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Permasalahan penelitian adalah: 1) Bagaimana perencanaan berbagai program 
kegiatan pusat olahraga woodball?, 2) Bagaimana pengorganisasian orang-orang yang 
menangani pusat olahraga woodball?, 3) Bagaimana pelaksanaan seluruh program 
kegiatan pusat olahraga woodball?, 4) Bagaimana kegiatan pengawasan yang dilakukan 
atas pelaksanaan seluruh program kegiatan pusat olahraga woodball? Tujuan penelitian 
untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui berbagai perencanaan program kegiatan pusat 
olahraga woodball, 2) Untuk mengetahui kegiatan pengorganisasian atas orang-orang 
yang menangani pusat olahraga woodball, 3) Untuk mengetahui pelaksanaan seluruh 
program kegiatan pusat olahraga woodball, 4) Untuk mengetahui kegiatan pengawasan 
atas pelaksanaan program kegiatan pusat olahraga woodball.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
maksud peneliti ingin mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang 
masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan 
dokumentasi data ditempuh melalui proses reduksi, klasifikasi, dan deskripsi data, 
selanjutnya dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan yang dilakukan oleh 
manajemen sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya program-program yang jelas 
yang sesuai antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang telah diperoleh. 2) 
Pengorganisasian yang dilakukan saat ini belum berjalan secara baik. Hal ini terbukti 
dengan struktural yang kurang jelas dalam organisasi di pusat olahraga woodball Tlatar. 
Selain itu adanya pembagian tugas yang kurang jelas dan personil yang terbatas juga 
memberikan dampak kurang optimalnya kinerja di organisasi pusat olahraga woodball 
Tlatar. 3) Proses penggerakkan yang terjadi saat ini belum berjalan secara baik. Hal ini 
terbukti dengan penggerakkannya yang mencakup seluruh aspek mulai dari aspek 
sumber daya manusia sampai sumber daya lain yang belum optimal. Hal ini 
menjadikan penggerakkan yang terjadi menjadi tidak berjalan sesuai dengan arahan 
pimpinan. 4) Pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara baik. Hal ini terbukti 
dengan belum adanya badan independen yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan 
dan audit terhadap manajemen di pusat olahraga tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan: 1) Proses manajemen masih perlu 
ditinjau kembali khususnya terkait dengan pengorganisasiannya sehingga tugas-tugas 
kegiatan manajemen dapat dilaksanakan secara optimal sesui dengan tujuan yang 
direncanakan. 2) Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawan 
masing-masing bagian perlu diefektifkan agar kinerja dari menejemen dapat optimal. 
3)Kegiatan sosialisasi perlu direncanakan secara profesional dengan melibatkan sumber 
daya manusia yang berkompeten dibidangnya. 

 
 


