ketepatan kesesuaian Waktu 

3. Motivasi 2. Transparansi Obyektif dan konprehensif 

4. Solusi alternative 3. Terkoordinasi aliran kerja organisasi 

5. Realistis secara ekonomis 4. Fokus pada titik pengawasan strategis 

6. Keharmonisantujuan (kerjasama) 5. Prespektif dan operasional 

7. Realistis secara organisatoris Guidance 

8. Kesatuan komando 1. Menguasai konsep 

Coordinating 2. Memiliki program 

1. Tanggung jawab 3. Komitmen 

2. Saling kontribusi 4. Visioner 

3. Pengerahan kemampuan secara maksimal 5. Loyalitas 

4. Komunikativ 6. Profesionalisme 

5. Kolaborasi 7. Mengarahkan/ Petunjuk 

6. Efisiensi/Efektiv 8. Memotivasi 

 9. Mengevaluasi 

 

Sondang Siagian (2010:31), Hasibuan (2007:19), George R. Tery (2007:15) 



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Hengkangnya atlet woodball potensial dari provinsi Jawa Tengah ke 

provinsi lain merupakan wujud dari ketidakpuasan atlet kepada pengurus dan 

pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kesejahteraan atlet. Prestasi nasional 

dan internasional selama ini yang dipersembahkan membawa nama Jawa Tengah 

belum mendapatkan perhatian serius, sehingga ini dianggap tidak sebanding 

dengan perjuangan atlet. 

Pengurus belum mempersiapkan terkait hal buruk hal yang akan terjadi 

dimasa mendatang terhadap kemajuan dan perkembangan olahraga woodball ini, 

sehingga ancaman yang timbul dari luar ataupun dari atlet sendiri menjadi momok 

menakutkan bagi team, seketika mampu meruntuhkan prestasi. Disamping itu 

dengan berkembangnya olahraga woodball di Indonesia, menyebabkan munculnya 

penggiat-penggiat olahraga yang berkeinginan memiliki atlet dengan cara instan 

sehingga melakukan pendekatan kepada atlet secara personal dengan menjanjikan 

kecukupan dalam kebutuhan hidup. 

Pelaksanaan program latihan woodball provinsi jawa tengah dilakukan 

secara sederhana namun sistematis, tidak seluruh conten dari program tersebut 

dilaksanakan, melainkan lebih pada garis besar program dengan menekankan pada 

beberapa aspek, yaitu fisik, teknik dan manajemen permainan. Penyederhanaan ini 

ditempuh guna memberikan kemudahan, pemahaman dalam pelaksanaan program 
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latihan, hasil pengamatan ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi pada atlet 

woodball Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan moonly game hanya memberikan sebagian kecil dari manfaat 

seleksi regenerasi atlet, dikarenakan event tersebut masih didominasi atlet- atlet 

binaan skuad inti Jateng, sehingga tidak ada masukan yang begitu berarti dalam 

rangka proses regenerasi. Bibit - bibit atlet berpotensi belum seluruhnya mampu 

didapat dalam event tersebut dan pada akhirnya rekruitmen atlet ditentukan secara 

aklamasi pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang ikut tergabung dalam 

Unit Kegiatan Mahasiswa. 

Proses seleksi dan regenerasi woodball Jawa Tengah tidak melibatkan dari 

tingkat bawah, sehingga jumlah atlet yang mengikuti seleksi sangat minim, belum 

lagi dengan jumlah atlet yang sedikit tersebut belum memenuhi kriteria kelayakan, 

sehingga sampai saat ini team woodball Jawa Tengah terkesan belum mengganti 

atlet sejak 3 tahun kebelakang hingga saat ini, mengingat atlet tersebut telah ada 

yang berusia 35 tahun keatas. Menentukan atlet melalui aklamasi sepihak dengan 

melibatkan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, hanya akan menjadikan 

kecemburuan sosial dari kabupaten/kota dijawa tengah bahwasannya seleksi guna 

regenerasi tidak fair. 

Proses pengelolaan sarana prasarana tidak terencana secara efektif, tidak 

terinventarisir serta belum menerapkan SOP, sehingga mengakibatkan berbagai hal yang 

belum mampu tercontrol secara keseluruhan. Rangkap tugas dalam pelaksanaan perawatan 

sarpras menjadikan beberapa peralatan terbengkalai dikarenakan harus membagi tugas 

sebagai atlet dan juga sebagai sarpras. Pengadaan sarpras belum dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh atlet sehingga belanja terkesan mubadzir, dan 
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pada saatnya rusak tidak terpakai karena penempatannya tidak dilakukan dengan prosedur 

yang benar. Pengadaan sarpras dilakukan oleh ketua IWbA Jawa Tengah dan belum 

seluruhnya peralatan terdistribusikan dengan baik kepada atlet. 

Bendahara dalam hal ini melakukan tugas dengan rangkap jabatan, diantaranya 

pelatih dan juga bendahara disamping itu selain menjadi bendahara IWbA Jawa Tengah 

juga menjadi bendahara IWbA Kota Semarang. 

Penyimpanan uang organisasi menguunakkan penyimpanan dalam rekening giro 

bukan dalam penyimpanan dalam rekening tabungan organisasi, sehingga dapat dengan 

leluasa diambil oleh berbagai pihak yang berwenang tanpa melibatkan banyak anggota. 

Pelaporan keuangan bantuan dana dari KONI Jawa Tengah bukan dilakukan oleh 

bendahara utama, melainkan dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan 

organisasi IWbA Jawa tengah dan bendahara utama hanya dimintai persetujuan tanda 

tangan. Bukti belanja peralatan ataupun operasional tidak seluruhnya ada sehingga 

bendahara melakukan penyesuaian pengeluaran tersebut dengan belanja selanjutnya. 

5.2 Saran / Rekomendasi 

 

5.2.1 Kepengurusan 

 

1) Pengurus melakukan pendekatan secara persuasif pada atlet-atlet dan 

lingkungan sekitar atlet, seperti orang tua dan keluarga. Hal ini dilakukan 

sebagai penguatan mental atlet menentukan arah pilihan atlet. 

2) Pengurus bersama pemerintah dapat duduk bersama merumuskan masa 

depan atlet agar lebih sejahtera walaupun dikemudian hari atlet tersebut 

tidak lagi dalam skuad inti Jawa Tengah. Hal tersebut bisa dilakukan 

dengan cara : 

(1) Memberikan modal usaha mandiri. 
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(2) Membantu/kemudahan memperoleh pekerjaan. 

 

(3) Menjadikan pelatih untuk atlet usia dini 

 

(4) Bekerjasama dengan universitas guna memberikan beasiswa 

pendidikan gratis melanjutkan studi atas dedikasinya mengembangkan 

prestasi woodball pada universitas di Jawa Tengah. 

3) Pengurus berusaha bekerjasama dengan sponsor BUMN atau lainnya, ini 

dilakukan guna menambah relasi yang kepentingannya adalah untuk 

menfasilitasi kegiatan pertandingan atau menfasilitasi kebutuhan atlet, 

terlebih atlet dikemudian hari bisa menjadi atlet yang membawa nama baik 

perusahaan sponsor tersebut. 

4) Membangkitkan rasa Nasionalis cinta Jawa Tengah dengan cara : 

 

(1) Menceritakan perjuangan pelatih 

 

(2) Meninformasikan filosofi woodball Jawa Tengah 

 

(3) Menceritakan flash back riwayat atlet tersebut dari Nol hingga sukses 

 

5) Membatasi hubungan langsung atlet dengan pengurus team lain. Hal ini 

berfungsi memutus sindikat adanya rekruitment yang tidak sehat. 

6) Membuat surat persyaratan yang sifatnya mengikat, surat tersebut dibuat 

sejak atlet masuk berlatih pertama kali diteam. Seperti contoh : Pembuatan 

KTA (Kartu Tanda Anggota), Penyataan bersedia mengabdi untuk team. 

5.2.2 Program Latihan 

 

1) Pada gelaran event moonly game, tidak melibatkan skuad inti jateng. Hal 

ini perlu diterpakan guna memberikan kesempatan pada peserta lain untuk 



192 
 

 

 

 

 

 

dapat memberikan penampilan terbaiknya pada event tersebut, tanpa 

mendapatkan bayang-bayang dari atlet skuad inti. 

2) Proses seleksi atlet guna regenerasi tidak hanya menempuh event moonly 

game saja, melainkan harus melakukan pertandingan terbatas tingkat Jawa 

Tengah, dimana atlet tersebut dikirim dari Kabupaten/Kota yang ada 

dijawa tengah. Atlet yang dikirim hanya atlet juara 1 dan 2 ditingkat 

Kabupaten/Kota. 

3) Melakukan resuffle atlet pada usia 35 tahun keatas dengan atlet yang 

usianya lebih muda, hal tersebut mengingat usia sangat mempengaruhi 

kemampuan fisik serta penampilan dilapangan. 

4) Melakukan penjaringan atlet dari level terbawah menggunakan regulasi 

yang sistematis dan tidak dengan sistem aklamasi, sehingga mengurangi 

terjadinya kecemburuan sosial antar pengurus kabupaten/kota. 

5.2.3 Rekomendasi Sarana Prasarana 

 

1) Menambah sumber daya manusia sebagai pengelola sehingga tidak 

melibatkan atlet untuk menangani sarpras. menambah jumlah petugas akan 

memberikan focus kepada atlet, karna atlet yang merangkap sebagai 

petugas sarpras pertimbangannya adalah prestasi sebagai taruhannya. 

2) Melakukan penjadwalan perawatan sarpras, melakukan inventarisir 

peralatan guna mengetahui jumlah dan kualitas sarpras yang dimiliki, serta 

membuat blangko peminjaman alat. 

3) Melakukan penganggaran dana secara terprogram sesuai kebutuhan, 

sehingga mengefisiensi dana yang diperoleh untuk kegunaan lainnya. 
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4) Pengadaan peralatan terlebih dahulu mengadakan rapat intern, kemudian 

proses belanja melibatkan pengurus lainnya. 

5) Penyaluran peralatan kepada atlet atau penyerahan bantuan peralatan 

kepada kabupaten/ kota harus ada tanda bukti. 

6) Menyediakan sekretariat serta tempat yang layak untuk peralatan. 

 

5.3.4 Pendanaan 

 

1. Penyimpanan uang kas organisasi dibuat dalam bentuk rekening sehingga 

proses pengambilan melibatkan lebih dari satu orang serta pengambilan 

tidak semena-mena, hal ini dilakukan agar adanya pengawasan dalam 

pengambilan keuangan. 

2. Merekrut anggota baru atau memilih salah satu pengurus lainnya untuk 

ditugaskan sebagai bendahara, dengan syarat tidak memiliki hubungan 

kekeluargaan dengan ketua dan memiliki integritas serta pengalaman  

dalam keuangan. 

3. Penggunaan keuangan harus dengan sepengetahuan pengurus lainnya serta 

jelas kegunaannya. Bukti belanja ataupun kegunaan operasional agar lebih 

ditertibkan sebagai usaha meminimalisir penyelewengan keuangan serta 

pengawasan keuangan. 

4. Melakukan penganggaran dana secara terprogram sesuai kebutuhan. 

 

Pengeluaran dalam bentuk kecilpun perlu dianggarkan guna mengantisipasi 

perubahan keadaan seperti harga barang, ataupun akomodasi. Berusaha 

untuk mengurangi pengambilan dana dari uang kas jika bantuan dari pihak 

lain masih dapat mengakomodir kegiatan. 
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