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NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UN PGRI KEDIRI 2020 Skripsi
oleh: HODRI TAUFIK 16.1.01.09.0082 Judul : PROFIL MANAJEMEN PEMBINAAN PRESTASI
KLUB NUSANTARA PETANQUE CLUB KOTA KEDIRI 2019-2020 Telah disetujui untuk
diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Penjas FIKS UN PGRI Kediri Tanggal :
………………… _ _ _ Skripsi oleh: HODRI TAUFIK 16.1.01.09.0082 Judul : PROFIL
MANAJEMEN PEMBINAAN PRESTASI KLUB NUSANTARA PETANQUE CLUB KOTA KEDIRI
2019-2020 Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program
Studi Penjas Prodi FIKS UN PGRI Kediri Pada Tanggal : 23 Juli 2020 Dan Dinyatakan
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: M. Anis Zawawi, M.Or Penguji II : Puspodari, M.Pd PERNYATAAN Yang bertandatangan
di bawah ini saya, Nama : Hodri Taufik JenisKelamin : Laki-Laki Tempat/tgl.
lahir : Trenggalek/ 14 April 1998 NPM : 16.1.01.09.0082 Fak/Jur/Prodi. : FIKS/ S1 Penjas
menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka. Kediri,15 Juli 2020 Yang Menyatakan HODRI TAUFIK
NPM: 16.1.01.09.0082 MOTTO “ memanfaatkan waktu adalah caraku untuk mencapai
tujuan” “hargai waktu yang berjalan secara perlahan untuk menyiapkan sebuah masa
depan” “gagal dimasa muda lebih baik daripada gagal di masa tua yang telat
mempersiapkan semuanya dimasa muda” “aku percaya setelah ada sebuah cobaan pasti

Allah akan menyiapkan sebuah karunia denga semua caranya ” “hargai waktu dan
percara setelah badai akan ada pelangi” “Hodri Taufik” Persembahan : “terimakasih Allah
engkau telah memberikan kedua orangtua yang mampu membesarkanku. Kepada
kedua orang tua (Bapak dan ibu) terimakasih telah membesarku dan semua ketulusan
yang engkau berikan sampai aku dewasa.
Dan untuk semua dosen prodi pendidikan jasmani Universitas Nusantara PGRI Kediri
yang telah membagikan ilmu kepadaku, dan sahabat yang sudah menemani
perjalananku untuk menempuh pendidikan di masa kuliah. Teruntuk dia yang pernah
melihat dan merawat ibuku disaat beliau sakit, terimakasih telah membuat beliau
bahagia meskipun sesaat”. Abstrak Hodri Taufik: Survei Manajemen Perkembangan
Prestasi klub Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun 2019 - 2020” Skripsi, PENJAS,
FIKS UN PGRI Kediri, 2020. Kata Kunci: Pembinaan, Prestasi, Petanque.
Olahraga adalah suatu aktifitas fisik manusia yang berguna untuk meningkatkan
kesehatan dan kebugaran tubuhsehingga tubuh menjadi sehat dan terhindar dari
penyakit, olahraga ada yang berbentuk olahraga kesehatan dan juga ada olahraga
prestas, olahraga kesehatan yaitu olahraga ringan hanya di gunakan utuk menjaga
ksehatan tubuh manusia, cotohnya: jogging, renang, bersepedah, dll, Tujuan penelitian
ini adalah 1) Mengetahui perkembangan prestasi di Nusantara Petanque Club Kota
Kediri Tahun 2019-2020. 2). Mengetahui penerapan program latihan di Nusantara
Petanque Club Kota Kediri Tahun 2019-2020. 3). Mengetahui sistem penerimaan atlit di
Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020 Tahun 2019 - 2020? 4).Mengetahui sarana
prasarana di Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun 2019-2020. 5). Mengetahui
susunan kepengurusan di Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun 2019-2020.
6).Mengetahui pengolahan sumberdana di Nusantara Petanque Clu). b Kota Kediri
Tahuu 2019-2020.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif : Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui manajemen pembinaan prestasi Nusantara Petanque Club Kota Kediri
tahun 2019-2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi,
wawancara,dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi yaitu: (1)
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan atau validasi. Berdasarkan
hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulan bahwa
pembinaan prestasi klub Nusantara Petanque Club Kota Kediri sudah di naungi oleh
FOPI Kota Kediri dan streuktur yang sudah ada serta pelatih yang kopenten, program
latihan yang ada dari pendek menengah dan jangka panjang, sumber dana yang ada di
klub Nusantara Petanque Club berasal dari iyuran atlet sebesar Rp. 15.000,00,- perbulan
sebagai khas klub, dan juga dari pengurus apabila ada kekurangan setiap kegiatan.
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BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Olahraga adalah suatu aktifitas fisik
manusia yang berguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuhsehingga
tubuh menjadi sehat dan terhindar dari penyakit, olahraga ada yang berbentuk olahraga
kesehatan dan juga ada olahraga prestas, olahraga kesehatan yaitu olahraga ringan
hanya di gunakan utuk menjaga ksehatan tubuh manusia, cotohnya: jogging, renang,
bersepedah, dll, sedangkan olahraga prestasi yaitu olahraga yang berujuan
meningkatkan prestasi dan ekonomi keluarga yang berkiprah di kejuaraan resmi
nasional maupun internasional, contohnya: sepakbola, atletik, voli, pentanque, dll.
“Olahraga memiliki tujuan yang berbeda-beda yaitu untuk memperoleh kesenangan,
kesehatan, status sosial, dan juga untuk berprestasi sebagai olahragawan profesional“
(Nurhasan dkk,2005: 4).
Sudah banyak olahraga yang berkembang di Indonesia di zaman modern ini, ada
olahraga pentanque yag berasalah dari france olahraga ini termasuk dalam cabang
olahraga prestasi, yang dimaksut olahraga prestasi yaitu olahraga yang memiliki indik
resmi nasional maupun internasional, induk dari internasional berada di france. FIPJP
(Federation Internatioale de Pebtanque et Jeu Provancal) sedangkan induk nasional atau
di Indonesia ada FOPI (Federasi Olahraga Pentanque Indonesia). Olahraga pentanque
tidaklah mudah ketika seorang atlit ingin memiliki kemampuan yang lebih dari pada atlit
yang lain maka diperlukan pelati, program latihan, dan gizi yang baik untuk atlit tersebu.
Olahraga petanque memiliki 11 nomor yang dipertandingkan, yaitu single man, single
women, double man, double women, double mix, triple man, triple women, triple mix 1
women 2 man, triple mix 2 women 1 men, shooting man, shooting women, beregu.
Petanque dipertandingkan dalam event seperti KEJURDA, KEJURNAS, POMNAS, PON,
SEA GAMES, dan event terbuka nasional lainnya. Terdapat 23 provinsi besar di Indonesia
yang sudah mengembangkan olahraga petanque diantaranya Jawa Timur, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa tengah, Sumatra Selatan, Aceh, Bali, Maluku, NTB, Jambi, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, bahkan di Papua sudah ada olahraga
Petanque. . Dalam suatu klub yang sudah berjalan dengan baik maka atlit dan yang
terdapat pada klub tersebut akan berjalan sesuai fungsunya masing-masing.
manajemenya kurang baik sehingga tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang
lama, hal ini karena penyangga untuk menopang klub secara memadai tidak dapat
terpenuhi. Manajemen merupakan bagian tak terpisahkan dari aktifitas seluruh
organisasi yang menyeluruh, termasuk disebuah klub pentanque. Manajemen
dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melaksanakan suatu program agar
keputusan-keputusan berupa arah dan sasaran itu sesuai dengan yang telah
direncanakan sebelumnya.

Jika ingin mencapai hasil prestasi yang bagus bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi
juga bukan tidak mungkin tidak bisa di dapatkan prestasi itu sendiri. Prestasi olahraga
pentanque dalam pembinaanya tidak berbeda jauh dengan olahraga lainya,dengan
sarana dan prasarana serta di dukung oleh pelatih yang sudah berlisensi dan juga
program latihan yang mendukung prestasi seoran atlit. Adapun faktor-faktor tersebut
seperti yang di ungkap oleh Harsono: Konsekuensi yang logis dari sistem latihan dengan
kualitas yang tinggi biasanya adalah prestasi yang tinggi.
Kecuali faktor pelatih, ada faktor-faktor yang lain yang mendukung dan ikut
menentukan kualitas training yaitu hasil penemuan penelitian, fasilitas dan peralatan
latihan, hasil-hasil evaluasi dari pertandingan-pertandingan, kemampuan atlet dan
sebagainya “ (Harsono, 1988 : 119). Di jawa timur pentanque sudah berkembang pesat
dan yang cukup bagus di Kota Kediri , maka dari itu peneliti ingin melakukan meneliti
tentang” menejemen perkembangan di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020 ”
sebagai wadah pengembangan olahraga pentanque di Indonesia khususnya di jawa
timur terhadap hasil prestasi klub tersebut.
Fokus Penelitian Dari uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian yang tepat
untuk diangkat dalam penelitian ini adalah : Mengetahui perkembangan di Nusantara
Petanque Club Tahun 2019 - 2020? Mengetahui penerapan program latihan di
Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020? Mengetahui sistem penerimaan atlit di
Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020 Tahun 2019 - 2020? Mengetahui sarana
prasarana di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020? Mengetahui susunan
kepengurusan di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020? Mengetahui pengolahan
sumberdana di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020? Pernyataan Peneliti
Peneliti ingin meneliti menejemen Nusantara Petanque Club dan aspek yang di amati
peneliti adalah: Perkembangan prestasi di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020.
Penerapan program latihan di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020. Sistem
penerimaan atlit di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020. Sarana prasarana di
Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020.
Susunan kepengurusan di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020. Pengolahan
sumberdana di Nusantara Petanque Club Tahun 2019 - 2020. Peneliti melakugan
observasi secara langsung ke Nusantara Petanque Club guna menedapatkan data yang
benar dan bisa di jadikan acuan penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan Penelitian
Mengetahui perkembangan prestasi di Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun
2019-2020. Mengetahui penerapan program latihan di Nusantara Petanque Club Kota
Kediri Tahun 2019-2020.
Mengetahui sarana prasarana di Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun 2019-2020.

Mengetahui susunan kepengurusan di Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun
2019-2020. Mengetahui pengolahan sumberdana di Nusantara Petanque Club Kota
Kediri Tahun 2019-2020. Manfaat Penelitian Secara Akademis a. Meningkatkan
kemampuan dalam menulis karya ilmiah dan berfikir ilmiah mahasiswa. b. Menambah
wawasan dan pengetahuan tentang manajemen pembinaan sprestasi cabang olahraga
di Nusantara Petanque Club Kota Kediri Tahun 2019-2020.
Secara Praktis Manfaat penelitian ini memberikan informasi yang erbaru tentang
pentingnya menejemen klub pentanque yag paling berkembang di jawa timur dan
pelaku bisnis menejemen klub yang di bidang olahraga pentanque dapat dijdikan
acuhan bagaimana menejemen klub pentanque yang baik dalam pengembangan
program latihan dan prestasi atlit yang berada di dalam nya. BAB II LANDASAN TEORI
Pengertian Menejemen Menejemen adalah suatu pengelolaan suatu pengelolahan
system/struktur di dalam organisasi memiliki tujuan yang sama untuk memajukan
prestasi di dalam organisasi tersebut, dalam pengelolaan organisasi yang baik pastinya
memiliki juga memiliki SDM (Sumber Daya Manusi) yang baik guna meningkatkan
prestasi organisasi tersebut.
Menurut Hasibuan (2009:3), pentingnya sebuah manajemen diterapkan di dalam sebuah
organisasi, karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan,
waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Menurut George R. Terry
(2001:85) Manajemen mempunyai fungsi-fungsi diantaranya sebagai perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actualing) dan
pengawasan/pengendalian (controlling). Mengacu dari beberapa definisi di atas, dapat
juga diartikan, menejemen system yang diterapkan dan mengolah suatu organisasi serta
saling mengontrol satusama lain untuk mencapai sasaran (goals) secara afektif dan
efisien dengan menggunakan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling).
Perencanaan (planning) yaitu suatu program perencanaan dalam suantu organisasi yang
memiliki jangka waktu panjang untuk meningkatkan prestasi suatu organisasi dan dapat
mencapai sasaran (goals) dari organisasi tersebut. Pengorganisasian (organizing)
pengorganisasian adalah suatu proses pembagian tugas dalam menejemen organisasi
berguna untuk memudahkan dan mengembangkan berjalanya organisasi untuk
mencapai sasaran (goals) pengarahan (actuating) pengarahan yaitu suatu proses yang
mengarahkan tugas setiap pelaku menejemen (manusia) yang ikut serta di dalam
organisasi agar mencapai sasaran (goals) tidak menyekeluar dari tugas yang di tetapkan.
Pengawasan (controlling) Pengawasan adalah suatu program mengawasi jalanya
organisasi atau club ysng berujuan memudahkan penglihatan kelebihan atau

kekurangan dalam organisasi atau klub tersebu. Unsur-unsur manajemen (tools of
manajemen) terdapat enam unsur yaitu: Man (tenaga kerja) Maksut dari Man yaitu
orang yang mengurusi organsisasi atau klub dalam menjalankan suatu kegiatan
organisasi guna mencapai hasil prestasi yang baik. Money (uang yang diperlukan untuk
mencapai tujuan) Maksutdari Monay yaitu pengelolaan sumber dana yang berada
dalam suatu organsisasi atau klub yang bertujuan untuk perkembangan suatu organisasi
atau klub yangdi gunakan untuk mencapai prestasi.
Mathodes (cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan) Maksut dari Mathodes
yautu proses dari penrencanaan program yang di gunaka oleh organisasi atau klub
seperti program latihan yang professional dan tallit yang mumpuni. Material
(bahan-bahan yang diperlukan) Maksut dari Material yaitu suatu bahan untuk mencapai
prestasi dalam organisasi atau klub yang bertujuan mengembangkan prestasi seperti
sarana prasarana yang baik dan juga atlit yang baik juga. Machines (mesin yang
diperlukan untuk mencapai tujuan) Maksut dari Machines yaitu mesin yang di perlukan
untuk menggapai prestasi dalam organisasi atau klub contohnya seperti pemimpin atau
pelatih yang professional, dan juga program kerja atau latihan yang terstruktur dengan
baik pula.
Market (pasar untuk menjual hasil produksi) Maksud dari market yaitu pemasaran untuk
menjual hasil produksi dalam organisasi atau klub market sangat perberan penting
dalam klub sendiri market adalah tujuan pemasaran at;it yang telam mengikuti
masalatiahn di klub tersebut guna mencapai prestasi. Dari kesimpulan para ahli
pemersatu program kegiatan dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan
utgas/kegiatan bersama dan manejemen dapat dikategirikan menjadi empat makna
yaitu: (1) manejemen sebagai proses kegiatan, (2) manejemen sebagai suatu ilmu dan
seni, (3) manajemen sebagai profesi, (4) manejemen sebagai kumplan orang untuk
mencapai tujuan. Manejemen Sebagai Proses Kegiatan Sebagai proses kegiatan yaitu
dapat dikatakan sebagai suatu proses rangkaian kegiatan dalam organisasi atau klub.
Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan suatu rencana yang akan
dilaksanakan pelaku manejemen yang di koordinasikan dengan baik untuk mrncapai
prestasi yang baik dan tujuan bersama. Dalam pelaksanaan proses manejemen yang
perlu di tekankan pelaksanaan dan pengwasan serta evaluasi organisasi atau klub
tersebut. proses menejemen dimaksut dan artikan sebagai rangkaian pencapaian tujuan
yang sudah ditetapkan lebih awal yang di bantu oleh orang lain.
Karena itu manejemen bisan dikatan proses perencanaan kegiatan atau konsep
alternatif, langkah-langkah mencapai tujuan melaksanakan rencana tersebut. dan
langkah-langkah tersebut diadakan pengawasan agar fungsi manejemen tercakup

secara keseluruhan. Manejemen Sebagai Suatu Ilmu Dan Seni manejemen sebagai ilmu
dan seni yaitu sebagai upaya pencapian tujuan menjelaskan fenomena-fenomena dan
juga gejala-gejala manejemen dan serta mentransformasikan serta mengidentifikasi
proses menejemen secara tersusun dan terstuktur yang berdasarkan kaidah-kaidah
ilmiah. Komponen kaidah ilmiah dalam proses pengambilan keputusan yang di tetapkan
dengan keputusan umum yang telah ditetapkan.
Manajemen Sebagai Profesi Penekanan utama dalam penyebutan manajemen sebagai
profesi adalah pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau manager
dengan menggunakan keahlian tertentu. Seseorang yang memiliki keahlian dan
keterampilan tertentu akan memperoleh status dan intensif manakala mereka terlibat
dalam organisasi. Oleh sebab itu mereka yang bekerja dalam organisasi dengan
menggunakan keahliannya dikelompokkan dalam kelompok manajemen
profesional.Profesionalisme manajemen dikategorikan ke dalam suatu profesi yang
memang membutuhkan suatu keahlian tertentu serta posisi dan keahliannya diakui oleh
masyarakat itu sendiri. Manejemen Sebagai Kumpulan Orang Untuk Mencapai Tujuan
Bersama.
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kooperatif dalam
organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Kolektivitas 12 orang-orang tersebut
tergabung dalam suatu organisasi suatu kelompok dan dipimpin oleh seorang
pemimpin (manager) yang bertanggung jawab penuh atas pencapaian tujuan bersama
secara efektif dan efisien. Fungsi Manejemen Pada umumnya manajemen dibagi
menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan
mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan
secara efektif dan efisien.
Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan lima fungsi
manajemen, yakni merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan
mengendalikan. Perencanaan Pengertian perencanaan (planning) dapat juga
didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu
dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat
aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur
kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.
Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di
dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta
mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam
kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.
Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan

tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik,
dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.
Ragam perencanaan Terdapat berbagai ragam perencanaan dalam bidang manajemen.
Salah satu ciri yang menandai ragam perencanaan adalah waktu. Rencana yang
dikaitkan dengan waktu tersebut dapat dibagikan sebagai berikut: Perancangan jangka
pendek (SR = short range) yang biasanya mencakup waktu kurang dari 1 tahun
Perencanaan jangka menengah (IR = Intermediate range) yang meliputi waktu 1 tahun
lebih , namun kurang dari 5 tahun Perencanaan jangka panjang (LR = long range) yang
meloputi waktu lebih dari 5 tahun. UU RI No 17 tahun 2007, mengamanatkan
disusunannya rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.
Jika ditinjau dari kategori waktu perencanaan, maka RPJP Nasional tahun 2005-2025 itu
termasuk perencanaan jangka panjang. Keutungan Perencanaan Berbagai keuntungan
dapat diperoleh oleh seseorang manajer dengan adanya perencanaan. Salah satunya
adalah para manajer dapat lebih banyak waktu dan upaya guna melaksanakannya.
Manajer juga dapat mengontrol setiap kegiatan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan. Selain itu keuntungan yang dapat di peroleh yaitu: 1) Timbulnya
aktifitas-aktifitas teratur yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran. Semua upaya
ditujukan kearah hasil-hasil yang diinginkan dan dengan demikian dicapai suatu urutan
upaya yang efektif.
Pekerjaan yang tidak produktif diminimalkan. Perencanaan mekjadikan setiap kegiatan
yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan yang telah di buat
sebelumnya. 2) Adanya perencanaan dapat menunjukkan perlunya perubahan dimasa
akan datang, membantu manajer memvisualisasikan kemungkinan dimasa depan dan
menilai bidang-bidang pokok dimana dapat terjadi partisipasi, dan menggugah manajer
terlihat dan memerhatikan berbagai kesempatan dan persoalan dengan pandangan
yang lebih luas. 3) Perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan.
4) Perencanaan memberikan suatu dasar atau landasan untuk memerlukan pengawasan
5) Perencanaan mendorong orang memberikan prestasi sebaik mungkin. 6)
Perencanaan memaksakan orang untuk memandang perusahaan secara menyeluruh 7)
Perencanaan memperbesar dan menyeimbangkan pemanfaatan fasilitasfasilitas c.
Manfaat perencanaan Dengan memiliki perencanaan yang baik, maka suatu organisasi
akan memperoleh manfaat sebagai berikut: Perencanaan dapat dijadikan alat
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi 2) Untuk memilih dan
menentukan prioritas dari beberapa alternative atau pilihan yang ada 3) Untuk
mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya 4) Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian dimasa

yang akan datang 5) Perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan
Adapun ciri-ciri perencanaan yang baik: Dalam menentukan perencanaan yang baik,
suatu perencanaan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 1) rencana harus
memudahkan tujuan yang hendak dicapai.
Rencana bukan merupakan tujuan tetapi merupakan cara, 2) rencana yang tersusun
harus memenuhi persyaratan teknis. Rencana tersebut harus didukung oleh data yang
akurat serta teknis penyelesaian kerja yang baik, 3) rencana harus disertai rincian yang
cermat, ruang, metode, dan sumber dana, target waktu, standar mutu dan hasil yang
terjadi dikotomi antara perencanaan dan pelaksanaan serta pelaksana tidak merasa
dipaksa tetapi karena kesadaran, 5) rencana yang disusun tidak bertele-tele, tetapi dapat
dicapai dengan baik, 6) rencana tidak kaku, sehingga memungkinkan tolerasi (
fleksibilitas), 7) rencana harus pragmatis maksudnya rencana tersebut tetap idealis tetapi
dapat dilakukan secara praktis, tidak menghilangkan nilai kebajikan serta
memperhitungkan kesulitan dilapangan, 8) rencana tersebut harus dapat
menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi dimasa depan, sehingga mampu
dijadikan peramal masa depann Perencanaan yang baik biasanya disusun berdasarkan
keputusan bersama atau berdasarkan musyawarah dalam sebuah organisasi.
Pernyataan diatas (didalam wahyu dermawan :2016 hal 12) Menejemen Perkembangan
Prestasi Menejemen Prestasi adalah suatu suatu organisara atau klub yang berperan
penting dalam meningkat kan prestasi akademik maupun non akademik melalui pelatih
yang berlisensi, sarana prasarana, dan tekat atlit tersebut. untik meningkatkan prestasi
tidaklah mudah karena ada beberapa yang mempengaruhi prestasi yaitu: Perencanaan
yaitu perencanaan program latihan oleh pelatih yang matang dan sudah di program
selama setahun dan dibagi menjadi bulan di perkecil menjadi mingguan serta dijadikan
program latihan harian, agar atlit mengalami pengikantan kemampuan.
Pengorganisasian yaitu pengorganisasian membedakatan tingkatan program latihan
untuk atlit di bedakan dengan usia ataupun tingkat kemaangan kemampuan seorang
atlit tentag cara bermain, contohnya: pemula, menengah, dan siap tanding. Evaluasi
yaitu mengamati kekurangan atlit dalam melakukan latihan yang telah di berikan pelatih
untuk menunjang prestasi atlit. Uraian diatan mengacu pada pendapat: Upaya strategis
dalam pencapaian prestasi perlu didukung dengan manajemen yang kuat. Manajemen
diartikan sebagai proses kelangsungan fungsi yang meliputi, perencanaan,
pengorganisasian kepemimpinan (leading) dan evaluasi (Rusli Lutan, 2003:3) “Sistem
Pembinaan Prestasi Olahraga Dalam upaya meningkatkan prestasi yang telah
ditargetkan diperlukan usaha untuk mewujudkan rencana tersebut dengan pembinaan
atlet secara baik dan benar. Sistem pembinaan olahraga yang ada di indonesia adalah
system piramida, yang meliputi 3 tahap yaitu, 1) permasalahan, 2) pembibitan, 3)

peningkatan prestasi.
Pemasalan Pemassalan adalah mempolakan keterampilan dan kesegaran jasmani secara
multilateral dan landasan spesialisasi. Pemassalan olahraga bertujuan untuk mendorong
dan menggerakan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat
dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, khususnya jenis olahraga yang bersifat
mudah, murah, menarik, bermanfaat dan missal. Berkaitan dengan olahraga prestasi,
tujuan pemassalan adalah melibatkan atlet sebanyak-banyaknya sebagai bagian dari
upaya peningkatan prestasi olahraga sepakbola secara terstruktur dan
berkesinambungan agar tercapai tujuan prestasi olahraga yang hendak dicapai.
Pemassalahan merupakan dasar dari teori piramida dan sekaligus merupakan landasan
dalam proses pembibitan dan pemaduan bakat atlet. Sehingga harus dilaksanakan pada
awal proses pembinaan prestasi.
Pemassalan olahraga berfungsi untuk menumbuhkan kesehatan dan kesegaran jasmani
manuasia indonesia dalam rangka membangun manusia yang berkualitas dengan
menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup bangsa indonesia. Sehingga akan
tercipta masyarakat Indonesia yang produktif. Pembibitan Atlit Pembibitan atlet adalah
upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk
mencapai prestasi olahraga di kemudian hari, sebagai langkah atau lanjutan dari tahap
permasalahan.
Pembibitan dapat dilakukan dengan melaksanakan identifikasi bakat (talent
identification) dilanjutkan pada tahap pengembangan bakat (talent development).
Dengan proses demikian diharapkan akan menjadi lebih baik. Peningkatan Prestasi
Prestasi olahraga merupakan puncak penampilan atlet yang diacapai dalam suatu
pertandingan atau perlombaan, setelah melakukan berbagai macam latihan maupun uji
coba. Pertandingan / perlombaan tersebut dilakukan secara periodic dan dalam waktu
tertentu. Namun semua itu diperlukan persiapan yang sangat matang.
Pencapaian prestasi yang setinggi tingginya merupakan puncak dari segala proses
pembinaan, baik melalui permasalan maupun pembibitan. D. Atlit dan pelatih Atli atau
pemain Atlet (sering pula dieja sebagai atlit; dari bahasa Yunani: athlos yang berarti
“kontes”) adalah olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi olahraga
kompetitif. Menurut Sukadiyanto (2005: 4) atlet adalah seseorang yang menggeluti dan
aktif melakukan latihan untuk meraih prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya.
Menurut Tite Juliantine, dkk.
(2007: 07) atlet adalah seseorang yang siap untuk melaksanakan latihan atau instruksi
pelatih. Agar atlet dapat berprestasi maksimal, maka pelatih harus mampu

merencanakan dan menyusun suatu program latihan yang efektif agar aspek-aspek fisik,
teknik, taktik, dan mental atlet dapat berkembang secara maksimal. Prestasi olahraga
merupakan aktualisasi dari akumulasi hasil proses latihan yang ditampilkan atlet sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki.
Oleh sebab itu, selama proses berlatih melatih, diperlukan kerjasama yang baik antara
manajemen, pelatih, atlet, dan orang tua yang merupakan hubungan timbal balik agar
tujuan latihan tercapai. Dengan adanya hubungan timbal balik yang baik diharapkan
akan salinh menguntungkan bagi semua pihak. Pelatih Pelatih adalah seseorang yang
memiliki kemampuan profesional untuk membantu mengungkapkan potensi atlet
menjadi kemampuan yang nyata secara optimal dalam waktu relatif singkat
(Sukadiyanto, 2005: 3) Menurut Tite Julianti, dkk. (2007: 1.1.)
pelatih adalah seorang manusia yang memiliki pekerjaan sebagai perangsang
(simulator) untuk mengoptimalkan kemampuan aktivitas gerak atlet yang
dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai metode latihan yang disesuaikan
dengan kondisi internal dan eksternal individu pelakunya. Berdasarkan pendapat dari
ebebrapa ahli dapat disimpulkan bahwa adalah seseorang yang bertugas utnuk
mengoptimalkan prestasi atletnya dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun
ciri-ciri pelatih yang ilmiah antara lain sebagai berikut: a) Memiliki kemampuan
menerima ide-ide baru, b) Mencari jawaban-jawaban ajaib, c) Evaluasi terhadap teknik
baru.
Di dunia termasuk negara Indonesia sudah ada perhimpunan atau induk organisasi
kepelatihan resmi yang dapat mencetak pelatih-pelatih yang berkualitas dan berlisensi
resmi dibawah naungan FOPI. Dengan begitu seluruh pelatih sudah dibekali tentang
ilmu dan teori kepelatihan. Menurut Sugiharto (2008:1) menyimpulkan “kepelatihan
olahraga adalah pengulangan beberapa gerakan tertentu secara teratur dan sistematis,
berirama, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan tubuh”.
Suharno (1992:3) menyebutkan pengertian melatih adalah aktivitas pelatih menyiapkan
dan menciptakan situasi lingkungan latihan sebaik mungkin dan menghubungkannya
dengan anak latih sehingga terjadi proses berlatih secara efektif dan efisien untuk
mencapai sasaran latihan pada saat itu. Seorang pelatih adalah salah satu sumber daya
manusia dalam keolahragaan yang berperan sangat penting dalam pencapaian prestasi
atlet yang dilatihnya (Budiwanto, 2004:6). Maka seorang pelatih hendaknya selalu
berusaha untuk menjadi profesional dengan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang berhubungan dengan dan cabang olahraga yang dilatihkan.
Seorang pelatih hendaknya memiliki keterampilan sesuai dengan cabang olahraga yang

dilatihnya. Pengalaman sebagai pemain akan memberikan nilai tambah tersendiri dalam
perannya sebagai pelatih yang memerlukan keterampilan. Misalnya dalam melatih
passing dan dribling, maka pelatih harus memberikan contoh gerakan yang baik dari
posisi badan hingga kaki, sehingga atletnya tidak mengalami kebingungan dan dapat
dengan mudah menirukan gerakan yang diperagakan. Apabila pelatih tidak menguasai
keterampilan yang dilatihkan, maka akan terjadi perbedaan persepsi dari masing-masing
atlet, sehingga keterampilan yang diharapkan dikuasai atlet tidak dapat tercapai E.
Olahraga Pentanque Menurut Venet Cedric, (2016:2).
Shooting di olahraga pétanque adalah tindakan yang paling spektakuler dan juga
disukai penonton. Sebuah shooting yang sukses memungkinkan tim untuk
menempatkan lawan dibawah tekanan, untuk mengambil keuntungan dan juga untuk
menyelamatkan diri dari situasi yang sulit. Secara teknis, shooting menggabungkan
cukup banyak komponen seperti keseimbangan, fleksibilitas, relaksasi, kecepatan
tindakan dan focus. Olahraga Petanque masuk ke negara Indonesia tahun 2011 pada
event SEA Games di Palembang (Okilanda, 2018).
olahraga pentanque berasal dari negara francis. Cabang Olahraga ini sanagat
membutuhkan konsentrasi dan ketangkasan saat melempar melempar bola besi metal
(bosi) untuk mendekati bola target yang terbuat dari kayu (boka). Petanque dimainkan
di lapangan berukuran 4 m x 15 m di atas permukaan tanah keras atau rumput. Bentuk
asli permainan ini muncul tahun 1907 di la La ciotat, di Provence, di daerah selatan
Perancis. Sejarah nama Petanque berasal dari Les Ped tanco yang berarti “Kaki Rapat”
(Galih: 2011). Olahraga Petanque dimainkan oleh sekitar 17 juta orang di Perancis
kebanyakan pada liburan musim panas. Terdapat 375.000 pemain dengan lisensi Ari
Federation Francaise de Petanque et jeu Provencal (FFPJP) dan 3000 pemain lainnya di
Inggris. Petanque termasuk olahraga baru di indonesia, namun olahraga ini sebenarnya
olahraga yang sudah tersohor (FOPI: 2011).
Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki banya peminat olahraga pentanque
dan berkembang cukup pesat di jawa timur, jawa tengah, dan bagian Indonesia lainya,
Pada pesta olahraga SEA Games tahun 2011 di Indonesia, Petanque sudah menjadi
salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. lazimnya sepeti cabang olahraga
lainnya. Olahraga pentanque dimainkan di PON, SEA GAMES, POMNAS, PORPROV,
Petanque dalam SEA Games di masukan dalam kategori olahraga Konsentrasi,
mempunyai Prasyarat tertentu. Permainan ini bisa dimainkan di tanah keras atau minyak,
juga bisa dimainkan di lapangan rerumputan, pasir atau permukaaan tanah lainnya.
Pétanque merupakan olahraga yang dapat dimainkan oleh satu, dua dan tiga orang
dalam setiap timnya, satu orang untuk kategori single, dua orang untuk kategori double

dan tiga orang untuk kategori triple. Untuk pemain dengan kategori double dan triple
diperbolehkan campuran (mix) dalam timnya. Seluruh permainan dilakukan dengan
keterampilan tangan untuk mengolah bola. Untuk memulai permainan diawali dengan
kedua pemain atau kedua regu yang bermain melakukan toss koin. Meraih suatu tujuan
dibutuhkan adanya teknik dasar dan strategi bermain dalam olahraga pétanque.
Semuanya dapat diraih dengan berlatihan, mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan
mempersiapkan perlombaan. Teknik dasar dalam permainan pétanque yang
dikemukakan oleh Suwiwa I Gede, dkk. (2015:7-8) adalah teknik dasar memegang bola,
posisi kaki, posisi melempar bola. Adapun teknil lemparannya yaitu pointing dan
shooting, shooting adalah jenis lemparan untuk mengusir bola besi lawan dari bola kayu
atau target. Menurut Wening Nugraheni & Agung Widodo (2017: 123) menyatakan
bahwa koordinasi adalah kemampuan melakukan gerakan dengan memadukan
beberapa kemampuan dengan tepat dan irama yang terkontrol sehingga menghasilkan
gerak yang efektif dan efisien.
Giriwijoyo, Santoso dkk (2005:71) kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan
kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan adalah
suatu komponen fisik yang menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki seseorang
untuk dapat melakukan suatu aktivitas. Menurut Budiyono Setiadi, (2013:5) Otot adalah
sebuah jaringan konektif yang tugas utamanya adalah berkontraksi yang berfungsi
untuk menggerakan bagian-bagian tubuh baik yang disadari maupun yang tidak.
Sedangkan menurut Widiastuti, (2011:15) Secara fisiologis kekuatan otot adalah
kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara
maksimal melawan tahanan atau beban. Secara mekanis kekuatan otot didefinisikan
sebagai gaya (force) yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam suatu
satu kontraksi maksimal. Kekuatan otot merupakan hal penting untuk setiap orang.
Lengan adalah anggota tubuh yang berfungsi untuk mengambil, memukul ataupun
melempar suatu benda. Kekuatan otot lengan yaitu kemampuan dari seseorang yang
dipakai secara maksimal dalam jangka pendek untuk melakukan lemparan shooting
dalam olahraga pétanque.
Kekuatan otot lengan sangat mempengaruhi gerakan lemparan shooting. Oleh
karenanya diperlukan koordinasi dengan baik antara kekuatan dan gerakan lemparan
shooting. Dalam olahraga Petanque atau olahraga yang lainnya, atlit olahraga sangat
dituntut untuk dapat bermain dengan penampilan terbaiknya. Hal ini sangat tidak
mudah bagi atlit olahraga yang tidak terlatih, bahkan atlit olahraga yang sudah terlatih
seringkali mengalami kesulitan ketika tanding di pertandingan resmi.

Maka pelaku olahraga dituntut untuk bisa menjalankan program latihan dengan
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan skil bermain serta prestasi. Alat-alat
permainan pentanque Bola besi (bosi) Bola besi adalah bola yang di gunakan sebagai
alat bermain yang seukuran bola kasti. Bola kayu (boka) Bola kayu adalah bola yang
dibuat dari kayu ata plasti yag ukuranya lebih ekcil daripada bola besi, bola kayu
dijadikan sasaran dalam permainan pentanque.
Meteran Meteran digunakan sebagi alat mengkur seberapa dekat bola besi terhadap
bola kayu. Lapangan Lapangan dalam pentanque berbentuk persegi panjang yang
berukuran lebar 4 meter dan panjangnya 10-15 meter. F. Cara Bermain olahraga
Pentanque untuk melakukan olahraga pentanque pemain harus mengerti tentang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Petanque dapat dimainkan 1 lawan 1, 2 lawan 2,
dan 3 lawan 3 Pa/Pi atau mix dan tidak ada batasa usia. Tiap pemain memegang 3
BOULE kecuali main 3 lawan 3 bolanya 2 Bermain diawali dengan “Tos”, pemenang tos
dipersilahkan melempar boke dari dalam lingkaran yang disimpan disalah satu sisi
lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter maksimal 10 meter, diberi
kesempatan 3x apabila belum memenuhi jarak tersebut atu gagal. lawan yang
melakukan lemparan.
Setelah boke (bola kecil) dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar Boule ( Bola
besar) sedekat mungkin ke boke Selanjutnya giliran lawan melempar, bisa mengarah
semakin dekat ke boke atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. Regu yang paling
jauh bosi nya ke boka, itu yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat boge
kita dari lawan. Point yang didapat berasal dari bola yang kita lempar sedekat mungkin
dari bola lawan dari boka. Pemain atau tim yang bisa mencapai skor 11 atau 13 terlebih
dahulu adalah pemenangnya.
Jika seorang atlit pentanque ingin mendapatkan prestasi yang maksimal maka atlit
tersebut harus maka harus didikung oleh menejemen klub pentanque kota maupun
kabupaten dari daerah atlit tersebut, atlit harus mengikuti apa yang dikataan pelatih dan
juga merubah gaya hidup yang malas-malas an untuk melakukan latihan yang sudah di
tetapkan oleh klub terebut, serta semua program yang diberikan pelatih harus dijalan
kan oleh atlit pentanque tersebut untuk mencapai apa yang di inginkan seorang pelatih.
Serta didukung oleh sarana dan prasarana yang baik atlit akan lebih cepat berkembang
meningkatkan skil individu tersebu.
Manajemen yang baik harus ada proses pengotrolan organisasi atau klub yang sedang
berjalan serta evaluasi setiap kegiatan latihan maupun setelah menggikuti kejuaran
guna membangun mental atlit tersebut. Atlit yang mampu mengikuti menejemen klub
yang baik dan mampu melakukan semua intruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh

atlit tersebut akan meningkat performa dalam bermai olahraga pentanque, dan
mencapai prestasi yang gemilang bisa mewakili daeran maupun nasional serta
mendapatkan suatu penghargaan yang gemilang di pentanque. BAB III METODE
PENELITIAN DAN JENIS PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan
Penelitian Pendekatan survey manejemen prestasi club pentanque kab.
Lamongan dengan menggunakan kualitatif. Menurut Saryono (2010 :45), Penelitian
kualitatif iyalah penelitian yang dipergunakan untuk menyelidiki, menemukan,
menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau pun keistimewaan dari pengaruh sosial
yang tidak bisa dijelaskan, diukur atau pun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.
Selanjutnya mendiskfsikan survey manejemen perkembangan club pentanque kab.
Lamongan tahun 2018/2019. Selanjutnya peneliti akan melihat kejadian yang real di
dalam pengolahan manejemen club pentanque kab. Lamngan.
Oleh karena itu peneliti berusaha masuk kedalam dunia konseptual subyek penelitian
yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu
pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupannya
sehari-hari (Moleong, 2005:15). Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang
dilakukan dengan mengamati kejadian di lapangan dengan cara mewawancarai pelatih
dan pengurus Nusantara Petanque Club Kota Kediri. Bod dan taylor (2000 : 43) yang
dimaksut penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data
deskriktif atau berupa kata-kata tertulis atau lisandari orang-orang dan pelaku yang
diamati. (Moleong,Lexy 2002:23).
Kehadiran Peneliti peneliti datang langsung ke tempat penelitian secara langsung
dengan tim peneliti guna untuk mendapatkan data yang falid dari sumber openelitian
yang di ambil oleh peneliti serta menggunakan bahan elektronik untuk dijadikan bukti
dokumentasi dari penelitian tersebut. Denagn adanya penelitian ini maka bertujuan
untuk mengetahui pengolahan menejemen prestasi club pentanque kabupaten
lamongan yang bagus di jawa timmr.. Tahapan Penelitian Tahapan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan tahapan-tahapan survey seperti wawancara,
observasiobjek peneliti, dan pengambilan dokumentasi dan juga menggunakan model
CIPP: evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk dan tujuan,
agar data yang diperoleh nyata dari lapangan: Model Survey: Observasi Observasi di
sebut jaga pengamatan, yaitu mengamati suatu fenomena yang akan di ambil data dari
seoran peneliti. (suharsimi Arikunto,2006:228).
Tujuan dari dilaksanakan observasi adalah menelaah prosessosial dan periklaku maupun
kegiatan organisasi tersebu. Wawancara Wawancara adalah melakukan tanya jawab
dengan sumber penelitian yang ingin di ambil datanya oleh peneliti secara langsung.

Dokumentasi Dokumentasi yaitu berupa foto dan video yang diambil oleh peneliti
secara langsung sebagai bukti bahwa peneliti berinteraksi dengan sumber yang ditieliti
dilapangan. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian Penelitan ini dilakukan
pada club pentanque kabupaten lamongan.
Waktu penelitian Penelitian ini akan saya laksanakan pada tanggal 29 oktober 2019
Sumber Data Untuk penelitian yang relefan agar mendapatkan mutu hasil penelitian
mudah diragukan karena alat atau instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data
kurang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, alat atau instrument penelitian haruslah
memiliki tingkat kepercayaan dan sekaligus data itu memiliki tingkat kesahihan. Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes berkaitan dengan masalah reliabilitas tes
dan validitas tes menurut (Punaji Setyosari, 2010 : 65). Pengambilan data informasi ini di
tujukan kepada pelatih dan atlit pentanque kab.
Lamongan dengan wawancara secara langsung dan di dokumentasikan melalui foto.
Prosedur Pengumpulan Data Cara yang dilakukan peneliti mengumpulkan data
merupakan cara mendapatkan data dalam penelitian. Pengumpulan data dalam
penelitian bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan dan informasi yang
dapat dijadikan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Selain menggunakan tiga teknik
tersebut, peneliti juga menggunakan metode CIPP memiliki 4 (empat ) unsur yang
berkesinambungan : evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi
produk. 1.
Metode Survey Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada
narasumber yang ingin di teliti oleh openeliti secara langsung. Esterberg (Sugiyono,
2015: 72) “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu”. Dokumentasi adalah hasil pengambilan gambar secara langsung yangyang
dilakukan penelitian untuk dijadikan bukti bahwa penelitian itu secara langsung
dilapangan.
Guba & Lincoln (Moleong, 2012: 216) mendefinisikan “record adalah setiap pernyataan
tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu
peristiwa, sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Observasi
Menurut Nasution (Sugiyono, 2015: 64) observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan.Melalui observasi, data dapat diperoleh dan dikumpulkan dengan dengan
bantuan berbagai alat. Ada tiga macam observasi menurut Sugiyono (2015: 64) yaitu
observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak terstruktur.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data penelitian merupakan salah satu langkah yang
sangat penting dalam proses penelitian karena disinilah hasil penelitian akan tampak.
Adapun untuk menganalisa data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan
teknik kualitatif. Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat
baik, hasil wawancara yang sudah diketik, foto, dan audio,video tentang percakapan
yang berisi penggalan data yang jamak yang nantinya dipilah-pilah dan dianalisis.
Bodgan danBlinken menyatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain (Lexy Moleong, 2010: 248) H. Pengecekan Kebsahan Data Keabsahan data
dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk
mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan
menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh
akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung
jawabkan.
Dalam pengujian keabsahan data didalam penelitian kualitatif ada empat cara yang bias
di lakukan oleh peneliti meliputi uji, kredibilitas (validitas internal), transfebility (validitas
external), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Uji Kredibilitas
Dalam uji kredibilitas ada enam cara yang bias di lakukan oleh peneliti untuk
pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari penelitian antara lain: perpanjangan
pengamatan, peningkatan ketekunan, penelitian trianggulasi, diskusi dengan temen,
analisis khasus negative, dan member check. Dari enam uji kreadibilitas tersebut focus
dari peneliti menggunakan penelitian trianggulasi.(sugiono , 2017; 366-378) penelitian
kualitatif terdahulu dalam pengecekan keabsahan data banyak yang menggunakan
penelitian trianggulasi ada tiga: triangulasi sumber, triangulasi tekhnik, dan trianggulasi
waktu.
peneliti menggunakan penelitian trianggulasi data untuk pengecekan keabsahan data
yang di peroleh dalam melakukan penelitian sebagai berikut : Triangulasi sumber
Trianggulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek
data yang diperoleh beberapa sumber. Untuk menguju kreadibilitas data yaitu dapat
dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap atlit lalu melakukan tagi kepada
pelatih dan ngenyatakan hasil dari prestasi ke koni. b. Trianggulasi teknik Trianggulasi
teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan kepada sumber yang sama dengan
teknik yang berbeda.
Dengan cara kita melakukan wawancara kepada atlit tentng program latihan dan

selanjutnya kita melihat kejadian nyata melalui observasi dan juga mengmeberikan
oertanyaan kuesioner. Jika dari tiga data yang idapat ituberbeda maka peneliti harus
melakukan pengecekan ulang ataupun mendiskusikan mana yang benar atau semua itu
benar karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. c. Trianggulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di peroleh dari pagi hari
dengan pikiran yang fress dan belum banyak masalah akan lebih valid.
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Setting/Lokasi Penelitian
Setelah melakukan penelitian observasi, wanwancara, dan dokumentasi di klub
Nusantara Petanque Club (NPC) hasil penelitian ini merupakan diskriptif dari jawapan
responden serta observasi langsung di klub petanque Kota Kediri. Sesuai dengan
permasalahan yang ingin peneliti teliti yaitu tentang organisasi, sarana dan prasarana,
pembinaan prestasi dan sumberdana yang ada dalam pengurusan klub petanque Kota
Kediri. Lankah selanjutnya pemaparan lokasi penelitian, susunan kepengurusan dan
program yang berjalan.
Lokasi penelitian Dari hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti tempet pelaksanan
latihan klub petanque Kota Kediri berada di kampus 4 Universitas Nusantara PGRI Kediri
yang bertempat di Mojoroto, kec.mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64112 dalam
pelaksanaan latihan yaitu senin sampai sampai jumat, untuk junior jam 15.00 - 17.30
sedangkan senior jam latihan senin sampai jumat jam 15.00 – 20.00. Susunan
kepengurusan Susunan kepengurusan yang ada di klub petanque Kota Kediri tahun
2019-2020. Struktur Kepengurusan Nusantara Petanque Club Gambar 4.1.
Struktur Kepengurusan Nusantara Petanque Klub Kota Kediri SUSUNAN PENGURUS
NUSANTARA PETANQUE KLUB KEDIRI Jl. Lintasan Jaksa Agung Suprapto Mojoroto Kota
Kediri Penasehat : Drs. Slamet Junaidi, M.Pd Ketua : Dr. Abdian Asgi Sukamana, M.Or
Sekretaris : Sikles Wantina Haqqi, M.Pd Wakil Sekretaris : Debi Oktaria, SPd Bendahara :
Mudhalifa, S.Pd Bidang – Bidang: Sarana Prasarana : M. Putra Satria Andreas Sindoro
Kepelatihan : Era Sapfitra Alifiana Manjayati, S.Pd Lavio Defitra Pertandingan : Loveina
Ayun Naufal Ismail Pembibitan Atlet : Irianto, S.Pd Dimas Magha, S.Pd Tabel 4.1.Tugas
dan Wewenang Pengurus Nusantara Petanque Klub Kota Kediri No. _Pengurus _Tugas
dan wewenang _ _1.
_Penasehat _Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua pelaksanaaan
kegiatan pembinaan prestasi petanque Kota Kediri. _ _2. _Ketua _Penanggung jawab
pelaksanaan kegiatan PB. Surya Baja Tulungagung dan memberikan laporan rutin semua
kegiatan pembinaan prestasi petanque Kota Kediri. _ _3. _Sekretaris _Mencatat dan
mendokumentasikan semua arsip penting yang berhubungan dengan kegiatan dan
pelaksanaan operasional pembinaan prestasi petanque Kota Kediri. _ _4.

_Wakil sekretaris _Membantu jalanya sekertaris satu untuk mencatat dan
mendokumentasikan semua arsip penting yang berhubungan dengan kegiatan dan
pelaksanaan operasional _ _5. _Bendahara _Bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan pembinaan prestasi petanque Kota Kediri. _ _6. _Bidang –bidang
_Menjalankan tgas yang sudah diberikan dari ketua sesuai bidang yang di tentukan oleh
manajemen pembinaan prestasi petanque kota kediri. _ _Program latihan yang berjalan
Program latihan yang berjalan di klub pembinaan prestasi peatanque Kota Kediri antara
lain: Waktu dan jadwa latihan yang diterapkan di klub pembinaan prestasi petanque
Kota Kediri yaitu: Junior: Senin-jum’at jam: 15.30 sampai 17.30 Senior: Senin – jum’at
jam: 15.30 sampai 20.00 Sabtu jam 07.00 sampai 10.30 Latihan teknik junior dan senior
Untuk teknik yang di terapkan di dalam klub petanque Kota Kediri atlet junior dan
senior. Junior: Tabel 4.2.
Program latihan Nusantra Petanque Klub Junior Kota Kediri Pointing _Shooting _Game _
_Pointing Ban _Shooting Imagary _Jarak 5 meter _ _Pointing ground _ _Jarak 7 meter _
_Pointing half _ _Single _ _ _ _Double _ _ Senior Tabel 4.3.Program Latian Nusantara
Petanque Klub Senior Kota Kediri Pointing _Shooting _Game _ _Drill pointing _Drill
shooting _Jarak jauh _ _Studi kasus _Studi kasus shooting _Jarak pendek _ _Strategi
pointing _Strategi shooting _Single _ _Pointing bertahan _Shooting bertahan _Double _
_Pointing menyerang _shooting menyerang _Triple _ _ _Shootin imagary _Shooting
game _ _ Tempat pelaksanaan latihan klub petanque Kota Kediri sangatlah setrategih
dan juga atlit yang melakukan latihan di klub petanque kta Kediri cukup mudah karena
berlokasi di kampus 4 Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Diskripsi Data Hasil Penelitian Dapat di diskrisikan melalui wawancara yang telah di
lakukan oleh peneliti kepada atlit proyeksi porprov 2021, pelatih dan pengurus, dan ibu
ketua KONI Kota Kediri yang mewakili. Hasil wawancara kepada atlit klub petanque Kota
Kediri. Farah Nafira Pola pembinaan Sejak kapan anda mengikuti klub pembinaan
prestasi petanque kota kediri? sejak 2018 saat itu kelas Sembilan. Apa yang membua
anda berminat mengikuti klub pembinaan prestasi petanque kota kediri? ingin
menambah prestasoi dan ingin mengenal lebih dalam apa itu petanque.
Apa yang menjadi ketertarikan Anda masuk di klub pembinaan prestasi petanque kota
kediri? karena saat itu petanque masih sedikit peminatnya jadi kemungkinan untuk
masuk eh untuk mendapatkan prestasi itu sangat besar. program latihan Berapa kali
latihan dalam satu minggu, dan berapa jam dalam satu sesi latihan? dalam satu
mminggu enam kali latihan dan setiap sesi 4 jam. Bagaimana tanggapan
anda(berat/ringan latihannya) tentang program latihan yang diberikan oleh pelatih?
tergantung pelatih juga jika pelatih memberikan fisik iya berat namun jika hanya dril dril

biasa itu ringan.
Apakah anda selalu hadir dalam mengikuti latihan, sangsi apa bila anda tidak hadir atau
tidak ijin saat latihan? jika tidak hadir dalam latihan akan di beri program tambahn
diruman dan jika telat datang ke lapangan akan di beri hukuman mungkin lari. Prestasi
Pernahkah anda mengikuti kejuaraan ? dimana saja? di probolinggo di unessa di unes
solo porpov di grsik di malang dan Kediri. Apa prestasi individu yang pernahAnda
diraih? shooting woman mendapatkan mendali perak di porprov dan perunggu di
kejurprov terus single woman eman di kota Kediri.
Menurut anda apa kunci untuk mencapai prestasi dalam olahraga petanque? semangat
fokus mental yang kuat. Dukungan Apakah anda masuk di klub pembinaan prestasi
petaque kota kediri didukung oleh orang tua/keluarga? iya sangat di dukung.
Bagaimana keadaan tempat latihan dan sarpras yang tersedia di klub pembinaan
prestasi petanque kota kediri? tempatnya terlalu terbuka, panas mungkin butuh indir
dan saat ujan itu lapangananya itu banjir Apakah perlu untuk penambahan sarpras
untuk menunjang prestasi? sangan perlu seperti shooting kids itu sangat dfi butuhkan
karena disini kota Kediri tidak mempunyai shooting kids.
Apakah anda sudah termasuk atlit petanque proyeksi (tim Inti pembinaan) Koni kota
kediri? Dan bagaimana dukungan dana dari KONI Kota kediri kepada anda? dukungan
dana dari koni kota Kediri sangat membantu. Menurut anda apa saja yang perlu
ditambahkan agar klub petanque kota kediri maju? mungkin pengenalan kepada
sekolah sekolah lain agar peminatnya banyak karena petanque adalah olahraga baru.
Hambatan Apa saja hambatan atau penghalang yang di alami selama melakukan
latihan? seperti kalau hujan lapanganya banjir terus saat ini adanya pandemi civid jadi
kurangnya latihan kurang setabil dan sebentar lagiakan mengikuti porprov jadi ya
latihanya kurang maksimal. Akbar sait kurniawan Pola pembinan Sejak kapan anda
mengikuti klub pembinaan prestasi petanque kota kediri? sejak tahun 2018 kelas 10 sma
bulan juni.
Apa yang membua anda berminat mengikuti klub pembinaan prestasi petanque kota
kediri? ingin menambah prestasi menambah pengetahuan dan ilmu tentang petanque.
Apa yang menjadi ketertarikan Anda masuk di klub pembinaan prestasi petanque kota
kediri? karen peminatnya masih sedikit dan peluang untuk meraih prestasi besar.
Program latihan. Berapa kali latihan dalam satu minggu, dan berapa jam dalam satu sesi
latihan? 6 kali sesi perjamnya 4 jam.
Bagaimana tanggapan anda(berat/ringan latihannya) tentang program latihan yang
diberikan oleh pelatih? tergantung pelatih kalau pelatih memberikn fisik ya berat tetapi

kalau dril drill ya ringan. Apakah anda selalu hadir dalam mengikuti latihan, sangsi apa
bila anda tidak hadir atau tidak ijin saat latihan? di beri program tambahan mungkin
bisa seumpaama telat program latihan di beri hukuman lari. prestasi Pernahkah anda
mengikuti kejuaraan ? dimana saja? di Jakarta di probolinggo di bojonegoro di.
Apa prestasi individu yang pernahAnda diraih? juara satu single di kota Kediri juara satu
di shooting saat porprov juara dua dooble man saat porprov 2019. Menurut anda apa
kunci untuk mencapai prestasi dalam olahraga petanque? ya latihan harus bersungguh
sungguh. Dukungan Apakah anda masuk di klub pembinaan prestasi petaque kota
kediri didukung oleh orang tua/keluarga? ya sangat di dukung sama keluarga.
Bagaimana keadaan tempat latihan dan sarpras yang tersedia di klub pembinaan
prestasi petanque kota kediri? tempatnya standar cumin kurang kurang indoor juga
karna seumpama ujan juga banjir.
Apakah perlu untuk penambahan sarpras untuk menunjang prestasi? sangat perlu
seperti shooting kids itu sangat dfi butuhkan karena disini kota Kediri tidak mempunyai
shooting kids. Apakah anda sudah termasuk atlit petanque proyeksi (tim Inti
pembinaan) Koni kota kediri? Dan bagaimana dukungan dana dari KONI Kota kediri
kepada anda? dukunganya di koni sangat membantu. Menurut anda apa saja yang perlu
ditambahkan agar klub petanque kota kediri maju? ditambahkan itu peralatan peralatan
untuk program seperti bosi harus ditambah dan semoga di buat pafing.
Hambatan Apa saja hambatan atau penghalang yang di alami selama melakukan
latihan? hambatanya hujan untuk latihan kan banjir nak anak g bisa latihan karena banjir
itu.muhamat kurniawan assa putra Pola pembinaan Sejak kapan anda mengikuti klub
pembinaan prestasi petanque kota kediri? saya mengikuti latihan November desember
2018. Apa yang membua anda berminat mengikuti klub pembinaan prestasi petanque
kota kediri? saya berminat karena belum terlalu banyak yang mengikuti.
Apa yang menjadi ketertarikan Anda masuk di klub pembinaan prestasi petanque kota
kediri? latihanya tidak terlalu berat. Program latihan Berapa kali latihan dalam satu
minggu, dan berapa jam dalam satu sesi latihan ? latihn 6 hari senin sampek sabtu 4
jam. Bagaimana tanggapan anda(berat/ringan latihannya) tentang program latihan yang
diberikan oleh pelatih? tergantung ada yang berat ada yang ringan.
Apakah anda selalu hadir dalam mengikuti latihan, sangsi apa bila anda tidak hadir atau
tidak ijin saat latihan? sangsi tidak hadir atau terlambat jogging di tambah menitan.
Prestasi Pernahkah anda mengikuti kejuaraan ? dimana saja? pernah di Kediri, Surabaya ,
bali. Apa prestasi individu yang pernahAnda diraih? shooting juara satu kota Kediri, juara
1 di Surabaya juara 2 dooble di bali. Menurut anda apa kunci untuk mencapai prestasi

dalam olahraga petanque? kuncinya mental yang kuat. Dukungan Apakah anda masuk
di klub pembinaan prestasi petaque kota kediri didukung oleh orang tua/keluarga?
alhamdulilah di dukung.
Bagaimana keadaan tempat latihan dan sarpras yang tersedia di klub pembinaan
prestasi petanque kota kediri? alhamdulilah sarana dan prasarana lapanganya banyak
tetapi kalau hujan ndak bisa latihan karena banjir. Apakah perlu untuk penambahan
sarpras untuk menunjang prestasi? lapanganya di bikin indoor kalau hujan biar ndak
banjir. Apakah anda sudah termasuk atlit petanque proyeksi (tim Inti pembinaan) Koni
kota kediri? Dan bagaimana dukungan dana dari KONI Kota kediri kepada anda? ya saya
masuk tim proyeksi, dukungan dananya sangat membatu.
Menurut anda apa saja yang perlu ditambahkan agar klub petanque kota kediri maju?
sarana indoor sudah cukup. Hambatan Apa saja hambatan atau penghalang yang di
alami selama melakukan latihan? hambatanya hujan karena lapanganya banjir. Hasil
wawancara pelatih dan pengurus klub petanque Kota Kediri Wawancara pelatih dan
pengurus petanque kota kediri Dengan bapak Dr. Abdian Asgi sukmana, M,Or , Mudalifa
M.Pd dan Shikles M.Pd Pola pembinaan. Bagaimana sejarah berdirinya klub petannque
kota kediri? Dr. Abdian Asgi sukmana, M,Or : Okey terimakasih ini luar biasa sekali klup
petanque kediri saya mengenal itu pada saat saya ada materi s2 M.Ko pada saat itu
kelasnya ibu shikles kurang lebih pada taun 2016, jadi pak slamet kalau tidak salahselaku
kaprodi mengundang pak nur kholis dari provinsiuntuk mengenalkan olahraga
tradisional dari francis yang sudah memiliki reputasi internasional da menjadi olahraga
prestasi di kampus Universitas Nusantara PGRI melalui pasca sarjana M.Ko, pada saat itu
saya hanya sebagai pendengar dan melihat materi yang di berikan di kampus 4 2016,
kemudian saya ingat bahwa permainan ini hampir sama dengan permainan tradisional
yang dulu waktu saya laksanakan laksanakan kalau tidak salah seperti kelereng, kalau di
tempat saya tu ada namanya damparan menggunakan batu bulat kemudian
memberikan melemparkan ke tarjet tertentu hampir sama artinya, saya tertarik disitu
dan ternyata di kediri belum ada yang mengembangkan akhirnya saya mencoba
meengembangkan elalui anak anak saya waktu itu di smk pgri 4 kediri bersama bu
shykles wakt itu guru di sana dan sya eee juga juga, waktu itu baru keluar ya, keluar dari
SMK Pgri 4 krdiri karena fokus menjadi dosen tapi saya merasa itu masih seperti
anak-anak saya sendirisehingga saya bisa bebas mengenalkan dan lues umtuk
mengenalkan olahraga petanque.
Pertama kali saya beli dan saya ingat mnanti bisa saya berikan fotonya pertma kali saya
membeli tolak pluru yang satukilo mas hodri jadi gitu, jadi ketertarikan saya muncul dari
itu karena dulu pernah saya permainan tradisional dan saya kenalkan dan akhirnya 2017
berkemang lagi saya mengenalkan ke mahasiswa, mahaswal ppl ya bu ya lewat ppl

kemudian ke mahaswa saya dan ini yang menjadi ee sejarah ee di unp sehingga menjadi
nusantara petanque klub lahirnya petanque disini adalah saat saya menelorkan atlit mak
ifa ini sama mbak ira, dan temen temen seangkatanya waktu itu ee kuliah saya sama
imbingan skripsi hehehe ini mbak ifaa disitu, tahun2017 akhirnya mencoba untuk
mengikuti kejuaraan seleksi pomda antar mahasiswa disitu di surabaya allhamdulilah
eee masuk dua atlit saya atas nama mudalifah daneraa manja dan berangkat pomnas
mewakili jawa timur di makasar dan waktu itu memperoleh juara medali prunggu atas
nama mbak mudalifah satu satunya prunggu ya mbak yaa eee mbakk mudalifa ini ikut
di nomer doble ohh tripelmix yah dimakasar alhamdulilah saya juga diberikan amanah
untuk mengikuti disana dan di berikan amsanah untuk menjadi official di makasar dan
ini pengalaman luar biasa.itu eee ujung tombaknya kalau bicara sejara puanjang kecuali
akan saya jelaskan tentang prestasi yang lain kemudian ada kejurprov banyuwangi ini
tolak ukur juga dan luar biasa nanti saya lampirkan saja di lampiran erikutnya.
Apakah ada struktural kepengurus klub pembinaan prestasi petanque kota kediri?
Ookey terimakasih yang jelas ada semenjak extitensi petanque di kota kediri eee
berkembang dengan baik akhirnya kita sepakat untuk mendirikan tetapi dengan
prosedur harus izin ke KONI kota keiri untuk mengesahkan Itu artinya kiat sudah
mendapatkan sinyalbaik dari pengprof fopi jawa timur untuk boleh mendirikan
organisasi dan akhirnya tahun 2018 kita sah masuk menjadi anggota koni tepatnya
bulan februari 2018kita masuk koni kota kediri dengan sk dari profinsi jawa timur,
artinya semenjak itu ee kepengurusan fopi kota kediri sudah benar benar berdiri dan
resmi atau legal untuk struktural sudah anti saya berikan lampiranya ketua umumnya
bapak Dr, Styo harmono M,Pd eee disitu ada pak slamet selaku penasehat saya sebagai
ketua harian sekaligus pelatih dan ada pengurus yanglain kurang lebih ada 13 yang
membantu okee, ada .
Bagaimana proses pembinaan yang selama ini dilakukan klub Petanque Kota Kediri?
Okeey untuk latihan yang pertama ee kita sasaranya kita program anak anak yang
remaja jadi tahun 2017 2018 star nya kita mengambil anak sma sama kuliah yang
pertama jadi kita melakukan pembinaan lima hari latihan di kampus unp yaa dengan di
dampingi oleh pembina pembbina yang sudh kompeten, Berapa jumlah atlit dan
kategori usia di klub pembinaan prestasi petanque kota kediri? Alhamdulilah sampai
saat ini ada kategori dua yaitu junior dan senior kalau junior itu adalah saya anggap
junior kelas sd ada 22 atlit sampai saat ini kemudian yang remaja atau senior mulai dari
smp sma dan kuliah itu ada sekitar 34 total yang terdata di u sikles itu adalah 56 atlit ya,
Perangkat organisasi pembinaan antara lain, ada manajer, pelatih dan wasit yang
kompeten.
Apakah didalam pembinaan prestasi petanque kota kediri sudah memiliki manajer,

pelatih dan wasit yang kompeten, jika sudah ada berapa orang ? Iyaa intuk ini sudah
jelas alhamdulilah sudah kallau manajer kita langsung secara ummum kita langsung kita
serahkan kepada ketua umum dan penasehat yaitu bapak slamet sama bapak setyo
selaku ketua umum ya ada manajer khusus arttinya adalah majnajjer yang aa setiap
event itu mengelola tentang segala keperluan atlit itu manajer khuusus event event
tertentu kalau manajjer umum ya mengacu sesepuhnya bapak setyo harmono dan
kemudian untuk pelatih dan perangkatwasit alhamdulilah sudah saya sendiri sudah
memiliki lisensi 1 level internasional ya yang saya laksanakan di jakarta ee tahun 2019,
nati sertifikatny saya lampirkan kemudian mbak ifa sudah lisensi asisten saya ini sudah
mengikuti ppelatihan tingkat jawatimur dan ahkan aa beliau mbak mudalifah sudah
mengikuti latihan dan pelatihan di malaysia kurang leih selama satu bulanartinya disini
luar biasa kopetensinya justru pengalaman langsung sebagai pelaku dan eee manajerial
kepelatihan sudah di terima luar biasa, kemudia untukyang wasit kita memiliki wasit
lisensi jawa timur yaaaa!, lisensi B yang sudah bertua di porprov , kejurns sama open
tingkat nasional juga ya atas nama ibu syhkles adalah wasit senor dan alhamdulilah
2020 ada tambahan lagi yang pelatih atas nama zayan yang juga lisensi juga ee zayan
ini masih pelarjar yang kopeten kemudian yang wasit senior bu shykles dan ada lagi
yang baru baru ini yang tambahan ada berapasma tetapi dia kompeten karena memang
memantu dipeminaan extra di sma 8 jadi ada tiga pelatih 3 pelayih yang kopeten , wasit
yang senior ibu sykles dan ada wasityangbaru baru ini tambahan ada berapa termasuk
mas noval ada 8 wasit yang sudah lisensi daerah jawtimur na ini cukup ya .
Bagaimana pola pembinaan atlet junior dan senior? Okey yang jela satlit junior ada
pendamping sendiri pelatih sendiri dengan tahnik tahnik yang sdasar sekali dan llebih
kepada program having fun ya karena anak anak ini kemudian yang senior sudah pada
pelatihan tingkat profeional artinya memang utuh pembinaan prestasi baik itu jangka
menengah ataupun jangka panjang kususnya adalah porprpv dan kejurnar tahun tahun
kedepan itu . Program Latihan Secara umum, apa saja program latihan yang anda
berikan Kepada atlit senior dan junior ? Okey secara umum didalam olahraga petanque
kita selalu memberikan eeee tahnik yang jelas tehniik dulu ya tehnik taktik kemudian
pengemangan mental atau psikologis yang pertama adalah tahnik itu ada dua tahnik
pointing dan taknik shoting sama antara senior dan junior kalau junior lebih bisa di
tekan kan kepada permainan permainan yang modifikasi kita misalkan permainan jarak
lima meter ya bukan jarak yang sesungguhnya kemudian kita selalu menggunakan
modifikasi pakek ban pembelajaran atau kepelatihan bersifat heving funitu aja kalau
untuk yang senior jelas kita mengembangkan dari pada shuting pointing ee sudah ke
program yang profesional kepelatihan artinya disini itu kita menemukan masuk ke
strategi msalkan seteah tahnik kita msuk ke strategi ini yang senior jadi shoting pointing
khasus pointing khasus sesuidengan kondisi yang ada di permainan petamque sendiri
nah kemudia program latihan ini juga ee buat jangka menengah jangka pendek ataupun

jangka panjang contohnya untuk junior kita adakejuaraan intern ya kita ada kemudian
kita nanti akan mencoba untuk mengajak program jangka panjang nya adalah
mengeluarkan yangjunior iniketingkat jawatimur sama dengan yang senior kita ada
open turnamen kita keluarkan ada kejuaraan nasional kita keluarkan seperti itu yak
lanjut.
Berapa frekuensi yang anda berikan selama seminggu? Okey saat inikitayang waji adalah
5 hari kemufdiian ada tambahan itu ada sabtu boleh di bilang 6 hari boleh di bilang 6
hari setiap latihan saya harapkan satu hari itu anak anak eee apa melaksanakan program
minimal 3jam maksimal 4 setengah jam ini yangkita terapkan artinya kalau anak anak
melaksanakan latihan satu setengan jam ini sangat kurang sekali di petanque karena ini
adalah perrmainan mental jadi minimal 3 jam Bagaimana program latihan jangka
pendek, menengah, dan panjang kepada atlit pertanque kota kediri Asisten pelatiha
Mudalifa M.Pd Prestasi Kejuaraan apa saja yang pernah dikuti? Dimana saja? dan
menghasilkan apa saja? Mungkin askep bisa memberikan jawaban “ini pak?” “ya” yang
umum ajalah nanti selebihnya masuk di dalam lampiran ya artinya wawancaraberikunya
bisa ya melalui data kejuaraan pomnas kejurda banyuwangi kejurda probolonggo
porprov secara umun nanti mendetai , kejuaraan yang pertama itu satu perunggu dari
tripelmix atas nama rendi widodo sama mudalifah yang asli dari kediri dari klub ini yang
kedua kejurprov probolonggo kejurda banyuwangi 2017 satu emas shoting man atas
nama agus , satu emas single women mudalifa satu perak shoting man shotong women
atas nama nurul satu perunggu dodble women eka nurul dan lovenia yang ketiga
kejurprov probolinggo 2018 satu emas doble mix farah dan adi satu perak doble women
unior fara dan reza satu periunggu daoble man adi sama azaa untuk kejurnas junior
2018 di jakartasatu eman doble man junior atas nama akbar dan ali yang terahir porprov
bojonegoro 2019 satu emas shooting man atas nama akbar satu emas doble wamen
farah dan dwi satu perak shoting women ats nnama gfarah satu perak doble man
atasnama akbar dan raca satu perak tripel mix azza, lavio dan liza yak sisnya nanti kita
lampirkan dalam bentukdata .
Apakah ada target dalam meraih juara dalam kejuaraan? Pasti ya pasti anak anak pasti
mintaminimal , kalau bahasa saya harus naik podium ya yang terbaik entah itu juara satu
dua atau tiga harus di maksumalkan artinya setiap kita memiliki misi yang kejuaraan
kemana pun diusahakan adaa yang mewakili naik podium itu aja Menurut Anda apa
strategi untuk mencapai prestasi terbaik di olahraga petanque? Hehehe oke jadi
setrateginya yang jelas kita komitmen ya yang konsisten tanggung jawab kalau kita
tidak memiliki tanggungjawab untuk meraih prestasi yang terbaik kita nggak mungkin
kan kita artinya anakanak kalau bahasa sayadalah menggunakan istilah gendeng ya
tanggung jawab kita dimulai dari kita sendiri termasuk pelatih itu sendiri karena tanpa
adanya kerengnya pelatih disiplinya pelatih atlit tidak akan meraih yang terbaik, itu

sertrategi yang utama selain itu kita juga menerapkan tanggung jawa latihan yang bener
bener disiplis tanggung jawa yang ter program dengan baik untuk mencapi yangkita
inginkan dan rogram yang baik juga Ibu shykles M,Pd Dukungan Apakah atlet yang
berada di klub petanque mendapat dukungan dari orang tua/keluarga? Ya mungkin ini
bisa di bantu bu sykles pertanyaan nomer satu tentang orangtua ya “ okey untuk
tentang orangtua kita sdah melakukan pendekatan sebelumnya jadi anak masuk di klub
itu dalam kurun waktu satu minggu dua minggu kita mendekati orangtuanya di izinkan
atau tidak bila orangtuany tidak keberqtqn makaanaknya oleh untuk latihan disini tetapi
jika orangtuanya tidak mengizinkan kita juga tidak berani untuk mengamil resiko karena
kita nanti takutnya ada pertentangan antara si anak dan si orangrua jadi kita selalu
melakukan pendekatan ke orang tua alhamdulilah selama iini kita berjalan hamir kurang
lebih 3 tahun kita selaludapat dukungan ke orang tua orang tua arlit tersebut terlebih
yang juior itu selalu di dampingi oleh orangtuanya selama ada dilapangan .
mungki itu saja Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di klub petanque kota kediri?
Untuk sarana dan prasaran sampai saat ini sangat luar biasa jadi lapangan kita memiliki
16,, tetapi yngk ita fungsikan sehari hari itu ada sekitar 8 sebenarnya semua bis di
fungsikan karena kita mejaga toleransi dengan aktifitas yang ain fitnes bola voli dsb
untuk parkir ya sehingga yang kita aktifkkan ada 8 jadi separo dari lapangan yang
sesungguhnya ituya kemudian untuk saran bosikita sudah memiliki banyk sekali artinya
anak anak sudah memiliki secara mandiri dan kita di klub sudah memiliki sendiri baik itu
sirkel bosi jak materan alat latihan modifikasi ban dan sebagainya sudah cukup ya untuk
data data jumlah nanti saya sampaikan okey lanjut.
Menurut anda Bagaimana dukungan KONI Kota kediri terhadap klub petanque kota
kediri? Sangatt luar biasa sekali luar biasa sekali koni kota kediri saya anggap memang
terbaik memang koni kota kediri dan saya bersyukur sekali dengandukungan ini karena
kota kediri sepenuhnya mendukung dan sangt sangat loyal sekali kepada cabor cabor di
kota kediri termasuk di petanque ini Apakah KONI kota kediri memberikan bantuan
dana pembinaan kepada klub? Dan berapa? Iyaa eee sebelumnya saya sampaikan
bahwa fopi kota kediri resmi menjadi anggota koni kota kediri dari tahun 2018 ulan
februari pada saat itu kita mendapatkan stimulus bantuan langsung diberikan stimjulus
bantuan Rp,15.000.000,00 Kemudian tahun 2019 karena anggaran terserap ke porprov
2019 semua cabor di berikan rata rata eeeRp,15..000.000,00, Rp,20.000.000,00, dan
Rp,25.000.000.00 kita mendapatkan Rp,15..000.000.00 lagi di tahun 2019 dan
alamdulilah setelah porprov kita mendapaatkan juara umum dengan emas kita
mendapatkan penghargaan akhhirnya 2020 mendapatkan Rp.50.000.000.000 dan ini
sunggu luar biasa dan sangta membantu untuk pembiaan kedepan iya , Apakah ada
sumber dana lain selain dari KONI Kota kediri? Sumber dana yang lain dari iyuran
perulan artinya kita sidah memberlakukan manajemen eee klubdan iyuran apa uang

latihan itu cukup Rp 15.000.00 per anak perbulan jadi untuk perawatan lapangan yang
lain lain juga seperti ini sumber dana selin itu dari swadaya kita ya dari
penguruspengurus otommatis pasti kalau ada sesuatu hal yang kurang temen temn ini
pasti bantuan dana itu kadangkala tidak ternilai itu aja ya Apakah keinginan Anda yang
belum tercapai dan apa saja yang ingin anda capai di tahun 2020 dan tauhun berikutnya
? Hehehe luarbiasa ini saya berkeinginan semoga nanti di setujui dan di ridoi oleh allah
yaitu 2020 anak anak mencoba untuk menjadi yangterbaik paling tidak di jawa timur
setiap event kejurprov naik podium kemudian 2021 ada agenda porprov yang ke 7
paling tidak mempertahankan juara umum dari porprov 2019 kemudian ada keinginan
yang lain yang lebih besar saya berharap anakanak ini ada satu atau dua masuk tim pon
jatim harapan sya itu ini akan luar biasa sekaliadalagi yang lebih luar biasa lagi saya
ingin menjadikan klub npc ini menjadi pussat pelatihan pelajar dijawa timur atau pplp
cabor pentanque di jawa timur semoga ya, aminnnnnn..
Hambatan Hambatan atau kendala apa yang bapak alami dalam mengembangkan klub
pembinaan prestasi petanque kota kediri? Okee yang pertama hhambatanya adalah
mengenai fasilitas lapangan kita masih ee menggunakan lapangan milik lembaga unp
kediri artinya kita hanya memiliki hak untuk memakai dalam jangka waktu yang tidak
ditetapkan artinya disini kita tidak tahu suatu saat eee apakah lembaga memiliki rencana
yang lain missalnya mengmbngun kelas ini yang menjadi satu ketakutan dan
kekawatiran klub bila mana ini dibuat proyek atau bangunan ini yang menjadi pr untuk
kita artinya kita harus memiliki lahan tempat yang lain itu yang pertama yang kedua
adalah eee klu petanque yang terpusat di pc atau nusantara petanque club ini latihanya
disini saya khawatir ada atlit yang rumahnya jauh seperti kabupaten kediri ini yang
menjaddi hambatan adalah jaunya jaraknya ini sehingga frekuensi latihan anak anak
untuk datang ke klub ini mungkin seminggu 4 kali yang sehaus nya 5 kali dikarenakan
jauh ini menjadi hambatan bagi pembinaan prestasi yaitu rumahnya diluar kota kediri. C.
Interpretasi dan Pembahasan 1) Sejarah berdirinya Klub Petanque Kota Kediri Olahraga
Petanque masuk ke negara Indonesia tahun 2011 pada event SEA Games di Palembang
(Okilanda, 2018).
olahraga pentanque berasal dari negara francis. Negara Indonesia termasuk negara
yang memiliki banya peminat olahraga pentanque dan berkembang cukup pesat di
Jawa Timur, jawa tengah, dan bagian Indonesia lainya, Pada pesta olahraga SEA Games
tahun 2011 di Indonesia, Petanque sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang
dipertandingkan. lazimnya sepeti cabang olahraga lainnya. Olahraga pentanque
dimainkan di PON, SEA GAMES, POMNAS, PORPROV, Petanque dalam SEA Games di
masukan dalam kategori olahraga Konsentrasi, mempunyai Prasyarat tertentu.
Permainan ini bisa dimainkan di tanah keras atau minyak, juga bisa dimainkan di

lapangan rerumputan, pasir atau permukaaan tanah lainnya. Olahraga petanque masuk
di Kota Kediri tahun 2016 ketika saudara Nur Kholis dari Provinsi untuk mengenalkan
olahraga tradisional dari francis yang sudah memiliki reputasi internasional dan menjadi
olahraga prestasi, di kampus UNP melalui pasca sarjana M.Ko, pada saat itu saya hanya
sebagai pendengar dan melihat materi yang di berikan di kampus 4 pada tahun 2016.
Nusantara Petanque Club petanque Kota Kediri berdiri pada tahun 2017 di kampus UN
PGRI Kediri pertama kali pengembanganya melalui mahasiswa pendidikan jasmani
Universutas Nusantara PGRI kediri dan juga siswa SMK PGRI 4 Kota Kediri, di tahun 2017
dilatih oleh saudara Dr.Abdian Asgi Sukmana M.Or pada saat itu mencoba mengikuti
kejuaraan seleksi POMDA antar mahaswa di Surabaya dan masuk sebagai atlet POMNAS
mewakili jawa timur, semakin berkembangnya petanque di Kota Kediriexsitensi
petanque di kota Kediri berkembang dengan baik, akhirnya kita sepakat untuk
mendirikan tetapi dengan prosedur harus izin ke KONI Kota Kediri untuk mengesahkan
itu artinya kita sudah mendapatkan sinyal baik dari pengprov,FOPI Jawa Timur boleh
untuk mendirikan organisasi dan akhirnya tahun 2018 kita sah masuk menjadi anggota
Koni Kota Kediri tepatnya bulan Februari 2018 kita masuk KONI Kota Kediridengan SK
dari Provinsi Jawa Timur, artinya semenjak itu kepengurusan FOPI Kota Kediri sudah
benar-benar berdiri dan resmi atau legal untuk struktural sudah terbentuk dan saudara
Dr. Setyo harmono M.Pd dan menjadi Nusantara Petanque Club (NPC). 2.
Faktor-faktor yang menjadi penetu keberhasilan prestasi dan hasil prestasi Nusantara
Petanque Club (NPC) Petanque Kota Kediri Faktor faktor yang menjadi penentu
keberhasilan Sebagian besar keberhasilan atlet petanque Kota Kediri tidak lepas dari
pelatih yang memiliki kopetansi yang bagus, dan juga penerapan program latihan yang
di berikan pelatih untuk meningkatkan kemampuan atlit, serta jumlah frekuesi latihan
yang di berikan pelatih selama 6 (enam) hari dalam satu minggu itu sangat membuat
kemampuan atlit menjadi lebih bagus dan selalu ada perkembangan, melalui
event-event yang resmi porprov, pomnas atau event lainya klub Nusantara Petanque
Club dominan meraih prestasi dalam setiap event.
Bagi atlet Nusantara Petanque Klub dalam meraih juara sangatlah tidak mudah, karena
harus mengikuti latihan selama 6 (enam) hari dalam satu minggu, dan semua program
latihan yang diberikan oleh pelatih yang biasa di ucapkan pelatih adalah “Gendeng”
gendengan dalam arti didalam pelatihan pembinaan prestasi petanque kota kediri yaitu
tanggung jawab kita dimulai dari kita sendiri termasuk pelatih itu sendiri karena tanpa
adanya tegasnya seorang pelatih disiplinya pelatih atlit tidak akan meraih yang terbaik,
itu sertrategi yang utama selain itu kita juga menerapkan tanggung jawab latihan yang
bener-bener disiplis tanggung jawa yang terprogram dengan baik untuk mencapai yang
kita inginkan, persiapan seleblum pelaksanaan event-event yang akan ada pelatih

menyiapkan program latihan jangka pendek, menengan dan jangka panjang, serta
modifikasi metode latihan agar atlit terbiasa mendapatkan masalah dalam game situasi.
Dari keberhasilan pembinaan prestasi klub petanque Kota Kediri merupakan suatu
keberhasilan pembinaan kepada atletnya, ada banyak faktor yang mendukung prestasi
atlet itu sendiri, yang pertama Atlet itu sendiri maksutnya: seorang atlit harus memiliki
disiplin waktu dan disiplin latihan karena lama waktu latihan yang di berikan oleh pelatih
akan menambah kemampuan seorang atlit dan dari disiplin latihan yaitu setiap atlit
yang mengikuti latihan diharuskan datang dengan tepat waktu untuk menjadikan diri
seorang atlit ke tanggung jawab dan setiap tanggung jawab yang diberikan pelatih
kepada atlit yaitu tentang juara dan mempertahankan juara.
Yang kedua yaitu tentang pelatih yang kopenten artinya : dalam pembinaan prestasi
olahraga seorang pelatih harus memiliki pengalaman yang cukup dengan mengikuti
suatu lisensi kepelatihan dan memahami ilmu kepelatihan untuk mengetahui tingkan
keberhasilan penjalanan program latihan yang di erikan kepada atlet. Dan yang ketiga
yaitu tentang sarana prasarana dalam klub pembinaan prestasi untuk menunjang
keberhasilan atlit di perlukan sarana dan prasarana yang cukup yang berguna untuk
menjalankaan program latihan di klub tersebut.
Serta yang terahir yaitu dukungan orang tua, dukungan orang tua sangatlah penting
karenan atlit yang di dukung oleh orangtuamaka akan mendapatkan dukungan secara
mental dan secara pelaksanaan kegiatan latihan tidak ada keterlarangan. Hasil prestasi
klub pembinaan prestasi petanque Kota Kediri Tabel 4.4. Hasil Kejuaraan Nusantara
Petanque Klub Kota Kediri Kejuaraan _Medali _Kategori _Nama Atlet _ _Pomnas Makasar
2017 _Perunggu _Triple Mix _Rendi, Widodo, Mudhalifah _ _Kejurda Banyuwangi 2017
_Emas _Shooting Man _Agus _ _ _Emas _Single Woman _Mudhalifah _ _ _Perak _Shooting
Woman _Nurul _ _ _Perunggu _Double Woman _Nurul dan Loveina _ _Kejurprov
Probolinggo 2018 _Emas _Double Mix _Farah dan Adi _ _ _Perak _Double Woman _Farah
dan Reza _ _ _Perunggu _Double Man _Adi dan Asa _ _Kejurnas Junior Jakarta 2018
_Emas _Double Man Junior _Akbar dan Ali _ _Porprov Jatim 2019 _Emas _Shooting Man
_Akbar _ _ _Emas _Double Woman _Farah dan Dwi _ _ _Perak _Shooting Woman _Farah _
_ _Perak _Double Man _Akbar dan Raca _ _ _Perak _Triple Mix _Lavio, Asa, dan Liza _
_POMNAS 2019 _Perunggu _Triple Man _Pradana, Yudha, dan Nabil _ _ Penerapan
Program Latihan dan kategori atlet nusantara petanque club Kota Kediri Didalaam
peminaan prestasi klub petanque kota kediri ada dua kategori yang pertama yaitu junior
di anggap junior yaitu anggota atau atlet yang masih menempuh sekolah dasar (SD)
atlit junior ketika masa pengenalan klub akan memfasilitasi peralatan modifikasi seperti
bola besi (BOSI) modifikasi ataupun game modifikasi untuk memberikan rangsangan
tentang tehnik dasar.dan kategori yang kedua yaitu senior yang dimaksut senior yaitu

remaja atau kelas SMP, SMA, dan Kuliah.
Atlit senior yaitu atlet yang disiapkan untuk suatu event atau kejuaraan yang akan ada,
ketika sudah menjadi alet senior maka pelatih klub mengembangkan program latihan ke
jenjang profesional untuk kedepan persiapan event-event yang akan datang. Untuk
operasional sarana dan prasarana yang ada di klub pembinaan prestasi petanque kota
kediri atlet junior hanya datang dan di latih oleh asistem pelatih yang ada di pembinaan
perestasi klub nusantara petanque club Kota Kediri, sedangkan untuk atlet senior
mendapat perlakuan yang berbeda tentang berjalanya program latihan lebih ke
pengembangan dari pada shooting pointing ke program yang profesional kepelatihan
artinya disini itu kita menemukan masuk ke strategi misalkan setelah tehnik, kita msuk
ke strategi lanjut ke shooting pointing khasus pointing.
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil dari penelitian
yang telah dilakukan oleh penelitidan data yang diperoleh secara langsung di Nusantara
Petanque Club yaitus dan menjalankan 4 (unsur) dalam manajemen: Perencanaan dalam
melaksanakan suatu program latihan pelatih meraancang program latihan jangka
pendek, menengah, dan panjang yang berguna untuk menyiapkan event-event yang
akan di ikuti. Pengorganisasian dalam kegiatan pengorganisasian manajemen klub
Nusantara Petanque Club sudah terlaksana dimana strukrural dan pembagian tugas
sudah di tetapkan dalam sebuah struktural kepengurusan, membagi kategori atlet yang
terdapat pada klub petanque Kota kediri untuk mengetahui kemapuan dan membedada
suatu program latihan yang dijalankan atlet.
pengarahan pengarahan yang dilakukan klub Nusantara Petanque Club dibagi dan lihat
dari hasil penelitian pelatih mengarahkan suatu tanggung jawab kepada penguus dan
juga atlet terkait penerapan program latihan dan menjaga sebuah restasi yang sudah
diperoleh atlet dalam suatu kejuaraan atau event-event yang telah di ikuti.
pengawasan/pengendalian dalam suatu pengawasan yang bertujuan menignkatkan
prestasi atlet dan klub yang di laksanakan oleh pengurus klub petanque Kota Kediri
yaitu dengan membagi struktural dan setiap anggota pengurus saling bertanggung
jawab atas tugas yang sudah ditentukan dari Ketua dan FOPI Kota Kediri yang bertujuan
menjaga prestasi yang sudah diperoleh atlet maupun klub.
Dalam suatu pengawasan yang bertujuan menignkatkan prestasi atlet dan klub yang di
laksanakan oleh pengurus klub petanque Kota Kediri yaitu dengan membagi struktural
dan setiap anggota pengurus saling bertanggung jawab atas tugas yang sudah
ditentukan dari Ketua dan KONI Kota Kediri yang bertujuan menjaga prestasi yang
sudah diperoleh atlet maupun klub. Implikasi Sesuai dengan penelitian yang diteliti
tentang profil manajemen pembinaan prestasi klub Nusantara Petanque Club Kota

Kediri tahun 2019-2020 , pola pembinaan di klub Nusantara Petanque Club berjalan
dengan lancer dan terstruktur baik, dengan terbentuknya structural kepengurusan yang
jelas dan program latihan, serta pelatih yang kopenten dalam menjalankan program
latihan untuk mencapai prestasi yang dibutuhkan atlit serta klub.
Dalam meningkatkan prestasi atlit dan mengembangkan klub pembinaan dibutuhkan
manajmen pembinaan prestasi yang baik dan setiap kegiatan dalam klub di perlukan
pengawasan agar setiap tugas dari struktur berjalan dengan lancer dan juga di
butuhkan evaluasi yang berguna untuk mengentahui kekurangan yang ada dalam
kegiatan yang telah berjalan. Saran-saran Setelah diketahui pola pembinaan klub
Nusantara Petanque Club ada beberapa saran untuk meningkatkan pembinaan: Untuk
meningkatkan prestasi diperlukan pembenahan lapangan dan juga perbaruan sarana
dan prasarana yang berguna mencukupi ataupun mengganti alat yang sudah tidak layak
di pakai. Pelaksanaan mini event untuk meningkatkan mental atlit untuk menghadapi
event resmi yang akan diikuti oleh atlit.
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