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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deksripsi Data 

1. Tim Futsal SMP Negeri Kabupaten Sleman 

a. Profil tim Futsal 

1) SMP N 4 Pakem 

Sekolah ini didirikan pada tahun 1952. Saat pertama kali didirikan, 

sekolah ini diberi nama SMP Pancasila. Tahun demi tahun sekolah ini 

berganti nama, pernah diberi nama SMP PANCASILA, SMP 

PAEDAGOGIK, SMP FIP III IKIP, SMP PERCOBAAN 2, SMP 

PERCOBAAN 3, SDL IKIP, SMP N 2 PAKEM, SLTPN 4 

PAKEM, RSBI SMP N 4 PAKEM dan akhirnya sekolah ini bernama SMP 

N 4 Pakem yang BUDIMAN (Berbudi Pekerti Luhur, Unggul dalam 

Prestasi, Demokratis, Inovatif, Mandiri, Atensi dan Nasionalis). 

Pada tahun 1999, SMP 4 Pakem mulai terlihat sebagai SMP 

pilihan. Pembangunan gedung dan perbaikan management menjadi 

prioritas. Jadilah sekolah ini semakin berkembang. Pada tahun 2007 

ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). dan 

pada tahun 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, sekolah ini menjadi 

jawara Ujian Nasional se-DIY.Pada  tahun 2013 SMP 4 Pakem menjadi 

PILOTING Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013. SMP 4 Pakem sampai 

sekarang menjadi sekolah pilihan siswa-siswi untuk bisa bersaing diterima 

di Sekolah SMP 4 Pakem. 

http://id.wikipedia.org/wiki/RSBI
http://id.wikipedia.org/wiki/UN
http://id.wikipedia.org/wiki/DIY
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2) SMP N 1 Kalasan 

SMPN 1 Kalasan adalah SMP yang berada beralamat Glondong 

Tirtomartani Kalasan, pada awalnya sekolah ini bernama SMP Bogem 

sekolah ini didirikan oleh Bapak Sastro Wiyoto (kepala sekolah sementara 

pertama kali), S. Poerwodihardjo (carik desa Tirtomartani) dan beberapa 

guru lain mendirikan sekolah dengan nama SMP Bogem dengan 

menumpang di gedung SPG Bogem pada tanggal 31 Agustus 1962. Pada 

awal pembangunannya pertama di buat 3 lokal didaerah Glondong, 

bangunan itu masih menggunakan papan bambu sedangkan bangunan 

lainnya berada di rumah-rumah penduduk sekitar smp tersebut. Usulan 

untuk mengubah status dari swasta menjadi negeri dilakukan dan berhasil, 

dengan SK Nomor 20/SK/B/III tertanggal 31 Agustus 1962 resmi menjadi 

SMP Negeri Bogem, kemudian tanggal pada SK itulah yang dijadikan 

sebagai patokan tanggal berdirinya sekolah. Kebijakan pemerintah 

kemudian merubah nama sekolah SLTP Negeri 1 Kalasan dan sekarang 

menjadi SMP Negeri 1 Kalasan. Sekolah yang mempunyai visi “ Unggul 

Prestasi, Tangguh Dalam Imtaq, Serta Cinta Tanah Air” ini telah mengukir 

banyak sekali prestasi dalam dunia pendidikan, baik tingkat Kabupaten 

Sleman, Provinsi DIY, bahkan sampai Nasional. Dua tahun lalu, sekolah 

ini mendapat predikat Sekolah Standar Nasional (SSN).  Sebelum 

 mendapat predikat SSN, terlebih dahulu SMPN 1 Kalasan mendapat 

predikat Sekolah Andalan di Kabupaten Sleman, selain itu SMP N 1 
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kalasan telah memiliki kelas khusu olah raga atau sering dikenal dengan 

istilah KKO. 

3) SMP N 3 Sleman 

SMP Negeri 3 Sleman berlokasi di jalan Magelang KM 10 

Ngancar Tridadi Sleman DIY didirikan pada tahun 1977 pada tanggal 1 

April. Awal mula berdiri diberi nama SMP Tridadi Sleman. Sejak awal 

didirikan, sekolah ini telah memperoleh berbagai prestasi dan menjadi 

sekolah unggulan dan favorit bahkan sekolah ini memiliki kelas khusu 

olahraga (KKO). Sekolah ini mempunyai Semboyan "Diratsana 

Tantalana" yang berarti bersungguh-sungguh bekerja, tanpa mengenal 

lelah, dan selalu gembira dan dilambangkan dengan burung hantu sebagai 

simbol kecerdasan. SMP ini digunakan sejak tahun 1978, tepatnya pada 

tanggal 1 April 1978. 

b. Profil Informan Penelitian 

Penelitian evaluasi Pembinaan tim Futsal SMP di Kabupaten Sleman 

terdiri dari 3 tim dan 15 Informan. 3 tim tersebut adalah Tim yang juara di 

turnamen SJF UNY. Profil informan dari masing-masing tim sebagai 

berikut: 
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Tabel 7.  Profil Informan  Penelitian Evaluasi  Pembinaan tim Futsal 

SMP di Kab. Sleman 

No  Nama Tim Nama Informan 
Jenis 

Kelamin 
(L/P) 

Keterangan 

1 SMP N 4 
Pakem 

Megeng Anung 
Wasana 

Laki-laki Kesiswaan SMP 4 
Pakem 

2 SMP N 4 
Pakem 

Nurhisyam Ali 
Setiawan 

Laki-laki Pelatih SMP 4 
Pakem 

3 SMP N 4 
Pakem 

Zinedine Geiska Laki-laki Atlet Futsal SMP N 
4 Pakem 

4 SMP N 1 
Kalasan Murtiningsih 

Perempuan Kesiswaan, Guru 
Olahraga, 
Koordinator KKO 

5 SMP N 1 
Kalasan 

Andika Wahyu 
Utama 

Laki-laki Pelatih SMP N 1 
Kalasan 

6 SMP N 1 
Kalasan Erlangga Prasetya Laki-laki Atlet SMP N 1 

Kalasan 

7 SMP N 3 
Sleman Agung Prasetya Laki-laki Guru Olahraga, 

Koordinator KKO 

8 SMP N 3 
Sleman 

Odie Gamma 
Ardiansyah 

Laki-laki Pelatih 

9 SMP N 3 
Sleman Riski Dwi Laki-laki Atlet 

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian penelitian yang telah dilakukan di tiga sekolah yang 

dijadikan sampel penelitan yaitu SMP N 4 Pakaem, SMP N 1 Kalasan dan 

SMP N 3 Sleman terbagi atas 4 aspek yaitu context, input, process dan 

product, hasilnya adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Evaluasi Context 

a. SMP N 4 Pakem 

Hasil evaluasi Context dalam pembinaan tim SMP N 4 Pakem sebagai 

berikut: 
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Tabel 8.  Hasil Analisis Context Tim SMP N 4 Pakem 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan B C K 
1.  Visi dan misi sekolah * 

 
 

  
 

Visi misi baik karena 
adanya Visi dan Misi 
Sekolah yang 
menunjukan 
Berprestasi secara 
akademik maupun Non 
Akademik 

2.  Tujuan program  * 
 

 Tujuan program cukup 
baik kegiatan 
Ekstrakurikuler 
diadakan untuk 
Berprestasi ditingkat 
Daerah/ Nasional.  

3.  AD/ART   * AD/ART belum ada 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

 Hasil analisis evaluatif di atas menunjukkan bahwa dari 3 aspek yang 

diungkap mengenai visi dan misi sekolah, tujuan program, AD/ART 

menunjukkan bahwa belum memenuhi standar objektif yakni dari 3 aspek, 

menunjukkan 1 aspek baik, 1 aspek cukup dan 1 aspek kurang. Sub aspek yang 

perlu mendapat perhatian khusus adalah faktor AD/ART dan program latihan. 

SMP N 4 Pakem belum memiliki AD/ART khusus tentang kegiatan 

ekstrakurikuler futsal dan program latihan untuk tingkat nasional belum terpenuhi. 

AD/ART yang ada masih bersifat keseluruhan ekstrakurikuler belum menjurus ke 

tim futsalnya. Selama ini AD/ART masih menjadi satu dengan semua 

ekstrakurikuler yang ada disekolah tersebut. 
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b. SMP N 1 Kalasan  

Hasil evaluasi Context dalam pembinaan tim SMP N 1 Kalasan sebagai 

berikut: 

Tabel 9. Hasil Analisis Context Tim SMP N 1 Kalasan  

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Visi dan misi sekolah * 
 
 

  
 

Visi misi baik karena 
adanya Visi dan Misi 
Sekolah yang 
menunjukan 
Berprestasi secara 
akademik maupun Non 
Akademik 

2.  Tujuan program  * 
 

 Tujuan program cukup 
baik kegiatan 
Ekstrakurikuler 
diadakan untuk 
Berprestasi ditingkat 
Daerah/ Nasional.  

3.  AD/ART   * AD/ART belum ada 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Hasil analisis evaluatif di atas menunjukkan bahwa dari 3 aspek yang 

diungkap mengenai visi dan misi sekolah, tujuan program, AD/ART 

menunjukkan bahwa cukup memenuhi standar objektif yakni dari 3 aspek, 

menunjukkan 1 aspek baik, dan 1 aspek cukup dan 1 aspek kurang. Sub aspek 

yang perlu mendapat perhatian khusus adalah faktor tujuan program yang belum 

memenuhi target Nasional. AD/ART yang ada di SMP N 1 Kalasan masih bersifat 

umum ke program kelas khusus olahraganya (KKO) sehingga tim futsalnya hanya 

ikut dibagian AD/ART program kelas khusus olahraga (KKO) karena tim 

futsalnya belum memiliki AD/ART. 
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c. SMP N 3 Sleman 

Hasil evaluasi Context dalam pembinaan tim futsal SMP N 3 Sleman adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil Analisis Context Tim Futsal SMP N 3 Sleman 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Visi dan misi sekolah * 
 
 

  
 

Visi misi baik karena 
adanya Visi dan Misi 
Sekolah yang 
menunjukan 
Berprestasi secara 
akademik maupun Non 
Akademik 

2.  Tujuan program  * 
 

 Tujuan program cukup 
baik kegiatan 
Ekstrakurikuler 
diadakan untuk 
Berprestasi ditingkat 
Daerah/ Nasional.  

3.  AD/ART   * AD/ART belum ada 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Hasil analisis evaluatif di atas menunjukkan bahwa dari 3 aspek yang 

diungkap mengenai visi dan misi sekolah, tujuan program, AD/ART 

menunjukkan bahwa belum memenuhi standar objektif yakni dari 3 aspek, 

menunjukkan 1 aspek baik, 1 aspek cukup dan 1 aspek kurang. Sub aspek yang 

perlu mendapat perhatian khusus adalah faktor AD/ART dan program latihan. 

AD/ART belum menunjukkan AD/ART tentang kegiatan ekstrakurikuler futsal 

dan program latihan untuk tingkat nasional belum terpenuhi. AD/ART yang ada di 

SMP N 3 Sleman masih bersifat umum ke program kelas khusus olahraganya 
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(KKO) sehingga tim futsalnya hanya ikut dibagian AD/ART program kelas 

khusus olahraga (KKO) karena tim futsalnya belum memiliki AD/ART 

2. Hasil Evaluasi Input 

a. SMP N 4 Pakem 

Tahap Input dalam pembinaan sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Analisis Input Tim SMP N 4 Pakem 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Finansial * 
 
 

  
 

Dana BOS, Komite, 
dan Wali Murid, 
pengeluran dana 
kurang lebih Rp 
1.000.000,- dalam satu 
bulan. 
 

2.  Dukungan pemerintah * 
 

  Adanya dukungan 
pemerintah yang 
dimasukkan kedalam 
Dana BOS.  
Adanya kegiatan 
pelatihan pengurusan 
tim olahraga sekolah 
dari PENGCAB, 
ASPROV Futsal, 
KONI dan Dinas 
Penmuda dan 
Olahraga. 
 

3.  Dukungan orang tua dan 
masyaratakat 

*   Ada dukungan 
Orangtua Murid Secara 
Materi. 
Orangtua mendukung 
kegiatan 
ekstrakurikuler futsal. 
Ada dukungan 
Orangtua Murid Secara 
Moral. 
Ada dukungan dari 
masyarakat sekitar. 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

4.  Atlet *   Adanya proses seleksi 
dalam kegiatan 
ekstrakurikuler futsal. 
Pengadministrasian 
yang baik dalam 
pengeolaan kegiatan 
ekstarkurikuler futsal 

5.  Pelatih   * Ada 2 Pelatih, tetapi 
tanpa lisensi. Dengan 
Riwayat Pendidikan S-
1 Pendidikan Olahraga. 
Rekrutment Pelatih 
dengan melihat 
Riwayat Pribadi dan 
Pengalaman pelatih. 
Pelatih bukan matan 
pemain tetapi yang 
memiliki pengalaman 
melatih futsal ditingkat 
daerah. 
Riwayat Pendidikan 
Pelatih S-2 Ilmu 
Keolahragaan. 
Pelatih pernah 
mengikuti Pelatihan. 
Belum Memiliki 
sertifikat Pelatih. 

6.  Pengurus *   Yang bertanggung 
jawab langsung 
kegiatan 
ekstrakurikuler Wakil 
kepala sekolah bidang 
kegiatan. 
Ditunjuk Langsung 
Kepala Sekolah. 
Pengurus bukan 
mantan pemain, tetapi 
sering berorganisasi. 
Riwayat Pendidikan S-
1 MIPA. 
Belum Pernah 
Menikuti Pelatihan 
terkait kegiatan futsal. 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 
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Hasil analisis evaluatif di atas menunjukkan bahwa dari 6 aspek yaitu 

financial, dukungan pemerintah, dukungan orangtua dan masyarakat, atlet, pelatih 

serta pengurus  menunjukkan bahwa 5 sub aspek baik,  1 sub aspek kurang. Aspek 

pelatih perlu diperbaiki atau ditingktan untuk bisa memiliki lisensi yang sesuai 

dengan ekstrakurikuler futsal. Aspek finansial sub aspek sponsorsip perlu mulai 

dibangun agar tim bisa lebih mandiri dalam urusan finansial.  

b. SMP N 1 Kalasan 

Tahap Input dalam pembinaan sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Analisis Input SMP N 1 Kalasan 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Finansial * 
 
 

  
 

Dana KKO. 
Pengeluaran Dana 
dalam satu bulan Rp. 
4.000.000. 
Pengeluaran Dana 
Belum Cukup Untuk 
melaksanakan 
kegiatan, perlu adanya 
bantuan dari orangtua 
siswa 

2.  Dukungan pemerintah * 
 

  Adanya dukungan 
pemerintah dari segi 
pendanaan maupun 
fasilitas latihan.  
Belum Adanya 
kegiatan pelatihan 
pengurusan tim 
olahraga sekolah dari 
PENGCAB, ASPROV 
Futsal, KONI dan 
Dinas Penmuda dan 
Olahraga. 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

3.  Dukungan orang tua dan 
masyaratakat 

*   Ada dukungan 
Orangtua Murid Secara 
Materi. 
Orangtua mendukung 
kegiatan 
ekstrakurikuler futsal. 
Ada komunikasi yang 
baik Sekolah, Orangtua 
dan Pelatih. 
Ada dukungan dan 
Kepercayaan 
Masyarakat terhadap 
Sekolah 

4.  Atlet *   Adanya proses seleksi 
dilakukan sesuai 
dengan Kegiatan KKO. 
Pengadministrasian 
yang baik dalam 
pengeolaan kegiatan 
ekstarkurikuler futsal 

5.  Pelatih  *  Amemiliki 2 Pelatih. 
Rekrutment Pelatih 
dengan melihat 
Riwayat Pribadi. 
Pengalaman pelati. 
Pelatih merupakan 
mantan pemain 
sepakbola. 
Riwayat Pendidikan 
Pelatih S-2 Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga. 
Pelatih pernah 
mengikuti Pelatihan. 
Belum Memiliki 
sertifikat Pelatih futsal, 
melainkan lisensi 
sepakbola. 

6.  Pengurus *   Yang bertanggung 
jawab langsung 
kegiatan 
ekstrakurikuler guru 
olahraga. 
Ditunjuk Langsung 
Kepala Sekolah. 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

Pengurus bukan 
mantan pemain, namun 
guru olahraga. 
Riwayat Pendidikan S-
2 Pendidikan Olahraga 
Belum Pernah Belum 
Pernah Menikuti 
Pelatihan terkait 
kegiatan futsal. 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Hasil analisis evaluatif di atas menunjukkan bahwa dari 6 aspek yaitu 

financial, dukungan pemerintah, dukungan orangtua dan masyarakat, atlet, pelatih 

serta pengurus  menunjukkan bahwa 5 sub aspek baik,  1 sub aspek cukup baik. 

Aspek pelatih cukup baik, namun akan lebih baik lagi lisensi yang dimiliki lisensi 

pelatih futsal bukan sepakbola. Aspek finansial perlu mulai sponsorsip agar tim 

bisa lebih mandiri dalam urusan finansial dan dapat memenuhi kekurangan dalam 

mengelola ekstrakurikuler futsal. 

b. SMP N 3 Sleman 

Tahap Input dalam pembinaan sebagai berikut: 

Tabel 13. Hasil Analisis Input SMP N 3 Sleman 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Finansial * 
 
 

  
 

Dana KKO, Dana BOS 
Daerah/Propinsi. 
Pengeluaran Dana 
dalam satu bulan Rp. 
2.000.000. 
Pengeluaran Dana 
Belum Cukup Untuk 
melaksanakan 
kegiatan, perlu adanya 
bantuan dari orangtua 
siswa 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

2.  Dukungan pemerintah * 
 

  Adanya dukungan 
pemerintah dari segi 
pendanaan maupun 
fasilitas latihan.  
Adanya kegiatan 
pelatihan pengurusan 
tim olahraga sekolah 
dari PENGCAB, 
ASPROV Futsal, 
KONI dan Dinas 
Penmuda dan 
Olahraga. 
 

3.  Dukungan orang tua dan 
masyaratakat 

*   Ada dukungan 
Orangtua Murid dan 
komite sekolah Secara 
Materi. 
Orangtua mendukung 
kegiatan 
ekstrakurikuler futsal. 
Ada komunikasi yang 
baik Sekolah, Orangtua 
dan Pelatih. 
Ada dukungan dan 
Kepercayaan 
Masyarakat terhadap 
Sekolah 
 

4.  Atlet *   Ada proses seleksi 
melalui tim sepakbola 
sekolah. 
Pengadministrasian 
yang baik dalam 
pengeolaan kegiatan 
ekstarkurikuler futsal 
 

5.  Pelatih  *  memiliki 2 Pelatih. 
Rekrutment Pelatih 
dengan melihat 
Riwayat Pribadi. 
Pengalaman pelatih. 
Pelatih merupakan 
mantan pemain 
sepakbola. 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

Riwayat Pendidikan 
Pelatih S-1 Pendidikan 
Olahraga. 
Pelatih pernah 
mengikuti Pelatihan 
pelatihan futsal tingkat 
daerah. 
Belum Memiliki 
sertifikat Pelatih futsal, 
melainkan lisensi 
sepakbola. 
 

6.  Pengurus *   Yang bertanggung 
jawab langsung 
kegiatan 
ekstrakurikuler guru 
olahraga. 
Ditunjuk Langsung 
Kepala Sekolah. 
Pengurus bukan 
mantan pemain, namun 
guru olahraga. 
Riwayat Pendidikan S-
1 Pendidikan Olahraga 
Pernah Belum Pernah 
Menikuti Pelatihan 
terkait kegiatan futsal. 
 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Hasil analisis evaluatif di atas menunjukkan bahwa dari 6 aspek yaitu 

financial, dukungan pemerintah, dukungan orangtua dan masyarakat, atlet, pelatih 

serta pengurus  menunjukkan bahwa 5 sub aspek baik,  1 sub aspek cukup baik. 

Aspek pelatih cukup baik, namun akan lebih baik lagi lisensi yang dimiliki lisensi 

pelatih futsal bukan sepakbola. Aspek finansial perlu mulai sponsorsip agar tim 

bisa lebih mandiri dalam urusan finansial dan dapat memenuhi kekurangan dalam 

mengelola ekstrakurikuler futsal. 
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3. Hasil Evaluasi Process 

a. SMP N 4 Pakem 

Tahap Process dalam pembinaan ekstrakurikuler futsal sebagai berikut: 

Tabel 14.  Hasil Analisis Process  SMP N 4 Pakem 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Manajemen organisasi * 
 
 

  
 

Kepala Sekolah Sebagai 
Penanggungjawab 
kegiatan, Wakil kepala 
sekolah bidang kegiatan 
sebagai pelaksana dan 
pembina dilapangan 
Belum adanya kegiatan 
seketariat untuk 
ekstrakurikuler futsal 
Ada kegiatan latihan 
rutin dan mengikuti 
kompetisi antar tim 
sekolahdi tingkat daerah 

2.  Sarana dan prasarana  * 
 

 Untuk Sarana prasarana 
belum cukup 
mendukung, karena 
lapangan perlu menyewa 
Sarana latihan cukup 
memadai, adanya Cone, 
Bola, Stopwact dan 
Rompi 
Fasilitas latihan didanai 
dari dana BOS 
Adanya Program Latihan 
Latihan disesuaikan 
dengan program latihan 
yang dibuat pelatih 

3.  Reward kepada atlet   * Anak tidak mendapat 
uang transport ketika 
latihan maupun 
kompetisi 
Semua perlengkapan 
futsal yang bersifat 
pribadi dibeli secara 
mandiri(belum ada 
reward) 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

4.  Kompetisi *   Motivasi anak mengikuti 
latihan sangat bagus 
Persaingan dalam 
kompetisi tim futsal 
SMP 4 Pakem cukup 
diperhitungkan 

5.  Dukungan media *   Adanya dukungan 
media, yaitu melalui 
media sosial dan Web 
Sekolah 
Pemberitaan Media 
dilakukan hanya 
keikutsertaan dalam 
kompetisi dan Menjadi 
juara. 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Dari hasil analisis evaluatif process tim SMP N 4 Pakem yang terdiri dari 

5 aspek menunjukkan bahwa 2 aspek masuk dalam kategori baik, 2 aspek masuk 

kategori cukup, dan 1 aspek masuk kategori kurang.  Aspek cukup dan kurang 

perlu diperbaiki idealnya mendapatkan reward sebagai motivasi anak untuk 

semangat latihan dan lebih serius mempertsiapkan untuk kompetisi. Penerapan 

IPTEK olahraga idealnya juga harus diterapkan dalam rangka untuk menunjang 

prestasi sebuah tim futsal. 

b. SMP N 1 Kalasan 

Tahap Process dalam pembinaan ekstrakurikuler sebagai berikut: 

Tabel 15.  Hasil Analisis Process  SMP N 1 Kalasan 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Manajemen organisasi * 
 
 

  
 

Kepala Sekolah 
Sebagai 
Penanggungjawab 
kegiatan, Guru 
olahraga sebagai 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

pelaksana dan pembina 
dilapangan 
Belum adanya 
seketariat khusus untuk 
ekstrakurikuler futsal 
Program kerjanya 
meliputi Perekrutan, 
Latihan, Try Out dan 
Psikologis. 

2.  Sarana dan prasarana * 
 

  Untuk Sarana 
prasarana cukup 
mendukung, kegiatan 
ekstrakurikuler Futsal 
Sarana latihan 
memadai, adanya 
Cone, Bola, Stopwact 
dan Rompi 
Fasilitas latihan di 
adakan melalui 
pengajuan proposal 
kegiatan ditunjukan ke 
dinas pendidikan 
Kabupaten 
Adanya Program 
Latihan 
Latihan disesuaikan 
dengan program latihan 
yang dibuat pelatih 

3.  Reward kepada atlet   * Anak tidak mendapat 
uang transport ketika 
latihan maupun 
kompetisi 
Semua perlengkapan 
futsal yang bersifat 
pribadi dibeli secara 
mandiri (belum ada 
reward) 

4.  Kompetisi *   Persaingan dalam tim 
sportif dan kompetitif 
Persaingan dalam 
kompetisi tim futsal 
SMP N 1 Kalasan 
sangat diperhitungkan 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

5.  Dukungan media *   Adanya dukungan 
media, yaitu melalui 
media sosial dan Web 
Sekolah 
Pemberitaan Media 
dilakukan hanya 
keikutsertaan dalam 
kompetisi dan Menjadi 
juara. 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Dari hasil analisis evaluatif process tim SMP N 1 Kalasan yang terdiri dari 

5 aspek yang diungkap menunjukkan bahwa 4 aspek masuk dalam kategori baik, 

dan 1 aspek masuk kategori kurang. Aspek kurang perlu diperbaiki idealnya 

mendapatkan reward sebagai motivasi anak untuk semangat latihan dan lebih 

serius mempersiapkan untuk kompetisi. Penerapan IPTEK  olahraga idealnya juga 

harus diterapkan dalam rangka untuk menunjang prestasi sebuah tim futsal. 

c. SMP N 3 Sleman 

Tahap Process dalam pembinaan ekstrakurikuler sebagai berikut: 

Tabel 16.  Hasil Analisis Process  SMP N 3 Sleman 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

1.  Manajemen organisasi * 
 
 

  
 

Kepala Sekolah Sebagai 
Penanggungjawab 
kegiatan, Guru olahraga 
sebagai pelaksana dan 
pembina dilapangan 
Belum adanya 
seketariat khusus untuk 
ekstrakurikuler futsal 
Program kerjanya 
meliputi Perekrutan, 
Latihan, Try Out dan 
Psikologis. 
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No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan 
B C K  

2.  Sarana dan prasarana * 
 

  Untuk Sarana prasarana 
cukup mendukung, 
kegiatan ekstrakurikuler 
Futsal 
Sarana latihan 
memadai, adanya Cone, 
Bola, Stopwact dan 
Rompi 
Fasilitas latihan di 
adakan melalui 
pengujan proposal 
kegiatan ditunjukan ke 
dinas pendidikan 
Kabupaten 
Adanya Program 
Latihan 
Latihan belum 
sepenuhnya disesuaikan 
dengan program latihan 
yang dibuat pelatih 

3.  Reward kepada atlet   * Anak tidak mendapat 
uang transport ketika 
latihan maupun 
kompetisi 
Semua perlengkapan 
futsal yang bersifat 
pribadi dibeli secara 
mandiri 

4.  Kompetisi *   Persaingan dalam tim 
sportif dan kompetitif 
Persaingan dalam 
kompetisi tim futsal 
SMP N 3 sleman sangat 
diperhitungkan 

5.  Dukungan media *   Adanya dukungan 
media, yaitu melalui 
media sosial dan Web 
Sekolah 
Pemberitaan Media 
dilakukan hanya 
keikutsertaan dalam 
kompetisi dan Menjadi 
juara. 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 
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Dari hasil analisis evaluatif process tim SMP N 3 Sleman yang terdiri dari 

5 aspek yang diungkap menunjukkan bahwa 4 aspek masuk dalam kategori baik, 

dan 1 aspek masuk kategori kurang. Aspek kurang perlu diperbaiki idealnya 

mendapatkan reward sebagai motivasi anak untuk semangat latihan dan lebih 

serius mempersiapkan untuk kompetisi. Penerapan IPTEK  olahraga idealnya juga 

harus diterapkan dalam rangka untuk menunjang prestasi sebuah tim futsal. 

4. Hasil Evaluasi Product 

a. SMP N 4 Pakem 

Tahap Product dalam pembinaan ekstrakurikuler sebagai berikut: 

Tabel 17. Hasil Analisis Product SMP N 4 Pakem 

No Aspek/ Sub Aspek 
Ketercapaian Keterangan 

B C K  

1 Prestasi 

 

 

 

 

*  

 

 

 

 

Ada Prestasi Tingkat 

Daerah 

Tidak Ada Prestasi 

tingkat Regional 

Tidak Ada Prestasi 

tingkat Nasional 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Dari hasil analisis evaluatif product tim SFC Planet yang terdiri dari 1 

aspek yaitu prestasi menunjukkan bahwa aspek prestasi dalam kategori cukup. 
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b. SMP N 1 Kalasan 

Tahap Product dalam pembinaan sebagai berikut: 

Tabel 18. Hasil Analisis Product SMP N 1 Kalasan 

No Aspek/ Sub Aspek 
Ketercapaian Keterangan 

B C K  

1 Prestasi  

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Prestasi Tingkat 

Daerah. Tidak Ada 

Prestasi tingkat 

Regional. Tidak Ada 

Prestasi tingkat Nasional  

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Dari hasil analisis evaluatif product SMP N 1 Kalasan yang terdiri dari 1 

aspek yaitu prestasi menunjukkan bahwa aspek prestasi dalam kategori cukup. 

c. SMP N 3 Sleman 

 Tahap Product dalam pembinaan sebagai berikut: 

Tabel 19. Hasil Analisis Product SMP N 3 Sleman 

No Aspek/ Sub Aspek Ketercapaian Keterangan B C K 
1 Prestasi 

 
 

 
 
 

* 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ada Prestasi Tingkat 
Daerah 
Tidak Ada Prestasi 
tingkat Regional 
Tidak Ada Prestasi 
tingkat Nasional.  

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Dari hasil analisis evaluatif product tim SMP N 3 Sleman yang terdiri dari 

1 aspek yaitu prestasi menunjukkan bahwa aspek prestasi dalam kategori cukup. 
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C. Pembahasan Penelitian 

1. Hasil Evaluasi Pembahasan Context 

Tabel 20. Hasil analisis keseluruhan tim pada tahap context 

No Context 
SMP N 4 
Pakem 

SMP N 1 
Kalasan 

SMP N 3 
Sleman 

B C K B C K B C K 
1.  Visi dan misi 

sekolah 
* 

 
 

  
 

* 
 
 

  
 

* 
 
 

  
 

2.  Tujuan program  * 
 

  * 
 

  * 
 

 

3.  AD/ART   *   *   * 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Evaluasi context dilakukan untuk melihat kembali pertimbangan-

pertimbangan yang didasari sebuah program diusulkan sesuai dengan kebutuhan 

dan apakah tujuan program sesuai untuk memenuhi kebutuhan (Mulyatiningsih, 

2012: 113). Pembinaan ektrakurikuler disekolah tidak lepas dari dukungan semua 

pihak pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. 

Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan 

secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan  

Hasil evaluasi context menggambarkan bentuk dukungan dari ketiga aspek 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Visi dan misi sekolah 

Menurut Koni Pusat (2001: 12-13) pembinaan terhadap klub olahraga 

berpedoman pada butir pokok yaitu pembinaan pengurus, pembinaan atlet 

anggota, kegiatan pembinaan atlet dan wasit, pembinaan pertandingan, 
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pemberian penghargaan dan sangsi, hak dan kewajiban anggota, prosedur 

kerja, dan pengendalian kerja klub olahraga. Pembinaan ekstrakurikuler 

disekolah harus selaras dari visi dan misi sekolah, dari pengmatan peneliti hasil 

wawancara dari SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Kalasan, dan SMP N 3 Sleman 

menunjukkan bahwa sekolah sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

futsal. Hal ini juga didukung hasil data observasi dan dokumentasi yang 

menunjukkan bahwa visi dan misi sekolah mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler. 

b. Tujuan Program 

Sebuah kegiatan atau pembinaan harus memiliki tujuan rencana program 

kerja yang jelas sebagai acuan jalannya kegiatan maupun pembinaan. Hasil 

wawancara mengenai tujuan program, SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Kalasan, dan 

SMP N 3 Sleman hasil kesimpulan menunjukkan ketigannya memiliki tujuan 

program yang jelas yaitu kegitan ektrakurikuler diharapkan dapat berprestasi di 

daerah maupun nasional. Hal ini juga didukung hasil observasi dan 

dokumentasi menunjukkan ketiga sekolah tersebut memiliki sejumlah 

kejuaraan ditingkat daerah. Dalam mendukung tujuan program pembinaan tim 

futsal SMP di Kab. Sleman dan untuk mengejar prestasi puncak, setidaknya 

tim sudah memiliki konsep pembinaan olahraga, sebagimana dijelaskan Bompa 

dan Haff (2009: 32) konsep pembinaan prestasi, mencakup tiga tahap yaitu 

pertama pengembangan multilateral, kedua tahap spesialisasi dan ketiga tahap 

prestasi puncak. Konsep Bompa dan Haff (2009: 32) dapat diterapkan di tim 
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SMP di Kab. Sleman guna mendukung dan mencapai keberhasilan tujuan 

program yang diinginkan. 

c. AD/ART 

AD/ART diperlukan dalam suatu organisasi, kegiatan maupun pembinaan.  

Untuk sukses dan lancarnya sebuah organisasi, kegiatan maupun pembinaan 

perlu adannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas. Dari 

hasil wawancara dan disimpulakan dari ketiga sekolahan yaitu SMP N 4 

Pakem, SMP 1 Kalasan, dan SMP N 3 Sleman semuanya belum memiliki 

AD/ART terkai dengan pembinaan ektrakurikuler futsal. Hal ini perlu dibenahi 

untuk kelancaran dan mewujudkan tujuan program ektrakurikuler futsal. Lutan 

(2013: 36) dijelaskan salah satu tolak ukur keberhasilan pembinaan olahraga 

prestasi adalah struktur format minimal organisasi dibangun sesuai AD/ART 

dan berjalannya menejemen sesuai dengan fungsi dan pokok tugas masing-

masing kepengurusan. Dari ketiga tim futsal SMP di Kab. Sleman belum 

menjalankan tolak ukur yang dikemukakan oleh Lutan (2013: 36). Untuk 

menjalankan pembinaan yang bisa berhasil dan sehat dalam organisasi 

olahraga perlu mengikuti tolak ukur yang dikemukakan Lutan (2013: 36) di 

atas.  

2. Hasil Evaluasi Input 

Hasil analisis evaluasi input program pembinaan tim futsal di SMP Kab. 

Sleman dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 21. Hasil analisis keseluruhan tim pada tahap input 

No Aspek/ Sub 
Aspek 

SMP N 4 
Pakem 

SMP N 1 
Kalasan 

SMP N 3 
Sleman 

B C K B C K B C K 
1.  Finansial *   *   *   

2.  Dukungan 
pemerintah 

*   *   *   

3.  Dukungan orang 
tua dan 
masyaratakat 

*   *   *   

4.  Atlet *   *   *   

5.  Pelatih   *  *    * 

6.  Pengurus *   *   *   

 

Menurut Sudjana (2008: 55) evaluasi input merupakan penyediakan data 

untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan program. Evaluasi Input dalam penelitian CIPP digunakan 

untuk mengetahui dukungan terhadap pelaksanaan proses pembinaan. Evaluasi 

pada tahap ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program 

sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan. Dari empat tim telah melalui 

proses pengelompokan data, reduksi data, display data, dan verifikasi di masing-

masing tim tersebut. Evaluasi Input terdiri dari 6 aspek yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Aspek Finansial  

Terbentuknya tim-tim ektrakurikuler futsal di Sleman pada dasarnya 

bertujuan sama yaitu pembinaan kepada atlet-atlet muda. Namun kondisi 

keuangan setiap tim berbeda-beda, baik dari sumber maupun manajemen 

pengelolaannya. Tim yang didukung dana besar menunjukkan perkembangan 
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prestasi yang lebih bagus karena berimbas pada input atlet di tim tersebut. 

Menurut Lutan (2013: 35) tiga isu utama dalam pembinaan olahraga yaitu: alokasi 

dana yang cukup besar untuk setiap komponen sistem pembinaan, mekanisme 

penetapan anggaran melalui lobi di DPRD dan berasaskan kinerja, pengadaan dan 

pencairan dana tidak sesuai dengan jadwal pembinaan. 

Dari hasil wawancara menunjukkan sekolah SMP N 4 Pakem, SMP N 1 

Kalasan, dan SMP N 3 Sleman merupakan tim yang dibiayai sepenuhnya dari 

pihak sekolahan. Dana yang digunakan bersumber dari dana BOS, komite, orang 

tua dan sekolah khusus KKO ada dana tambahan dari penyelenggaraan sekolah 

KKO. Total pengeluaran per bulan untul operasional pembinaan mencapai kurang 

lebih sekitar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 4.000.000,00. Secara keseluruhan dana 

yang didapatkan belum mencukupi untuk melaksanakan kegitan.  

Finansial sebagai pilar pertama sebagaimana dijelaskan Lutan (2013: 33-

48) dalam sitem pembinaan prestasi melibatkan sekurangnya 10 komponen utama, 

dalam hal ini dana atau financial menjadi yang utama dalam melasanakan 

pembinaan. Dari hasil penelitian di atas ke tiga tim futsal masih kekurangan 

anggaran pembiayaan, untuk berjalannya pembinakan di klub futsal SMP di Kab. 

Sleman. Untuk mencukupi kekurangan sebaiknya manajemen maupun pengelola 

bisa mendapatkan sponsor untuk menambah fasilitas untuk atlet dan bisa 

memberikan pembinaan klub futsal secara maksimal.  

Salah satu kendala utama pembangunan tim futsal disekolah di Kab. 

Sleman pada umumnya sampai saat ini yaitu dalam ketersediaan peralatan. 

Pembangunan fasilitas dasar dan peralatan untuk penggunaan praktis yang besar 
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kontribusinya sangat berharga bagi perkembangan olahraga. Menurut Lutan 

(2013: 44) tidak ada kegiatan olahraga tanpa dukungan fasilitas latihan. Untuk 

pembinaan olahraga prestasi sangat dibutuhkan fasilitas yang memenuhi standar 

karena berpengaruh terhadap penguasaan teknik dan taktik. Pengadaan fasilitas 

sebaiknya memenuhi kriteria efisiensi. Fasilitas yang memadai sangat besar 

kontribusinya terhadap keberhasilan cabang olahraga tersebut. Keberadaan 

fasilitas akan menjadi masalah ketika tidak memadai ataukah memenuhi 

kebutuhan atau tidak. Undang - Undang No 3 Tahun 2005 tentang sistem 

keolahragaan nasional juga mengamanatkan standar prasarana dan sarana 

merupakan bagian standar nasional keolahragaan. 

b. Dukungan pemerintah 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan prestasi 

olahraga nasional. Dari pengamatan peneliti, dukungan pemerintah sangat 

membantu berjalannya kegiatan ektrakurikuler. Hasil kesimpulan wawancara dari 

sekolah SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Kalasan, dan SMP N 3 Sleman hasil 

kesimpulan menunjukkan bahwa terdapat bantuan pendanaan maupun peralatan 

dari pemerintah guna kelancaran pembinaan ektrakurikuler. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi dan dokumntasi bahwa ada bantuan pemerintah guna 

kelancaran pembinaan ektrakurikuler di ketiga SMP tersebut. Dalam hal ini 

pemerintah juga membantu dalam hal pengelolaan pengurusan manjemen melalui 

pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui Pengcab, Asprof Futsal. Koni dan 

Dinas pemuda dan olahraga, hal ini bisa sebagai bukti bahwa pemerintah sangat 

peduli dengan pembinaan ektrakurikuler di Sekolahan. 
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Dalam Undang - Undang No 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan 

nasional disebutkan bahwa pendanaan keolahragan menjadi tanggungjawab 

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih spesifik 

lagi dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Begitu juga dengan Undang - Undang No 3 Tahun 2005 tentang sistem 

keolahragaan nasional tentang kewajiban mengadakan pendidikan dan pelatih 

tenaga keolahraga yang menjadi tanggungjawab induk organisasi dalam hal ini 

adalah ASPROV Futsal. Sejauh ini ASPROV Futsal sudah mengadakan kursus 

Wasit, pengelolaan menejemen ektrakurukuler hal ini dilakukan supaya 

pembinaaan bisa berjalan lebih baik. Sebagai saran setidaknya juga mengadakan 

pelatihan minimal untuk tenaga pelatih khusus sekolah menengah pertama agar 

latihan di masing-masing tim lebih terarah dan berimbas pada kualitas permainan 

sebuah tim futsal di SMP. 

Berdasarkan urain tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan amanah pembinaan 

olahraga prestasi cabang olahraga futsal di sekolah menengah pertama. 

c. Dukungan orang tua dan masyarakat 

 Menurut Irianto (2002: 27-28) pemasalan olahraga untuk mendapatkan 

prestasi puncak salah satunya dengan cara melakukan kerjasama antar sekolah dan 

masyarakat khususnya orang tua. Dukungan orang tua dan masyarakat merupakan 

faktor penting dalam pembinaan olahraga karena berimbas pada peran keluarga 

dan partisipasi masyarakat apalagi yang sifatnya berada di tim pembinaan sekolah 
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menegah pertama. Orangtua dari masing-maisng tim futsal di Kab. Sleman 

mengizinkan atlet berlatih dalam pembinaan yang dilakukan masing-masing tim 

disekolah. Orang tua di SMP N 1 kalasan, SMP N 4 Pakem dan SMP N 3 Sleman 

sangat senang dan berbangga ketika anak mereka mendapatkan juara. Orang tua 

atlet mencoba memahami kebutuhan-kebutuhan atlet walaupun tidak semuanya 

dipenuhi karena keadaan ekonomi dari masing-masing keluarga atlet berbeda. 

Motivasi atau dorongan dari orangtua kepada anak sangat dibutuhkan 

karena tidak selamanya anak dalam keadaan baik. Mengingat orangtua yang 

paling dekat dengan anak secara emosional maka sangat penting adanya motivasi 

dari orangtua kepada anak. Motivasi dari orangtua sangat dibutuhkan sebab 

dengan motivasi bisa membantu meningkatkan kemampuan anak. Orangtua 

memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada anak berupa pemberian 

semangat saat pertandingan, memperhatikan, dan peduli kebutuhan-kebutuhan 

atlet, memberikan pesan-pesan kepada atlet, dan memberikan pendampingan 

kepada atlet saat latihan dan saat pertandingan. 

Adanya komunikasi antara pelatih dan orangtua yang terjadi di SMP N 1 

kalasan, SMP N 4 Pakem dan SMP N 3 Sleman sangat diperlukan untuk 

membimbing atlet di tempat latihan maupun dirumah. Masukan dari orangtua 

akan sangat membantu pelatih untuk memahami atlet. Hubungan orangtua, 

pelatih, dan pengurus (manajemen) sangat diperlukan untuk mendukung proses 

pembinaan dan menjaga kelangsungan proses pembinaan tim. Komunikasi antara 

orang tua, pengurus dan manajemen walaupun secara personal sangat dibutuhkan 
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untuk memantau perkembamngan atlet karena atlet yang dibina masih ber status 

pelajar yang memiliki tanggungjawab akademik. 

 Hasil kesimpulan wawancara dari sekolah SMP N 4 Pakem, SMP N 1 

Kalasan, dan SMP N 3 Sleman. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa dukungan 

orangtua tergolong baik, ini bisa dilihat secara materi orang tua bersedia 

membantu untuk kelancaran latihan dan oarang tua juga berperan aktif 

komunikasi antara sekolah, orang tua dan pelatih. Dukungan masyarakat 

tergolong cukup karena belum ada timbal balik keuntungan yang lebih dengan 

lingkungan sekitar sehingga masyarakat belum mendukung secara penuh 

meskipun sudah ada sedikit dukungan kepada pihak tim SMP.  

d. Atlet  

Pemasalan dan pembibitan merupakan pilar yang amat strategis untuk 

mempertahankan siklus atlet. Pembibitan dilaksanakan sejak usia dini dikaitkan 

dengan kesiapan, kematangan, dari perspektif fisik dan psikologis untuk mengejar 

puncak prestasi (Lutan, 2013: 41). Atlet merupakan subjek utama dalam proses 

pembinaan tim. Banyak atau sedikitnya atlet akan mempengaruhi persaingan 

prestasi dengan sesame tim futsal. 

Proses pemilihan atlet akan mempengaruhi prestasi dari tim tersebut. SMP 

N 4 Pakem melakukan seleksi terbuka semua siswa memiliki kesempatan untuk 

bisa masuk ke tim futsal dengan cara ikut gabung dan latihan, penentuan atlet 

yang dibawa pada saat kompetisi menjadi hak pelatih. Jadi yang dibawa benar-

benar atlet berkualitas, atlet yang dirasa sudah siap secara teknik, taktik, 

teamwork dan mental bertanding.  
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SMP N 1 Kalasan, merupakan sekolah KKO yang memiliki input atlet 

sangat bagus karena mayoritas atletnya adalalah atlet yang sudah bergabung 

dengan tim SSB maupun siswa yang sudah memiliki bakat dicabang olahraga. 

Selain itu manajemen juga memiliki data base yang rapi tentang atletnya, sebelum 

masuk SMP N 1 Kalasan diseleksi dan didata terlebih dahulu siswa yang memiliki 

bakat dicabang oahraga, dari segi input SMP N 1 Kalsan tidak kekurangan atlet. 

SMP N 3 Sleman melakukan proses seleksi atlet sama dengan SMP N 1 

Kalsan, SMP N 3 Sleman juga merupakan sekolah KKO, siswa dari awal masuk 

sudah diseleksi dan di data dan tidak menutup kemungkinan atlet cabang lain 

yang berbeda juga diperbolahkan ikut latihan untuk dapat bersaing masuk di tim 

inti futsal asalkan siap bersaing dengan teman lainnya. Penentuan atlet sama 

dengan SMP lainnya yang dibawa saat kompetisi menjadi hak pelatih. Jadi yang 

dibawa benar-benar atlet berkualitas.  

Dalam memilih ataupun menyeleksi atlet perlu adannya keseriusan dan 

kejelian seorang pelatih dalam memilih dan mengidentifikasi kemampuan 

individu masing-masing atlet, karena nantinya akan dimasukkan ke proses 

pembibitan atlet berbakat yang akan diteliti dan dipantau secara ilmiah setiap 

perkembangannya, menurut Purwanto (2004: 24) pembibitan merupakan suatu 

pola yang terapkan dalam upaya menjaring atlet berbakat yang diteliti secara 

ilmiah. Dari penjelasan ditas ditegaskan pembibitan atau pembinaan salah satu 

upaya untuk menjaring atlet berbakat. Dalam uapaya menyeleksi bibit atlet 

berbakat, Cholik dalam Irianto (2002: 29) menyarankan ada beberapa indikator 

penting yang perlu diperhatikan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi dan 
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menyeleksi bibit atlet berbakat secara objektif; 1) kesehatan berupa pemeriksaan 

medik, khususnya sistem kardiorespirasi dan sistem otot – syara), 2) 

antthropometri berupa tinggi dan berat badan, ukuran bagian tubuh, lemak tubuh 

3) kemampuan fisik meliputi speed power, koordinasi, Vo2 max, 4) kemampuan 

psikologis seperti sikap, motivasi dan daya toleransi, 5) keturunan, 6) lama latihan 

yang telah diikuti sebelumnya dan adakah peluang untuk dikembangkan, 7)  

maturasi. Dari ketujuh indicator diatas setidaknya pelatih tim futsal SMP di Kab. 

Sleman mencoba seleksi kriteria atlet yang terbaik untuk dijadikan tim inti masing 

tim futsal SMP, sehingga kedepannya sudah kelihatan atlet-atlet yang berbakat 

untuk dapat naik ke kelas berikutnya. Pemilihan atlet yang kurang tepat akan 

berdampak buruk dalam membentuk sebuah tim 

e. Pelatih 

Di antara aspek manajemen, seperti administrator, dan wasit, pelatih 

beserta para trainer pembantu merupakan syarat mutlak bagi peningkatan prestasi. 

Pengadaan pelatih merupakan isu yang krusial dari aspek jumlah dan mutu 

(Lutan, 2013: 45). Pelatih merupakan salah satu komponen penting dalam 

pembinaan olahraga futsal. Pelatih yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan 

menyusun program latihan baik jangka pendek maupun jangka panjang, 

penguasaan pelatih terhadap materi latihan, dan kemampuan mengatur strategi 

namun agar memudahkan dalam mengkategorikan dapat dilihat dari indikatornya 

yaitu, Jumlah pelatih, Karir pelatih, proses penentuan pelatih, pelatih adalah 

mantan atlet, pendidikan terakhir, kursus pelatih, kepemilikan sertifikat pelatih, 

dan Backround pendidikan pelatih.  
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Kualitas pelatih tercermin dari pengetahuannya yang selalu mutakhir dan 

kecakapannya yang selalu meningkat merupakan tolok ukur bagi kemungkinan 

tercapainya prestasi. Salah satu pengetahuannya yaitu tentang filosofi tujuan 

pelatihan, termasuk etika (Lutan, 2013: 45-46). Tingkat pendidikan dipandang 

penting karena akan membantu dalam memahami masalah-masalah yang terjadi 

dalam pembinaan. Tingkat pendidikan yang berasal dari jurusan olahraga tidak 

menjadi keharusan dijadikan patokan keberhasilan dari sebuah klub. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan dari 

beberapa tim ekstrakurikuler futsal di SMP Kab. Sleman, peneliti menemukan 

keragaman kualitas pelatih pada masing-masing tim. Pelatih di tim SMP N 4 

Pakem berdasarkan analisis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dilapangan termasuk kategori kurang, hal dilihat dari bebrapa sub aspek 

diantaranya jumlah pelatih dengan atlet di tim, dimana jumlah pelatihnya ada 2 

orang. dari kedua pelatih tersebut semuanya bukan mantan atlet olahraga futsal. 

Namun latar belakang pendidikannya S2 dari bidang olahraga sains dan pendidian 

olahraga. Salah satu kekurangan dari kedua pelatih adalah semua pelatih belum 

memiliki sertifikat sebagai pelatih namun memiliki pengalaman sudah pernah 

melatih tim futsal Sekolah menengah kejuruan dan tim futsal dan sepak bola 

tingkat Universitas.  

Adapun pelatih di tim SMP N 1 Kalasan, berdasarkan analisis dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan termasuk kategori cukup baik. 

Ini dilihat darai hasil sub aspek sebagi berikut: jumlah pelatihnya ada 2 yaitu 

pelatih kepala dan pelatih keeper. Penentuan pelatih berdasarkan dari pengalaman 
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pelatih. pendidikan formal terakhir dari para pelatihnya adalah magister 

pendidikan olahraga (S2). Pelatih merupakan mantan pemain sepak bola dan 

pelatih juga pernah mengikuti pelatihan tingkat daerah. Kekurangan dari duanya 

memiliki sertifikat namun sertifikat pelatih futsal.  

Pelatih SMP N 3 Sleman berdasarkan analisis dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi dilapangan termasuk kategori cukup baik. Pelatih 

SMP N 3 Sleman kualifikasinya hampir sama dengan SMP N 1 Kalasan hanya 

saja berbeda dalam kualifikasi jenjang pendidikan, penjabarannya bisa dilihat sub 

aspek sebagi berikut: jumlah pelatihnya ada 2 yaitu pelatih kepala dan asisten 

pelatih. Penentuan pelatih berdasarkan dari pengalaman pelatih. Pendidikan 

formal terakhir dari para pelatihnya adalah sarjana pendidikan olahraga (S1). 

Pelatih merupakan mantan pemain sepak bola dan pelatih juga pernah mengikuti 

pelatihan tingkat daerah. Kekurangan dari duanya memiliki sertifikat namun 

sertifikat pelatih futsal.  

Keberadaan pelatih menjadi salah satu factor penting, kualitas pelatih akan 

berpengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan individu atlet dan tim itu 

sendiri. Seperti halnya yang kemukakan Stafford (2011:13) pelatih adalah teman 

untuk mendukung atlet maupun tim untuk meraih prestasi. Ditegaskan Harsono 

(2017: 11) bahwa tugas pelatih jauh lebih luas tidak sekedar dilapangan saja. 

Tugas pelatih sangat besar pertangungjawabannya tidak hanya di dalam organisasi 

saja melainkan di masyarakat umum, baik buruknya prestasi sebuah tim yang 

pertama dikenal adalah pelatihnya. Dalam hal ini keberadaan pelatih yang 

berkualitas sangat penting untuk meraih keberhasilan tim.   
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Dari ketiga tim futsal SMP di Kab. Sleman belum ada pelatih yang 

memiliki lisensi pelatih futsal, meskipun ketiga SMP di atas sangat 

diperhitungkan disetiap kompetisi futsal antar SMP setidaknya ada perbaikan 

kualitas pelatih yang memiliki lisensi yang sama yaitu lisensi sebagai pelatih 

futsal.  

f. Pengurus 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2007 Nomor 16 tentang 

penyelenggaraan keolahragaan pada bab V Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa 

pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk 

organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan 

organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota. Pengurus organisasi memiliki 

peranan yang sangat penting dalam proses pembinaan tim futsal. Pengurus 

organisasi yang baik akan mendukung proses dan prestasi yang baik pula. Begitu 

pun sebaliknya pengurus yang kurang baik cenderung membuat proses dan 

prestasi tim tidak baik juga. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, menemukan 

pola kepengurusan yang hampir serupa. SMP N 4 Pakem, dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi SMP N 4 Pakem kepengurusan ekstrakurikuler 

termasuk kategori baik, penjabaran sebagai berikut: dipegang langsung oleh wakil 

kepala sekolah bidang kegiatan, pemilihan kepengurusan ditunjuk atau diberi 

mandat langsung dari kepala sekolah. Pengurus bukan mantan pemain futsal 

namun sudah berpengalaman dalam organisasi, riwasat pendidikan Sarjana MIPA 

(S1), pengalaman kepengurusan terkait tim futsal belum pernah mengikuti. 
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 SMP N 1 Kalasan  dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

SMP N 1 Kalasan termasuk kategori baik. Kepengurusan ekstrakurikuler 

dipegang langsung oleh guru olahraga sekaligus menjabat sebagai pelatih, 

pemilihan kepengurusan ditunjuk atau diberi mandat langsung dari kepala 

sekolah. Pengurus bukan mantan pemain futsal namun mantan pemain sepakbola, 

riwasat pendidikan magister pendidikan olahraga (S2), pengalaman kepengurusan 

terkait tim futsal belum pernah mengikuti.  

 SMP N 3 Sleman  dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

SMP N 3 Sleman tidak jauh berbeda dengan SMP N 4 pakem dan SMP N 1 

Kalsan. SMP N 3 Sleman dalam kepengurusan termasuk kategori baik. 

Kepengurusan ekstrakurikuler dipegang langsung oleh guru olahraga sekaligus 

menjabat sebagai pelatih, pemilihan kepengurusan ditunjuk atau diberi mandat 

langsung dari kepala sekolah. Pengurus bukan mantan pemain futsal namun 

mantan pemain sepakbola, riwayat pendidikan Sarjana pendidikan olahraga (S1), 

pengalaman kepengurusan terkait tim futsal pernah mengikuti.  

 Lutan (2013: 36) menjelaskan tolak ukur keberhasilan pembinaan 

olahraga prestasi salah satunya dipengurusan, disini dijelaskan jumlah curahan 

waktu pengurus, kompetensi, komitmen dan kepedulian pengurus sangat 

membantu dalam dalam berjalannya pembinaan tim futsal SMP. Dilihat dari hasil 

kesimpulan penelitian, kepengurusan ketiga SMP diatas sudah baik, namun perlu 

ditingkatkan dan dijaga kepengurusan untuk meningkatkan prestasi tim futsal 

SMP.    
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3. Hasil Evaluasi Process 

Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam rancangan 

prosedur kegiatan program dan pelaksanaannya, menyediakan data untuk 

keputusan dalam implementasi program dan memelihara dokumentasi tentang 

prosedur yang dilakukan (Sudjana, 2008: 55). Hasil analisis evaluasi process 

program pembinaan tim futsal di SMP Kab. Sleman dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 22. Hasil analisis keseluruhan tim pada tahap process 

N
o Process 

SMP N 4 
Pakem 

SMP N 1 
Kalasan 

SMP N 3 
Sleman 

B C K B C K B C K 

1 Manajemen     
Organisasi 

* 
 
 

  
 

* 
 
 

  
 

* 
 
 

  
 

2 Sarana dan 
prasarana 

 * 
 

 * 
 

  * 
 

  

3 Reward kepada 
atlet 

  *   *   * 

4 Kompetisi 
*   *   *   

5 Dukungan media 
 *  *   *   

          Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Berdasarkan hasil evaluasi process terhadap 4 tim yang terdiri dari 5 aspek 

meliputi manajemen organisasi, sarana prasarana, reward kepada atlet, kompetisi, 

dan dukungan media maka dapat diuraikan sebgai berikut: 

a. Manajemen organisasi 

  Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan 

keolahragaan pada bab V Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang 

olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang 
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olahraga tingkat kabupaten/kota. Ayat (2) pada pasal tersebut juga menyebutkan 

bahwa induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat 

provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan 

permassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, 

pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan serta pembinaan olahraga, 

dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan 

berkelanjutan 

  Manajemen organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pembinaan tim futsal. Manajemen organisasi yang baik akan mendukung proses 

dan prestasi yang baik pula. Begitu pun sebaliknya manajemen yang kurang baik 

cenderung membuat proses dan prestasi tim tidak baik juga. Berdasarkan hasil 

temuan dilapangan, menemukan pola manajemen organisasi tim futsal SMP se 

Kab. Sleman yang beragam. Beberapa sub aspek yang diungkap sebagai berikut : 

Berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

tim Futsal SMP N 4 Pakem, termasuk kategori baik. Dalam manajemen 

organisasinya Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan, dan Wakil 

Kepala Sekolah bidang kegiatan sebagai pelaksana dan pembina dilapangan, 

dalam hal ini yang menjadi sedikit kekurangan SMP N 4 Pakem belum memilik 

seketariat untuk ekstrakurikuler futsal, yang menjadi nilai plus SMP N 4 Pakem 

rutin melakukan latihan futsal dan mengikuti kompetisi antar tim sekolah di 

tingkat daerah. 
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  Selain itu struktur organisasinya sangat minimalis karena hanya ada 

penanggung jawab, pelaksana dan pelatih. Program kerja belum tertata dengan 

rapi, proses pengorganisasian dan pembagian tugas juga belum rapi serta fungsi 

kontrol dan evaluasi keberjalanan program latihan belum terukur baru sebatas 

sharing ringan atlet, pelatih dengan sekolah.  

  Manajemen organisasi SMP N 1 Kalasan, Berdasarkan temuan dilapangan 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tim Futsal SMP N 1 Kalasan, 

termasuk kategori baik. Dalam manajemen organisasinya Kepala Sekolah sebagai 

penanggungjawab kegiatan, pelaksana dan pembina dilapangan dipercayakan guru 

olahraga sekaligus sebagai pelatih fitsal, dalam hal ini yang menjadi sedikit 

kekurangan SMP N 1 Kalasan sama dengan SMP N 4 Pakem yaitu belum 

memilik seketariat untuk ekstrakurikuler futsal, yang menjadi nilai plus SMP N 1 

Kalasan Program kerjanya meliputi Perekrutan atlet, latihan rutin, Try Out atau uji 

tanding dan Psikologis.  

  Manajemen organisasi SMP N 3 Sleman, Berdasarkan temuan dilapangan 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tim Futsal SMP N 3 Sleman sama 

dengan tim SMP N 1 Kalsan, termasuk kategori baik. Dalam manajemen 

organisasinya Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan, pelaksana dan 

pembina dilapangan dipercayakan guru olahraga sekaligus sebagai pelatih futsal, 

dalam hal ini yang menjadi sedikit kekurangan SMP N 3 Sleman, sama dengan 

SMP N 1 Kalsan dan SMP N 4 Pakem yaitu belum memilik seketariat untuk 

ekstrakurikuler futsal, yang menjadi nilai plus SMP N 3 Sleman sama dengan 
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SMP N 1 Kalasan, Program kerjanya meliputi Perekrutan atlet, latihan rutin, Try 

Out atau uji tanding dan Psikologis.  

  Selain itu strutktur organisasinya sangat minimalis sama dengan SMP N 4 

Pakem dan SMP N 1 Kalasan, karena hanya ada penanggung jawab, pelaksana 

dan pelatih. Program kerja sudah tertata dengan rapi, proses pengorganisasian dan 

pembagian tugas juga lebih rapi serta fungsi kontrol dan evaluasi keberjalanan 

program latihan sudah terukur.  

b. Sarana dan Prasarana 

Aspek yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sarana dan prasara 

latihan. Sarana berasal dari kata “ facilities”, yaitu suatu yang dapat digunakan 

dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga dan segala sesuatu yang 

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai  tujuan (Soepartono, 2000: 6). Salah 

satu indikator tercapainya tujuan program pembinaan yaitu tercapainya fasilitas 

olahraga yang memenuhi standar. Frekuensi penggunaan fasilitas untuk event. 

Pembangunan penyediaan dan pengembangan fasilitas (sarana dan prasarana) bagi 

olahraga prestasi perlu mendapat perhatian tidak hanya oleh para pembina 

olahraga, tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat karena pada kenyataanya 

tidak semua cabang olahraga memiliki kemampuan dan memiliki dukungan dana 

untuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan, kelembagaan, dan kinerja sumber daya manusia dalam pembangunan 

di Indonesia.  

Fasilitas dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak menjadi 

hambatan yang sering dijadikan alasan dari kurang baiknya sistem kinerja 
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manajemen keolahragaan nasional. Fasilitas yang memadai berperan besar dalam 

mengaktualisasikan bakat dan kemampuan menjadi penampilan dan prestasi yang 

optimal. Fasilitas yang dibutuhkan meliputi lapangan tempat latihan dan peralatan 

yang dibutuhkan untuk melakukan latihan. Fasilitas latihan seringkali menjadi 

faktor penentu keberhasilan pembinaan. Misalkan dalam olahraga futsal sarana 

yang dibutuhkan berupa lapangan futsal, gawang, bola. Sedangkan prasarana 

adalah suatu yang merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses 

kegiatan misalkan di olahraga futsal berupa pakaian tim, sepatu, kaos kaki, skin 

deker, rompi.  

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, menemukan sarana dan prasarana 

tim futsal SMP se Kab. Sleman yang beragam. Beberapa sub aspek yang diungkap 

sebagai berikut: berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, tim Futsal SMP N 4 Pakem, termasuk kategori cukup baik. Sarana 

dan prasarana SMP N 4 Pakem belum memiliki lapangan latihan yang standar 

Nasional, lapangan tempat latihan SMP N 4 Pakem menyewa lapangan futsal 

indoor, sarana latihan cukup memadai, adanya cone, bola, stopwactch dan rompi, 

fasilitas latihan didanai dari dana BOS dan di dukung dengan adanya program 

Latihan. 

Sarana dan prasarana, berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, tim Futsal SMP N 1 Kalasan, termasuk kategori baik. 

Sarana dan prasarana SMP N 1 Kalasan belum memiliki lapangan latihan yang 

standar Nasional, lapangan tempat latihan SMP N 1 Kalasan menyewa lapangan 

futsal indoor, sarana latihan cukup memadai, adanya cone, bola, stopwact dan 
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rompi, fasilitas latihan diadakan melalui pengajuan proposal kegiatan yang 

ditujukan kedinas pendidikan kabupaten dan juga di dukung dengan program 

latihan yang dibuat pelatih. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP N 3 Sleman sama dengan SMP N 

1 Kalasan yaitu tergolong baik. Berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sarana dan prasarana SMP N 1 Kalasan belum 

memiliki lapangan latihan yang standar Nasional, lapangan tempat latihan SMP N 

1 Kalasan menyewa lapangan futsal indoor, sarana latihan cukup memadai, 

adanya cone, bola, stopwacth dan rompi, fasilitas latihan diadakan melalui 

pengajuan proposal kegiatan yang ditujukan kedinas pendidikan kabupaten dan 

juga di dukung dengan program latihan yang dibuat pelatih namun program 

latihan belum sepenuhnya  berjalan sesuai dengan program latihan yang sudah 

dibuat. 

Prestasi yang diperoleh tim tidak lepas dari aspek sarana dan prasarana, 

tempat dan fasilitas yang bagus akan berdampak positif pada perkembangan 

kemampuan atlet. Ketiga tim futsal di atas sudah memiliki sarana dan prasarana 

yang baik dan cukup baik. Fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang bagus 

perlu dijaga dan di kelola dengan baik, seperti yang diungkap Marzuki (2012: 

187) ciri-ciri fasilitas yang dikelola dengan baik diantaranya; beroprasi pada jam 

yag sudah ditentukan setiap harinya; pengelola sarana dan prasarana ramah; 

prosedur keselamatan PPPK lengkap. Ketiga tim futsal SMP di Kab. Sleman perlu 

kiranya menerapkan pola pengelolaan fasititas sarana dan prasarana. 
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c. Reward kepada atlet 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lutan (2013:43) bahwa untuk 

mendukung partisipasi dan motivasi jangka panjang dibutuhkan sistem 

penghargaan dan rasa aman berupa: (1) konseling khusus untuk siswa dan 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, (2) subsidi biaya hidup atau 

sekurangnya uang transport bulanan untuk berlatih, (3) uang saku bulanan, (4) 

pendidikan dan keterampilan tambahan untuk membekali ketrampilan vokasional, 

(5) bea siswa, (6) santunan kesehatan dan asuransi, (7) bonus untuk prestasi. 

Dalam rangka mewujudkan pembinaan yang baik, maka seorang atlet harus 

diberikan fasilitas. Indikator yang dapat dilihat dalam penelitian ini berupa 

pemberian uang transport kepada atlet dan pemberian fasilitas perlengkapan 

latihan. Berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, tim Futsal SMP N 4 Pakem, termasuk kategori kurang. Para atlet 

tidak diberikan uang transport ketika latihan maupun kompetisi, namun apabila 

mendapatkan juara dalam sebuah kompetisi, maka uang hadiahnya dibagikan 

kepada para atlet dan official. Semua perlengkapan futsal yang bersifat pribadi 

dibeli secara mandiri (belum ada reward).  

Tim SMP N 1 Kalasan, berdasarkan temuan di lapangan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, tim futsal SMP N 1 Kalasan, termasuk kategori 

kurang. Sama halnya SMP N 4 Pakem, para atlet tidak diberikan uang transport 

ketika latihan maupun kompetisi, namun apabila mendapatkan juara dalam sebuah 

kompetisi, maka uang hadiahnya dibagikan kepada para atlet dan official. Semua 
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perlengkapan futsal yang bersifat pribadi dibeli secara mandiri (belum ada 

reward).  

Tim SMP N 3 Sleman, berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, tim futsal SMP N 3 Sleman, termasuk kategori 

kurang. Sama halnya SMP N 4 Pakem dan SMP N 1 Kalasan, para atlet tidak 

diberikan uang transport ketika latihan maupun kompetisi, namun apabila 

mendapatkan juara dalam sebuah kompetisi, maka uang hadiahnya dibagikan 

kepada para atlet dan official. Semua perlengkapan futsal yang bersifat pribadi 

dibeli secara mandiri (belum ada reward). 

Dari hasil kesimpulan ketiga tim futsal diatas semua sekolah belum 

memberikan reward terhadap atlet, setidaknya sekolah memberi reward meskipun 

tidak besar, karena reward bagi atlet sangat membantu dan memberikan dampak 

yang cukup besar. Lutan (2013: 43) reward atau penghargaan bisa mendukung 

partisipasi dan motivasi jangka panjang. Dengan adanya reward atlet akan lebih 

semangat latihan dan lebih semangat pada saat kompetisi.   

d. Kompetisi 

Kompetisi merupakan salah satu ajang untuk mengukur dan mengevaluasi 

keberhasilan program pembinaan di sebuah tim. Kelemahan yang masih dimiliki 

bangsa dalam pembinaan olahraga, salah satunya adalah rendahnya mutu 

kompetisi dan frekwensi yang jarang khususnya di luar pulau jawa (Lutan, 2013: 

47). Mengikuti sebuah kompetisi menjadikan tim bisa mmengetahui 

perkembangannya. Selain itu bisa membandingkan kemampuannya dengan tim 

yang lain.  
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Kompetisi yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua jenis 

yaitu kompetisi internal para atlet dalam sebuah tim yang bertujuan untuk memilih 

atlet utama dan cadangan, yang kedua kompetisi antar tim dalam bentuk ajang 

kejuaraan. Berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan keragamakan 

karakterisitik masing-masing tim,  

Tim SMP N 4 Pakem, berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, tim futsal SMP N 4 Pakem, termasuk kategori baik. 

Persaingan atau kompetisi internal antara atlet sudah cukup bagus, karena kualitas 

atlet utama dan atlet cadangan tidak jauh berbeda sehingga memungkinkan proses 

rotasi atlet bisa berjalan dinamis hal tersebut akan memotivasi masing-masing 

atlet untuk selalu menampilkan permainan terbaiknya. Adapun untuk kompetisi 

eksternal, target untuk mengikuti kompetisi sudah cukup bagus. Hal itu terbukti 

dari jumlah prestasi dan level kompetisi yang pernah diikutinya.  

Sementara itu kompetisi di tim futsal SMP N 1 Kalasan juga terbilang 

bagus, pada kompetisi internal antara para atlet maupun pada kompetisi eksternal. 

Pada praktik persaingan antara atlet untuk menempati tim utama sangat bagus 

karena kualitas atlet sama, namun masing-masing memiliki karakter bermain yang 

berbeda, SMP N 1 Kalasan merupakan sekolah KKO untuk bisa masuk dalam tim 

utama otomatis tidak mudah. Untuk kompetisi eksternal, tim SMP N 1 Kalasan 

bisa dibilang sebagai tim yang diunggulkan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai 

prestasi yang di raih ditingkat daerah.  

Sementara itu kompetisi di tim futsal SMP N 3 Sleman juga terbilang 

bagus, gambaran kompetisi tim SMP N 3 Sleman sama halnya dengan SMP N 1 
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Kalasan, pada kompetisi internal antara para atlet maupun pada kompetisi 

eksternal. Pada praktik persaingan antara atlet untuk menempati tim utama sangat 

bagus karena kualitas atlet sama, namun masing-masing memiliki karakter 

bermain yang berbeda, SMP N 3 Sleman merupakan sekolah KKO untuk bisa 

masuk dalam tim utama otomatis tidak mudah. Untuk kompetisi eksternal, tim 

SMP N 3 Sleman bisa dibilang sebagai salah satu tim yang diunggulkan. Hal itu 

dibuktikan dengan berbagai prestasi yang di raih ditingkat daerah. 

e. Dukungan media 

Dewasa media memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang 

kehidupan. Tentu saja keterlibatan banyak pihak dari berbagai lembaga, latar 

belakang yang beragam tersebut merupakan sesuatu yang positif (Bangun, 2012: 

588). Tujuannya bisa untuk promosi, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam 

bidang olahraga media bisa dijadikan saluran untuk mempromosikan tim dan 

pretasinya kepada masyarakat luas. Berdasarkan analisis peneliti, olahraga futsal 

yang baru populer beberapa tahun terakhir belum mendapatkan perhatian khusus 

dari media berbeda dengan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket dan 

voli.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dari ketiga tim yang diteliti ketiga 

tim sudah mendapatkan dukungan media berupa pemberitaan yaitu melalui media 

social, dan web sekolah. Temuan lainnya masing-masing tim ternyata belum 

memiliki website tim futsal sendiri. Padahal keberadaan website bisa menjadi 

saluran media sebuah tim dengan masyarakat.  
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Dukungan media di tim futsal SMP N 4 Pakem, dari hasil kesimpulan 

wawancara, observasi dan dokumentasi dukungan media termasuk kategori baik. 

Hal ini dilihat dari hasil kesimpulan menunjukkan SMP N 4 Pakem sudah 

menggunakan media untuk beritaan tim futsal, namun baru sebatas pemeberitaan 

keikutsertaan dalam kompetisi dan menjadi juara.  

Sementara di tim futsal SMP N 1 Kalasan, dukungan media di tim futsal 

SMP N 1 Kalasan sama dengan SMP N 4 Pakem, dari hasil kesimpulan 

wawancara, observasi dan dokumentasi dukungan media termasuk kategori baik. 

Hal ini dilihat dari hasil kesimpulan menunjukkan SMP N 1 Kalasan sudah 

menggunakan media untuk beritaan tim futsal, namun baru sebatas pemeberitaan 

keikutsertaan dalam kompetisi dan menjadi juara.  

SMP N 3 Sleman dukungan media tidak jauh berbeda  dengan tim futsal 

SMP N 1 Kalasan dan tim futsal SMP N 4 Pakem, dari hasil kesimpulan 

wawancara, observasi dan dokumentasi dukungan media termasuk kategori baik. 

Hal ini dilihat dari hasil kesimpulan menunjukkan SMP N 3 Sleman sudah 

menggunakan media untuk beritaan tim futsal, namun baru sebatas pemeberitaan 

keikutsertaan dalam kompetisi dan menjadi juara.  

Dari hasil kesimpulan ketiga tim futsal diatas setidaknya masing-masing 

tim futsal memiliki media maupun web sendiri, sebagai ajang promosi masing-

masing tim futsal dan juga sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat baik 

profil tim, profil atlet maupun keikutsertaan kompetisi dan hasil kejuaraan yang 

diikuti. Hal ini akan menjadikan ajang promosi tim futsalnya agar dikenal oleh 

masyarakat 
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4. Hasil Evaluasi Product 

 Evaluasi product mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan 

baik untuk membantu menjaga proses sesuai dengan trek dan menentukan 

efektivitas (Stufflebeam, Madaus, & Kellaghan, 2002: 279). Hasil evaluasi produk 

untuk ketiga sekolah dapat kita lihat pada table berikut: 

Tabel  23. Hasil analisis keseluruhan tim pada tahap product 

No Product 
SMP N 4 

Pakem 
SMP N 1 
Kalasan 

SMP N 3 
Sleman 

B C K B C K B C K 

1 Prestasi  *   *   *  

   Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 

Product dalam penelitian evaluasi program pembinaan tim futsal di SMP Kab. 

Sleman ini adalah prestasi yang pernah diraih oleh masing-masing tim sejak 

pertama berdiri sampai dilakukan penelitian ini yang terdata dan terdokumentasi 

baik dalam bentuk foto maupun piala yang dipajang.  

Dari hasil penelitian keempat tim futsal sebagaimana yang tertera dalam tabel 

diatas, secara umum 3 tim masuk kategori cukup baik. Tim Futsal SMP N 4 

Pakem masuk kategori cukup baik hal itu dikarenakan capaian prestasinya, 

prestasi yang didapatkan oleh tim futsal ini tidak terlalu buruk dengan juara 2 

SMADA tahun 2016, peringkat 4 kejuaraan SJF 2017 dan juara 1 di kejuaraan 

SMADA tahun 2018. Namun yang menjadi kekurangan tim futsal SMP N 4 

Pakem yaitu tim in belum pernah mengikuti kejuaraan ditingkat Nasional. Tim 

futsal SMP N 4 Pakem hanya berprestasi di tingkat daerah saja. 
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Sementara tim futsal SMP N 1 Kalasan masuk kategori cukup baik hal itu 

dikarenakan capaian prestasinya, prestasi yang didapatkan oleh tim futsal ini 

cukup bagus dengan prestasi yang didapatkan oleh tim futsal ini adalah Juara 1 

tingkat D.I.Y 2005/2006, Juara 3 di SMA 1 Prambanan 2014/2015, Juara 3 SJF 

tahun 2017. Namun yang menjadi kekurangan tim futsal SMP N 1 Kalasan sama 

halnya SMP N 4 Pakem yaitu belum pernah mengikuti kejuaraan tingkat Nasional 

meskipun mereka memiliki kelas khusu olahraga (KKO). 

Tidak jauh berbeda tim Futsal SMP N 3 Sleman juga masuk kategori cukup 

baik hal itu dikarenakan capaian prestasinya, prestasi yang didapatkan oleh tim 

futsal ini adalah Juara 1 di SMA Seyegan tahun 2015, Juara 2 SJF tahun 2016, 

Juara 1 SJF tahun 2017. Namun yang menjadi kekurangan tim futsal SMP N 3 

Sleman sama halnya SMP N 4 Pakem dan SMP N 1 Kalasan yaitu belum pernah 

mengikuti kejuaraan tingkat Nasional untuk tim futsalnya 

5. Hasil Evaluasi Program Pembinaan Tim Futsal SMP di Daerah Kab 

Sleman 

Berikut adalah hasil evaluasi program pembinaan tim futsal SMP di Daerah 

Kab Sleman:  

Tabel 24. Hasil evaluasi program pembinaan tim futsal SMP 

di Daerah Kab Sleman 

No Tim Futsal 
CIPP 

C I P P 
B C K B C K B C K B C K 

1 SMP N 4 Pakem  
 *   *   *   *  

2 SMP N 1 Kalasan  *  *    *   *  
3 SMP N 3 Sleman  *  *    *   *  

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 
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Berdasarkan tabel 24, dapat disimpulkan hasil evaluasi Contect, Input, 

Process dan Product pada evaluasi program pembinaan tim futsal SMP di Kab. 

Sleman. Pada evaluasi context menunjukan kategori yang masih cukup hal itu 

sebagaimana hasil evaluasi dari aspek visi dan misi sekolah, tujuan program, dan 

AD/ART. Contohnya tujuan program belum memenuhi target prestasi ditingkat 

Nasional.  

Pada evaluasi input, secara umum menunjukan kategori yang baik. Hal ini 

bisa dilihat dari aspek yang diungkap, dari aspek yang diungkap hanya pada aspek 

pelatih yang memiliki kendala yaitu 1 tim masuk kategori kurang dan 2 tim masuk 

kategori cukup baik.  

Pada aspek proses, dari ketiga tim yang diteliti, dari 5 aspek yang 

diungkap 4 aspek ketiga tim mendapatkan kategori baik dan 1 aspek kategori 

kurang. Aspek yang mendapat kategori kurang yaitu pada aspek reward kepada 

atlet, pada kategori ini semua sekolah belum memberikan Reward kepada atlet.  

Evaluasi product dalam hal ini adalah prestasi. Dari keketiga tim masuk 

kategori cukup baik. Hal itu dikarenakan ketiga tim belum bisa memenuhi target 

kejuaran yaitu berlaga maupun prestasi di ajang Nasional meskipun semua tim 

berjaya ditingkat daerah. Sebuah pencapaian prestasi membutuhkan proses dan 

kerja keras yang tinggi pada saat latihan rutin dan kerjasama yang baik dalam tim. 

Dalam proses latihan ada factor penghambat dan pendukung pencapaian prestasi. 

Faktor penghambat pada tim Futsal SMP Kab. Sleman yaitu situasi dimana 

pemain yang masih usia anak-anak, terlalu mudah terpengaruh oleh teman-

temannya dan juga disibukkan kegiatan sekolah pada saat akan datang mengikuti 
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latihan. Untuk mengatasi factor ini pelatih harus jeli melihat dan memprogram 

ulang atlet yang tidak bisa berangkat latihan tanpa menganggu program latihan 

tim secara keseluruhan.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian evaluasi pembinaan tim futsal SMP di Kab Sleman ini tentu saja  

memiliki banyak kekurangan. Karena hanya menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Kelemahan dan keterbatasan pengamilan data melalui wawancara. Pada 

saat wawancara pemain sebagian besar pemain intinya sudah lulus dari 

sekolah tersebut. 

2. Kelemahan dan keterbatasan pengambilan data melalui dokumentasi. Pada 

saat pengambilan data melalui dokumentasi tidak maksimal karena tidak 

semua dokumen yang dibutuhkan peneliti dapat di dokumentasikan karena 

bersifat rahasia. 

3. Evaluasi ini hanya dilakukan untuk SMP Negeri di kabupaten Sleman 

yakni SMP N 4 Pakem, SMP N 1 Kalasan dan SMP N 3 Sleman. 

Olehkarena itu sangat dianjurkan kepada peneliti atau evaluator 

selanjutnya untuk mengevaluasi sekolah swasta atau jenjang dan wilayah 

lainnya 

 

 

 

 


