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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Evaluasi 

Jenis penelitian yang digunakan dalam evaluasi program ini adalah  

menggunakan model CIPP (Contex, Input, Proces, and Product) yang 

dikembangkan oleh Stufflebeam dengan pendekatan metode kualitatif. Model 

evaluasi ini dikembangkan oleh Stuflebeam yang bertujuan untuk membantu 

evaluator dalam mengevaluasi program, projek, dan institusi. Menurut Arifin 

(2012: 6) evaluasi dilakukan untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama 

yang berkenaan dengan nilai dan arti. 

Penelitian menggunakan CIPP model ini digunakan untuk memperoleh 

informasi yang akurat dan objektif serta membandingkan apa yang telah 

dicapai dari program pembinaan tim futsal kelas khusus olahraga di kabupaten 

Sleman dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan. Menurut Mulyatiningsih (2012: 125) model evaluasi CIPP 

dilakukan secara komprehensif untuk memahami aktivitas-aktivitas program 

mulai dari munculnya ide program sampai pada hasil yang dicapai setelah 

program dilaksanakan. Penelitian evaluasi menggunakan CIPP model 

berfokus pada empat unsur yang dikemukakan oleh Stufflebeam dalam 

Sugiyono (2013: 749) yaitu : 1) evaluasi context dilakukan untuk melihat 

kembali pertimbangan-pertimbangan yang mendasari sebuah program 

diusulkan, 2) evaluasi input dilakukan untuk mempelajari apakah perencanaan 

program telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, 3) evaluasi 
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proses dilakukan untuk mempelajari apakah  program sudah dilakukan sesuai 

dengan rencana, 4) evaluasi produk dilakukan untuk mengetahui apakah 

program telah tercapai dengan baik. 

B. Model Evaluasi yang digunakan 

Dalam penelitian ini model evaluasi yang digunakan menggunakan CIPP 

yang dikembangkan oleh Stufflebeam karena dinilai lebih sesuai dengan judul 

peneliti. Model CIPP merupakan model yang komprehensif dan memuat 

cakupan yang lengkap dalam melakukan evaluasi untuk mengumpulkan data, 

menyajikan informasi yang akurat dan objektif yang terjadi di lapangan, 

terutama mengenai suatu pelaksanaan program dan menarik kesimpulan 

berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan. Model CIPP digunakan karena 

lebih cocok untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan 

pembinaan tim futsal SMP Negeri di kabupaten Sleman. Empat komponen 

utama model CIPP yang disampaikan oleh Stufflebeam dalam Sugiyono 

(2013: 749) merupakan satu rangkaian utuh terdiri dari : 

a. Evaluasi context merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang 

lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi serta tujuan program. Dalam 

penelitian ini evaluasi context akan menyoroti tentang tujuan program itu 

dibuat, apakah AD/ART di sekolah itu ada, visi dan misi sekolah dalam 

pembinaan tim futsal SMP negeri di Kabupaten Sleman. 

b. Evaluasi input meliputi dukungan pemerintah, dukungan orang tua dan 

dukungan masyarakat berupa sumber dana, sponsorship, jumlah kebutuhan 
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anggaran bulanan dan ketercukupan anggaran. Aspek Atlit berupa proses 

seleksi atlet. Aspek pelatih berupa jumlah pelatih di klub, karir pelatih, 

proses penentuan pelatih, pelatih adalah mantan atlet, pendidikan terakhir, 

kursus pelatih, Sertifikat pelatih, Background pendidikan pelatih. 

c. Evaluasi process meliput manajemen organisasi yang berupa struktur 

organisasi pengurus, adanya skretariat klub, ada program kerja, ada rapat 

koordinasi perencanaan, pengorganisasian dan pembagian tugas, ada 

fungsi kontrol, ada evaluasi. Aspek sarana dan prasarana berupa standar 

lapangan, perlengkapan latihan dan usaha manajemen dalam pengadaan 

sarana dan prasarana. Program latihan berupa pelatih membuat program 

latihan, kesesuaian program dengan realisasi di lapangan, kualitas latihan, 

jumlah latihan dalam seminggu dan tingkat kesulitan latihan yang 

dirasakan atlet. Aspek reward kepada atlet berupa uang transport untuk 

atlet dan perlengkapan latihan futsal untuk atlet. Aspek kompetisi berupa 

persaingan menjadi atlet inti, target mengikuti turnaman/ kompetisi, 

tingkat kompetisi yang pernah diikuti, persaingan dengan klub lain saat 

kompetisi. Aspek penerapan Iptek berupa, penerapan ilmu pengetahuan 

olahraga, tes kebugaran, kelincahan, kecepatan, dan kesehatan, 

pemanfaatan teknologi, dan alat yang digunakan. Dukungan media berupa, 

pemberitaan klub di media dan profil klub di media. 

d. Evaluasi product meliputi pencapaian prestasi di tingkat daerah, prestasi 

wilayah regional DIY-Jateng dan prestasi nasional. 
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C. Tempat dan Waktu Evaluasi 

Penelitian ini akan dilakukan di seluruh tim futsal SMP Negeri di 

Kabupaten Sleman. Penelitian ini melalui beberapa tahap persiapan, tahap 

pengumpulan data, dan tahap pengecekan data. Tahap persiapan yaitu tahap 

yaitu pengamatan awal untuk memantapkan permasalahan penelitian dan 

menentukan subjek penelitian. Tahap persiapan ini dilakukan mulai bulan 

Februari sampai Juni 2018. Tahap pengambilan data pada bulan Juli-

September, sedangkan pengecekan data pada bulan September 2018 -Januari 

2019. 

D. Populasi dan Sampel Evaluasi 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Arikunto (2006: 145) bahwa responden 

penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu 

fakta atau pendapat. Responden dalam penelitan ini responden adalah 

pengurus, pelatih, dan pemain dari masing-masing Tim futsal SMP Negeri 

yang ada di kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang diakses di 

slemankab.go.id kabupaten Sleman memiliki 55 SMP Negeri, sehingga 

populasi dalam penelitian ini terdiri dari 55 pengurus, 55 pelatih dan 55 

pemain. Daftar nama SMP negeri di kabupaten Sleman yang di akses dari 

slemankab.go.id adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar nama SMP Negeri di Kabupaten Sleman 

NO NAMA SEKOLAH NO NAMA SEKOLAH NO NAMA 
SEKOLAH 

1. SMP NEGERI 1 
BERBAH 

19. SMP NEGERI 2 
KALASAN 

37. SMP NEGERI 4 
PAKEM 

2. SMP NEGERI 2 
BERBAH 

20. SMP NEGERI 3 
KALASAN 

38. SMP NEGERI 1 
PRAMBANAN 

3. SMP NEGERI 3 21. SMP NEGERI 4 39. SMP NEGERI 2 



 
66 

 

NO NAMA SEKOLAH NO NAMA SEKOLAH NO NAMA 
SEKOLAH 

BERBAH KALASAN PRAMBANAN 
4. SMP NEGERI 1 

CANGKRINGAN 
22. SMP NEGERI 1 

MINGGIR 
40. SMP NEGERI 3 

PRAMBANAN 
5. SMP NEGERI 2 

CANGKRINGAN 
23. SMP NEGERI 1 

MLATI 
42. SMP NEGERI 4 

PRAMBANAN 
6. SMP NEGERI 1 

DEPOK 
24. SMP NEGERI 2 

MLATI 
43. SMP NEGERI 1 

SEYEGAN 
7. SMP NEGERI 2 

DEPOK 
25. SMP NEGERI 3 

MLATI 
44. SMP NEGERI 1 

SLEMAN 
8. SMP NEGERI 3 

DEPOK 
26. SMP NEGERI 1 

MOYUDAN 
45. SMP NEGERI 2 

SLEMAN 
9. SMP NEGERI 4 

DEPOK 
27. SMP NEGERI 2 

MOYUDAN 
46. SMP NEGERI 3 

SLEMAN 
10. SMP NEGERI 5 

DEPOK 
28. SMP NEGERI 1 

NGAGLIK 
47. SMP NEGERI 4 

SLEMAN 
11. SMP NEGERI 1 

GAMPING 
29. SMP NEGERI 2 

NGAGLIK 
48. SMP NEGERI 5 

SLEMAN 
12. SMP NEGERI 2 

GAMPING 
30. SMP NEGERI 3 

NGAGLIK 
49. SMP NEGERI 1 

TEMPEL 
13. SMP NEGERI 3 

GAMPING 
31. SMP NEGERI 4 

NGAGLIK 
50. SMP NEGERI 2 

TEMPEL 
14. SMP NEGERI 4 

GAMPING 
32. SMP NEGERI 1 

NGEMPLAK 
51. SMP NEGERI 3 

TEMPEL 
15. SMP NEGERI 1 

GODEAN 
33. SMP NEGERI 2 

NGEMPLAK 
52. SMP NEGERI 4 

TEMPEL 
16. SMP NEGERI 2 

GODEAN 
34. SMP NEGERI 1 

PAKEM 
53. SMP TERBUKA 

TEMPEL 
17. SMP NEGERI 3 

GODEAN 
35. SMP NEGERI 2 

PAKEM 
54. SMP NEGERI 1 

TURI 
18. SMP NEGERI 1 

KALASAN 
36. SMP NEGERI 3 

PAKEM 
55. SMP NEGERI 2 

TURI 
 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proposive sampling. 

Sugiyono (2009: 85) mengatakan bahwa proposive sampling adalah 

penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Berdasarkan 

hal tersebut dari 55 SMP Negeri yang terdapat di Kabupaten Sleman peneliti 

tidak meneliti semuanya, peneliti hanya meneliti sekolah yang memiliki 

kriteria sebagai berikut:  
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1. Sekolah tersebut berstatus sekolah negeri dan berasal dari Kabupaten 

Sleman. 

2. Sekolah tersebut memiliki klub/tim futsal. 

3. Sekolah tersebut mengikuti kompetisi yang diadakan rutin minimal 3 

tahun sampai sekarang dengan menggunakan lapangan berukuran standar 

internasional. 

4. Sekolah yang mencapai peringkat 4 besar dalam kompetisi dengan 

lapangan ukuran standar internasional. 

Berdasaran kriteria di atas terdapat 3 sekolah yang termasuk dalam 

kriteria yaitu SMP N 3 Sleman, SMP N 1 Kalasan dan SMP 4 Pakem. 

Berdsarkan hal diatas penentuan sampel untuk masing-masing sekolah 

menggunakan proposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Pengurus 

Kriteria pengurus yang akan dijadikan sampel adalah:  

a. Memiliki kapasitas di bidang majemen futsal 

b. Pernah mengikuti pelatihan/penataran tentang futsal 

c. Sebagai pengurus utama/pelaksana di lapangan 

SMP N 4 Pakem memiliki seorang pengurus yang bernama Megeng 

Anung Wasana, beliau di tunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk 

semua kegiatan siswa termasuk tim futsalnya karena beliau menduduki 

jabatan sebagai kesiswaan di SMP N 4 Pakem. Berbeda dengan SMP N 4 

Pakem, Pengurus dari SMP N 1 Kalasan dan SMP N 3 Sleman memiliki 

satu pengurus yang menjabat sebagai koordinator kegiatan dilapangan 
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dalam program kelas khusus olahraga (KKO) lulusan dari bidang olahraga 

yakni ibu Murtiningsih dan bapak Agung Prasetya. Berdasarkan hal 

tersebut diatas maka informan pengurus yang akan dijadikan sampel 

penelitiam yaitu Megeng anung wasana dari SMP N 4 Pakem, ibu 

Murtiningsih dari SMP N 1 Kalasan dan bapak Agung Prasetya dari SMP 

N 3 Sleman. 

2. Pelatih 

Sebuah tim memiliki beberapa pelatih seperti pelatih kepala (head 

coach), pelatih pembantu dan pelatih kipper, kriteria pelatih yang akan 

dijadikan sampel adalah: 

a. Memiliki lisensi pelatih futsal 

b. Pernah mengikuti pelatihan/penataran tentang futsal 

c. Berposisi sebagai pelatih kepala 

Berdasarkan kriteria di atas informan pelatih yang akan dijadikan 

sampel penelitian yaitu Nurhisyam Ali Setiawan dari SMP N 4 Pakem, 

Andika Wahyu Utama dari SMP N 1 Kalasan dan Odie Gamma 

Ardiansyah dari SMP N 3 Sleman 

3. Pemain 

Mulyono (2017: 27) mengatakan bahwa pertandingan futsal 

dimainkan oleh 2 tim yang beranggotakan 5 pemain salah satunya adalah 

penjaga gawang. Selain itu masih ada pemain cadangan yang berjumlah 7 

orang sehingga total pemain dalam satu timnya adalah 12, kriteria pemain 

yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 
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a. Terdaftar sebagai siswa SMP 

b. Terdaftar sebagai pemain tim futsal  

c. Pernah mengikuti kompetisi dengan lapangan yang berukuran standar 

d. Pernah menjuarai kompetisi dengan lapangan yang berukuran standar  

Berdasarkan kriteria diatas peneliti menentukan sampel yaitu 1 

siswa pada setiap sekolah. Pemain yang akan dijadikan sampel penelitian 

yaitu Zinedine Geiska dari SMP N 4 Pakem, Erlangga Prasetya dari SMP 

N 1 Kalasan dan Riski Dwi dari SMP N 3 Sleman.  Hal ini berkaitan 

dengan keterbatasan siswa yang mempunyai kompetensi di bidang futsal. 

Keterbatasan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yaitu 

pemain yang pernah mengikuti kompetisi futsal telah lulus dari sekolah 

tersebut. Oleh karena itu secara keseluruhan sampel dalam penelitian ini  

terdiri dari 3 pengurus, 3 pelatih dan 3 pemain dari ketiga sekolah yang 

akan diambil datanya 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen yang digunakan  

Instrumen pengukuran untuk pengambilan data kualitatif didasarkan 

pada aspek context, input, process dan product atau dikenal dengan CIPP 

model. Definisi variabel dan indikator yang menjadi perhatian dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Komponen Context: Merupakan evaluasi terhadap latar belakang program, 

tujuan program dilihat dari ketercapaian tujuan program dengan AD/ART, 

visi dan misi sekolah. 
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2. Komponen Input: Merupakan evaluasi terhadap dukungan pemerintah, 

orangtua dan masyarakat, SDM altet, SDM pelatih, pengurus. 

3. Komponen Process: Merupakan evaluasi terhadap proses berjalannya 

pembinaan yaitu manajemen organisasi, sarana dan prasarana, program 

latihan, reward kapada atlet, kompetisi, penerapan iptek, dan dukungan 

media. 

4. Komponen Product: Merupakan evaluasi dari program yang telah 

dilaksanakan melihat prestasi yang diraih oleh klub. 

Tabel 2. Kisi-kisi Intrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

No Indikator Aspek yang 
diungkap 

Teknik 
Pengumpulan data Sumber data 
Obs Waw dok 

1 Contect 1. Visi dan misi 
sekolah 

√ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

2. Tujuan program √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

  3. AD/ART √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

2 Input 1. Financial √ √ √ Pelatih, pengurus 
Pemain 

2. Dukungan 
pemerintah 

√ √ √ Pelatih, pengurus 
Pemain 

3. Dukungan orang 
tua dan masyarakat 

√ √ √ Pelatih, pengurus 
Pemain 

4. Atlet - √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

5. Pelatih √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

6. Pengurus √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

3 Proses 1. Manajemen 
Organisasi 

√ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

2. Sarana dan 
Prasarana 

√ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

3. Program Latihan √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

4. Reward  kepada 
atlet 

√ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

5. Kompetisi √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 
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Keterangan: Obs : Observasi Waw: wawancara Dok: Dokumentasi 

Arikunto dan Jabar (2010: 100) berpendapat bahwa metode 

pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpukan data, cara menunjuk kepada sesuatu yang abstrak, tidak dapat 

diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan 

penggunaannya.  

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer digunakan alat 

pengumpul data berupa observasi (pengamatan) dan wawancara yang 

mendalam (in-depth interview), sedangkan untuk memperoleh data skunder 

sebagai pendukungnya menggunakan data dokumentasi. 

1) Observasi (pengamatan) 

Observasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata 

dari objek yang akan diteliti. Peneliti turun sendiri melihat, mendengar, dan 

menggunakan seluruh panca indera untuk mengetahui kondisi yang menjadi 

objek penelitian. Moleong (2010: 174) mengungkapkan bahwa pengamatan 

merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran, jika suatu data 

yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti ingin menanyakannya 

kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang 

keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuhnya adalah mengamati sendiri 

yang berarti mengalami langsung peristiwanya. 

6. Penerapan Iptek 
 

√ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

7. Dukungan media √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 

4 Produk 1. Prestasi √ √ √ Pelatih, pengurus, 
pemain 
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2) Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi secara pasti tentang 

objek penelitian dari informan yang sesuai dan dapat dipercaya. Esterberg 

dalam Sugiyono (2010: 317) mengatakan bahwa wawancara adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

Menurut Sugiyono (2010: 317) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan alat 

yang paling ditekankan dalam metode penelitian kualitatif selain digunakan 

untuk mengetahui objek kajian yang ingin diteliti hasil wawancara digunakan 

untuk keperluan triangulasi data. 

3) Dokumentasi 

Dokumen terdiri atas beberapa hal yang dapat membantu data penelitian. 

Dokumen sebagai data skunder diperoleh melalui arsip data yang dimiliki oleh 

sekolah, foto serta hal-hal yang bertujuan untuk mendukung keakuratan data. 

F. Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, maka data-data yang dikumpulkan dapat diperiksa keabsahaan 

datanya. Sugiyono (2010: 366) mengatakan bahwa uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif terdiri dari uji, credibility (validitas internal), 
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transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektivitas). 

a. Uji credibility (validitas internal) 

Sugiyono (2012: 121) mengemukakan bahwa “uji kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif dan member check”. Sementara Moleong (2010: 324) 

mengemukakan bahwa “uji kredibilitas berfungsi untuk melaksanakan 

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat 

dicapai, serta mempertunjukan derajat kepercayaan hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian ganda yang sedang diteliti”.  

Uji kreadibilitas pada penelitian ini adalah dengan triangulasi 

yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Sugiyono 

(2009: 273) mengatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Triangulasi data dilakukan dengan cross check, 

yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data 

observasi atau data dokumentasi. Dengan membandingkan dan 

memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut, maka 

peneliti yakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini 

peneliti juga melakukan validitas (kesahihan) untuk mengukur sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam penelitian ini 
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dilakukan uji validitas isi dan validitas konstrak. Uji validitas isi dilakukan 

analisis rasional melalui profesional judgment (pakar) dalam hal ini oleh 

pakar I, Pakar II dan pakar III, pakar I merupakan seorang ahli dalam 

manajemen olahraga, pakar II merupakan seorang ahli dalam bidang 

evaluasi olahraga, pakar III merupakan seorang futsal. Ini dilakukan untuk 

pengujian terhadap isi panduan wawancara atau uji validitas isi (content 

validity). 

b. Uji Dependability (Reliabilitas) 

Sugiyono (2012: 131) menjelaskan “suatu penelitian yang reliabel 

adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasikan proses 

penelitiannya”. Peneliti dalam penelitiannya selalu berkomunikasi dengan 

pembimbing dari awal pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan 

untuk memperoleh masukan demi terwujudnya penelitian yang ilmiah dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

c. Uji Confirmability (Obyektivitas) 

Uji confirmability dalam penelitian ini merujuk pada derajat sejauh 

mana peneliti mampu menunjukkan netralitas pada makna/interprestasi 

hasil penelitian melalui audit confirmability dengan menyediakan data 

mentah, catatan analisis, catatan proses. Sugiyono (2009: 277) mengatakan 

bahwa menguji comfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Pada penelitian ini uji confirmability 

dilakukan dengan menyediakan audit trail berupa transkip hasil 
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wawancara, hasil observasi, catatan lapangan, hasil reduksi data, foto-foto 

penelitian dan dokumen-dokumen yang dilampirkan di akhir laporan. 

G. Analisis Data 

Analisis kualitatif dilakukan selama penelitian berlangsung yaitu 

pada saat observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisi data kualitatif 

selama di lapangan menggunakan analisis data deskriptif (Miles dan 

Huberman, 2014: 14). Analisis data terdiri beberapa komponen yang 

saling berinteraksi, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (drawing/ 

verifying). Tahapan analisis data sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Interactive Model 
(Sumber: Miles, Huberman dan Saldan, 2014: 14) 

 
a) Reduksi data (data reduction): Reduksi data, merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus 

menerus selama penelitian dilaksanakan, merupakan wujud analisis yang 
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menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak 

berkaitan dengan yang diinginkan. Selanjutnya, data-data tersebut, dibuat 

ringkasan atas penelusuran tema,  menyangkut aspek yang dievaluasi. 

b) Penyajian data (data display): Pada tahap ini disajikan data hasil temuan di 

lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian pelaksanaan pembinaan di 

klub futsal. Jika data yang disajikan perlu direduksi lagi, maka reduksi dapat 

dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih valid. 

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusions: drawing/ verifying): 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan cara mencari makna dari data 

yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, 

konfigurasi, dan hubungan sebab akibat. Dalam penarikan kesimpulan dan 

verifikasi dilakukan peninjauan terhadap data dan catatan lapangan melalui 

arahan pembimbing. Hasil verifikasi dirangkum ke dalam matriks kemudian 

dikonsultasikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

H. Kriteria Kategori Keberhasilan 

Tabel kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 

berikut: 

1. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Context 

Tabel 3. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Context 
 

No Aspek/ Sub 
Aspek 

Kriteria 
B C K 

1 Visi dan misi 
sekolah  

   

a. Visi dan misi 
sekolah  

Ada visi dan misi 
sekolah  

Ada visi dan misi 
sekolah namun 
tidak sesuai 
dengan tujuan 
program 

Tidak ada visi misi 
sekolah 
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No Aspek/ Sub 
Aspek 

Kriteria 
B C K 

2. Tujuan Program    

 a. Tujuan 
Program  

Memiliki tujuan 
program dan 
hasilnya sesuai 
dengan tujuan 
yang ingin 
dicapai  

Memiliki tujuan 
program namun 
hasilnya tidak 
sesuai dengan 
tujuan yang ingin 
dicapai 

Tidak memiliki 
tujuan program 

3. AD/ART    

 a. Memiliki 
AD/ART 

Memiliki 
AD/ART 
perkumpulan, 
organisasi, CV, 
atau PT. 

Memiliki aturan 
dan kesepakatan-
kesepakatan 
yang tertulis dan 
disepakati semua 
anggota. 

Tidak memiliki 
aturan secara 
tertulis. 

     Keterangan :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 
 
2. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Input 

Tabel 4. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Input 

No Aspek/ Sub Aspek Kriteria 
B C K 

1. Financial     

a. Sumber dana 
klub 

 Sponsor Pribadi + 
sponsor 

Iuran 

b. Sponsorship 
 

70% -100 % 
pengeluaran klub 
dibiayai sponsor 

30% -70%  
Pendanaan 
klub dari 
sponsor. 

Sponsor berperan 
≤ 30% 

c. Jumlah 
kebutuhan 
anggaran 
bulanan. 

Sesuaikan dengan 
kebutuhan klub. 

Sesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
klub. 

Sesuaikan dengan 
kebutuhan klub. 
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No Aspek/ Sub Aspek Kriteria 
B C K 

d. Ketercukupan 
anggaran 

Seluruh biaya 
operasional klub 
mampu tercover dari 
pemasukan dan 
seluruh perangkat 
klub mendapatkan 
fasilitas. 

Biaya 
operasional 
dan pemasukan 
keuangan ke 
klub 
berimbang 
namun hanya 
sebatas 
memenuhi 
kebutuhan klub 
belum 
menyentuh 
personal. 

Minim dana 
sehingga  
sehingga klub 
sulit dalam 
pengembangan 
pembinaan. 
 

2.  Dukungan 
Pemerintah.  

   

 a. Bantuan 
Pemerintah 

 

Ada bantuan 
pendanaan kepada 
induk organisasi dan 
klub atau pemberian 
barang dari 
pemerintah melalui 
KONI atau langsung 
kepada klub. 

Ada pemberian 
bantuan namun 
belum 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
pembinaan di 
klub maupun 
induk organisasi. 

Tidak ada sama 
sekali bantuan dari 
pemerintah baik 
kepada klub 
maupun induk 
organisasi 
 
 
 

3. Dukungan orang 
tua dan masyarakat 

   

 a. Dukungan 
orang tua 

 

Orang tua 
memberikan 
dukungan 
sepenuhnya 
diberikan kebebasan 
untuk latihan, 
dibelikan 
perlengkapan, 
ditonton saat 
pertandingan. 

Orang tua 
memberikan 
dukungan 
namun hanya 
sebatas tidak 
melarang 
Ankanya 
dalam 
menekuni 
olahraga futsal. 

Orang tua 
melarang 
anaknya bermain 
futsal. 

 
 
 

 

 b. Hubungan 
orang tua 
dengan pelatih 
dan pengurus 

Ada pertemuan 
rutin/ khusus antara 
pihak klub dengan 
orang tua 

Ada 
komunikasi 
non formal 
antara pihak 
klub dengan 
orang tua. 
Ada 

Tidak ada 
komunikasi sama 
sekali antara klub 
dengan pihak 
orang tua. 
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No Aspek/ Sub Aspek Kriteria 
B C K 

komunikasi 
dengan orang 
tua melalui 
surat 

 c. Dukungan 
masyarakat 

Masyarakat datang 
menonton saat klub 
sedang bertanding. 

Terjalin 
komunikasi 
yang baik 
antara klub 
dengan 
masyarakat 
sekitar 

Keberadaan klub 
tidak diketahui 
bahkan tidak 
didukung oleh 
masyarakat 
sekitar 

4. Atlet    
a. Proses seleksi 

atlet 
 

Benar-benar 
menyaring pemain 
berkualitas tidak 
hanya melihat 
kemampuan 
permainan namun 
juga sikap. 

Seleksi sambil 
berjalan saat 
latihan dan 
penentuan 
pemain yang 
diturunkan 
dalam 
kejuaraan saat 
mendekati 
event. 

Tanpa ada seleksi 
semua boleh 
bergabung 
mengikuti 
latihan. 

b. Data base atlet Memiliki data yang 
rapi dan mampu 
menunjukkan 
database semua 
pemain yang 
terdaftar sebagai 
anggota klub. 

Memiliki 
sebagian 
database 
pemain namun 
tidak tersusun 
secara rapi. 
 

Tidak memiliki 
database pemain. 

5. Pelatih    
 d. Jumlah pelatih 

 
3 pelatih yang terdiri 
dari : 
 1 pelatih kepala,    1 
asisten pelatih, 1 
pelatih kipper. 

2 pelatih yang 
terdiri dari : 
1 pelatih 
kepala,    1 
asisten pelatih/ 
1 pelatih 
kipper. 

1 pelatih 
kepala 

 e. Karir pelatih  
 

Berpengalaman ≥ 5 
tahun sebagai pelatih 
dan pernah 
berprestasi di tingkat 
wilayah dan 
nasional. 

Berpengalaman 
antara 3- 5 
tahun sebagai 
pelatih dan 
pernah 
berprestasi di 

Pengalaman 
kurang dari 3 
tahun dan belum 
berprestasi 
sebagai seorang 
pelatih. 
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No Aspek/ Sub Aspek Kriteria 
B C K 

tingkat 
wilayah. 

 f. Proses 
penentuan 
pelatih 

 

Memperhatikan 
prestasi, latar 
belakang dan 
pengalaman dari 
calon pelatih. 

Memilih 
pelatih karena 
faktor 
kedekatan 
personal di 
klub. 

Tidak selektif, 
yang penting ada 
pelatih. 

 d. Pelatih adalah 
mantan atlet 

 

Pernah mengikuti 
kejuaraan 
internasional. 
Pernah menjadi 
pemain IFL 

Pernah 
mengikuti 
kejuaraan 
nasional yang 
bukan 
profesional. 

Hanya mengikuti 
turnamen lokal, 
belum pernah 
berprestasi saat 
menjadi pemain. 

 e. Pendidikan 
terakhir 

S1 olahraga atau  
S2 non olahraga 

S1 non 
olahraga,  

SMA/ SMK 

 f. Kursus pelatih Pernah mengikuti 
kursus lisensi resmi 
dari PSSI/ AFC/ 
FIFA 

Mengikuti 
coaching clinic 
futsal yang 
diadakan oleh 
suatu lembaga 

Belum pernah 
mengikuti 
pelatihan apapun 
terkait dengan 
pelatih futsal. 

 g. Sertifikat pelatih Memiliki sertifikat 
resmi sebagai 
seorang pelatih dari 
PSSI/ AFC/ FIFA 

Memiliki 
sertifikat 
coaching clinic 
yang diadakan 
lembaga 
tertentu 

Tidak memiliki 
sertifikat apapun 
terkait dengan 
dengan pelatih 
futsal. 

 h. Background 
pendidikan 
pelatih 

S1 mahasiswa 
olahraga 

Mahasiswa 
FIK 
Mahasiswa  

Bukan 
mahasiswa  

6.  Pengurus    
 a. Jumlah 

pengurus 
 

8 orang terdiri dari 
ketua, 
sekretaris,bendahara, 
seksi pendidikan, 
seksi pembinaan 
prestasi, seksi sport 
medicine, 
seksi perlengkapan, 
seksi humas. 

  3 orang terdiri 
ketua, 
sekretaris, 
bendahara. 
Dan 
melaksanakan 
fungsi-fungsi 
lainnya. 

Kurang dari 3 
orang dan 
melaksanakan 
semua fungsi 
pengurus. 
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No Aspek/ Sub Aspek Kriteria 
B C K 

 b. Latar belakang 
Pendidikan 

Minimal S1 Sedang 
menempuh S1 

SMA/ SMK atau 
tidak menempuh 
perguruan tinggi. 

 
Keterangan :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 
 
3. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Process 

Tabel 5. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Process 
  

No Aspek/ Sub 
Aspek 

Kriteria 
B C K 

1  Manajemen 
organisasi 

   

 a. Struktur 
organisasi 
pengurus 

 

Ada struktur 
organisasi  yang 
tertulis dan 
berjalan sesuai 
fungsi masing-
masing. 

Struktur organisasi 
tidak tertulis, roda 
organisasi bisa 
jalan namun tidak 
ada pembagian 
dan 
pendistribusian 
tugas yang jelas. 

Tidak tertulis, 
fungsi 
organisasi 
kacau, dan roda 
organisasi tidak 
bisa berjalan. 

 b. Adanya 
skretariat 
klub 

 

Memiliki 
sekretariat khusus 
untuk klub. 

Menyatu dengan 
lapangan/ tempat 
latihan klub 
bersangkutan 
namun tidak ada 
ruang khusus. 

Tidak memiliki 
sekretariat. 

 c. Ada 
program 
kerja 

 

Memiliki program 
kerja yang tertulis. 

Ada program 
namun tidak 
tertulis. 

Tidak ada 
program yang 
tertulis, yang 
penting asal 
jalan. 

 d. Ada rapat 
koordinasi 
Perencanan 

 

Ada rapat resmi 
klub untuk 
perencanaan 
program. 

Ada koordinasi 
non formal antar 
pengurus dalam 
merencanakan 
suatu program. 

Tidak ada 
koordinasi, 
keputusan 
diambil salah 
satu orang. 

 e. Pengorganis
asian dan 
pembagian 
tugas  

 

Ada pembagian 
dan 
pendistribusian 
tugas. 

Tidak ada 
pengorganisasian 
dan pendistribusia 
tugas namun 
organisasi bisa 
berjalan 

Tidak ada 
pengorganisasia
n dan 
pendistribusian 
tugas serta 
organisasi tidak 
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No Aspek/ Sub 
Aspek 

Kriteria 
B C K 

bisa berjalan. 
 f. Ada fungsi 

kontrol 
 

Ada yang berperan 
menjalankan 
sebagai fungsi 
control program 
latihan dan bisa 
berjalan dengan 
baik. 

Ada fungsi kontrol 
namun belum bisa 
berjalan dengan 
baik. 

Tidak ada yang 
menjalankan 
fungsi kontrol. 

 g. Ada 
evaluasi 

Ada evaluasi rutin 
yang terprogram 
dari pengurus. 

Ada evaluasi 
namun sebatas 
berjalan apa 
adanya. 

Tidak ada 
evaluasi sama 
sekali. 

2. Sarana dan 
Prasarana 

  
 

 

 a. Standar 
lapangan 
 

Memiliki lapangan 
standar 
internasional. 

Tempat latihan 
menyewa di 
lapangan 
berstandar 
internasional 
Latihan ditempat 
sendiri, standar 
nasional. 

Tempat latihan 
sewa di 
lapangan 
standar 
nasional. 

 b. Perlengkap
an latihan 
 

Jumlah bola 
minimal 2/3 dari 
jumlah pemain, 
memiliki marker/ 
cone minimal 1 
set, 3 warna rompi 
latihan, 3 warna 
kostum 
bertanding, 
memiliki ladder 
agility. 

Jumlah bola 
minimal 1/2 dari 
jumlah pemain, 
memiliki marker/ 
cone ≤ 1 set, 2 
warna rompi 
latihan, 2 warna 
kostum 
bertanding, 
 

Jumlah bola < 
1/2 dari jumlah 
pemain, tidak 
memiliki 
marker/ cone , 
hanya memiliki 
1 warna rompi 
latihan, 1 warna 
kostum 
bertanding. 

 c. Usaha 
manajemen 
dalam 
pengadaan  
sarana dan 
prasarana 

Segera merespon 
dan mengadakan 
fasilitas peralatan 
yang diminta oleh 
pelatih. 
 

Merespon 
permintaan pelatih 
namun lama dalam 
merealisaikannya 

Tidak merespon 
permintaan 
perlengkapan 
latihan dari 
pelatih. 

3. Program 
latihan 

   

 a. Pelatih 
membuat 

Pelatih membuat 
program latihan 

Pelatih hanya 
sebatas membuat 

Pelatih sama 
sekali tidak 
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No Aspek/ Sub 
Aspek 

Kriteria 
B C K 

program 
latihan 

 

secara tertulis dan 
terstruktur. 

sesi latihan sesuai 
kebutuhan klub 
saat itu dan dalam 
bentuk yang 
tertulis. 

membuat 
program latihan 
sehingga 
terkesan hanya 
asal jalan. 

 b. Kesesuaian 
program 
dengan 
realisasi di 
lapangan 

Realisasi di 
lapangan sesuai 
dengan program 
perencanaan. 

Sebagian program 
bisa berjalan 
namun tidak 
secara 
keseluruhan. 

Realisasi tidak 
sesuai dengan 
yang 
direncanakan. 

 c. Kualitas 
latihan 

 

Jumlah kehadiran 
pemain saat 
latihan tinggi 
Latihan mudah, 
serius, dan 
terprogram dengan 
baik. 

Jumlah kehadiran 
pemain saat 
latihan 50-8-%. 
Terprogram 
dengan baik. 

Jumlah 
kehadiran 
pemain rendah, 
materi latihan 
asal-asalan, 

 d. Jumlah 
latihan 
dalam 
seminggu. 

 ≥ 3x latihan 
dalam seminggu 

≤ 2x latihan dalam 
seminggu 

≤ 1 latihan 
dalam 
seminggu 

 e. Tingkat 
kesulitan 
latihan 
yang 
dirasakan 
atlet 

Mudah, pemain 
bisa menjalankan 
intruksi pelatih 

Pemain mampu 
menjalankan 
namun belum 
sesuai harapan 
pelatih. 

Sulit, pemain 
sulit 
melaksanakan 
intruksi pelatih. 

4. Reward 
kepada atlet 

   

 a. Uang 
transport 
untuk atlet 

 

Atlet mendapatkan 
uang transport. 

Atlet tidak 
mendapatkan uang 
transport namun 
fasilitas latihan 
gratis. 

Atlet iuran 
untuk klub. 

 b. Perlengka 
pan latihan 
futsal untuk 
atlet 

Atlet mendapatkan 
perlengkapan 
latihan 
diantaranya tas, 
sepatu, jaket,  
jersey latihan dan 
bertanding. 

Atlet memakai 
inventaris  klub 
untuk jersey 
pertandingan. 

Atlet membayar 
untuk 
mendapatkan 
perlengkpan 
latihan 
termasuk jersey 
bertanding. 
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Aspek 

Kriteria 
B C K 

 c. Uang 
transport 
untuk atlet 

 

Atlet mendapatkan 
uang transport. 

Atlet tidak 
mendapatkan uang 
transport namun 
fasilitas latihan 
gratis. 

Atlet iuran 
untuk klub. 

 d. Perlengka 
pan latihan 
futsal untuk 
atlet 

Atlet mendapatkan 
perlengkapan 
latihan 
diantaranya tas, 
sepatu, jaket,  
jersey latihan dan 
bertanding. 

Atlet memakai 
inventaris  klub 
untuk jersey 
pertandingan. 

Atlet membayar 
untuk 
mendapatkan 
perlengkpan 
latihan 
termasuk jersey 
bertanding. 

 e. Uang 
transport 
untuk atlet 

 

Atlet mendapatkan 
uang transport. 

Atlet tidak 
mendapatkan uang 
transport namun 
fasilitas latihan 
gratis. 

Atlet iuran 
untuk klub. 

5. Kompetisi    
 a. Persaingan 

menjadi 
atlet inti 

 

Kualitas atlet 
pemain inti dan 
cadangan sama 
sehingga pelatih 
menurunkan 
pemain berdasar 
kebutuhan dan 
strategi klub. 

Ada perbdaan 
kualitas pemain 
namun tidak jauh 
berbeda. 

Kualitas antar 
pemain terdapat 
kesenjangan 
yang sangat 
mencolok. 

 b. Target 
mengikuti 
turnaman/ 
kompetisi 

Se Jawa - 
Nasional 

Regional  
(Jawa-Jateng) 

Daerah/ Lokal 
Kabupaten 

 c. Tingkat 
kompetisi 
yang pernah 
diikuti 

 Se Jawa - 
Nasional 

Regional  
(Jawa-Jateng) 

Daerah/ Lokal 
Kabupaten 

 d. Persaingan 
dengan 
klub lain 
saat 
kompetisi 

Sangat ketat, 
hampir semua 
klub memiliki 
kualitas yang 
hampir sama. 

Ada beberapa klub 
dominan terbagi 
dalam beberapa 
kategori baik, 
cukup, kurang 

Kualitas sangat 
klub tidak 
berimbang. 
 
 
 
 



 
85 

 

No Aspek/ Sub 
Aspek 

Kriteria 
B C K 

6. Penerapan 
iptek 

   

 a. Penerapan 
ilmu 
pengetahua
n olahraga 

 

Selalu update dan 
menerapkan ilmu 
pengetahuan 
olahrgaa. 

Terkadang 
menerapakan ilmu 
pengetahuan 
olahraga. 

Tidak 
menerapkan 
pengembangan 
ilmu 
keolahrgaan. 

 b. Tes 
kebugaran, 
kelincahan, 
kecepatan, 
dan 
kesehatan 

Melakukan tes 
kebugaran, 
kelincahan, 
kecepatan, dan 
kesehatan secara 
rutin dan berkala.  

Terkadang 
kebugaran, 
kelincahan, 
kecepatan, dan 
kesehatan 

Tidak pernah 
ada tes 
kebugaran, 
kelincahan, 
kecepatan, dan 
kesehatan. 

 c. Pemanfaata
n teknologi 

 

Selalu melakukan 
inovasi dalam 
memanfaatkan 
perkembagan 
teknologi. 

Terkadang 
memanfaatkan 
perkembangan 
teknologi. 

Tidak 
memanfaatkan 
teknologi 
olahraga. 

 d. Alat yang 
digunakan 

Sesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Sesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Sesuaikan 
dengan 
kebutuhan. 

7. Dukungan 
media 

   

 a. Pemberitaan 
klub di 
media 

 

Pernah diberitakan 
di media dan ter 
arsip secara rapi. 

Pernah diberitakan 
di media namun 
tidak punya arsip 
pemberitaan. 
 

Tidak pernah 
diberitakan di 
media 

 b. Profil klub 
di media 

 

Profil klub pernah 
masuk di media 
dan terarsip secara 
rapi. 

Profil kleb pernah 
dimuat di media 
namun tidak 
memiliki arsip. 
 

Profil klub 
belum pernah 
masuk ke 
media.  

 e. Persaingan 
dengan 
klub lain 
saat 
kompetisi 

Sangat ketat, 
hampir semua 
klub memiliki 
kualitas yang 
hampir sama. 

Ada beberapa klub 
dominan terbagi 
dalam beberapa 
kategori baik, 
cukup, kurang 
 

Kualitas sangat 
klub tidak 
berimbang. 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang 
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4. Kriteria Kategori Keberhasilan Indikator Product 

Tabel kriteria keberhasilan product dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6. Kategori Keberhasilan Pembinaan Indikator Product 
  

No Aspek/ Sub Aspek Kriteria 
B C K 

1 Prestasi    

 a. Prestasi Daerah 
 

≥  8 kali 
mendapatkan 
prestasi daerah 
minimal 
tingkat 
kabupaten. 

3-8 kali prestasi 
daerah minimal 
tingkat 
kabupaten. 

≤ 3 kali prestasi 
minimal  
tingkat 
kabupaten. 

 b. Prestasi Wilayah 
Regional DIY-
Jateng 

 

≥  5 kali 
mendapatkan 
prestasi 
regional DIY-
Jateng  . 

3-5  kali prestasi 
wilayah regional 
DIY-Jateng. 

≤ 3 kali prestasi 
wilayah 
regional DIY-
Jateng. 

 c.  Prestasi 
Nasional/  
Minimal se Jawa  
 

≥  2 kali 
mendapatkan 
prestasi 
nasional   

≤ 2 kali juara Se 
Jawa 

Belum pernah 
mengikuti 
kejurnas 

Ket :  B : Baik C: Cukup K: Kurang.


