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MOTTO 

Tak perlu menjadi siapa-siapa untuk menyenangkan orang lain. Jadilah dirimu 

sendiri, kemudian lakukanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menjadi 

manfaat bagi orang lain. Pada akhirnya nanti kau akan mengerti, bahwa segala apa 

yang terjadi itu punya alasan yang pasti, memang tidak semua akan menyenangkan 

hati, namun asal kau tahu saja bahwa pada yang demikian itu ada rahasia Tuhan 

tentang kebaikan yang tersembunyi. 
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ABSTRAK 

 

Retna Wintariana. Manajemen Organisasi Klub Bolabasket Persatuan 
Bolabasket Pare Kabupaten Kediri Tahun 2020. Skripsi, Pendidikan Jasmani. 
Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, UNP Kediri, 2020. 

Kata kunci : Manajemen Olahraga, Klub Bolabasket Perbaspa 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan dan pengalaman 
peneliti, bahwa dalam olahraga diperlukan pembinaan dan manajemen yang baik 
untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Manajemen merupakan suatu 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan 
dan pendanaan. Di Kabupaten Kediri tepatnya di Pare terdapat klub bolabasket 
bernama Persatuan Bolabasket Pare atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
PERBASPA yang meraih banyak prestasi dibeberapa kejuaraan ditingkat 
kabupaten/kota bahkan ditingkat Jawa Timur.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode penelitian kombinasi 
Mixed Methods merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan atau 
menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan 
secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang 
lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif  

Hasil dari penelitian ini adalah fungsi keseluruhan aspek manajemen di klub 
bolabasket PERBASPA kediri dalam kondisi baik dengan rincian fungsi 
manajemen perencaan 81,96% masuk dalam kategori sangat baik, fungsi 
manajemen pengorganisasian 80,78% dalam kategori baik, Pergerakan 80,93% 
menunjukkan kategori baik, pengawasan 81,12% masuk dalam kategori baik dan 
pendanaan 76,25% dalam kondisi baik. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi manajemen 
klub bolabasket PERBASPA Kediri dalam kondisi baik yaitu dengan hasil 
persentase 80,23%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Ilmu pengetahuan kini berkembang dengan sangat pesat, hal ini yang 

mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan 

jasmani, ada empat tujuan manusia melakukan aktivitas olahraga, yaitu melakukan 

olahraga dengan tujuan untuk rekreasi, pendidikan, mencapai tingkat kesegaran 

jasmani atau kesehatan, dan untuk mencapai sebuah prestasi yang optimal. 

 Aktivitas olahraga pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kriteria 

utama, jika ditinjau dari sasarannya yaitu aktivitas olahraga prestasi dan aktivitas 

olahraga non prestasi. Berdasarkan dari hasil pengamatan olahraga prestasi lebih 

menonjol dari pada olahraga non prestasi, yang bersifat kompetitif dan lebih 

diminati oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat kini memberikan dukungan 

yang sangat besar pada aktivitas olahraga. Diantara sasaran dan tujuan-tujuan dari 

aktivitas olahraga di Indonesia, antara lainnya adalah pembinaan prestasi. 

Aktivitas olahraga di Indonesia tidak hanya sekedar untuk tujuan rekreasi atau 

pendidikan saja, namun sekarang lebih kearah peningkatan prestasi olahraga untuk 

dapat mengangkat nama bangsa di kanca internasional. Agar bisa mewujudkan 

prestasi tersebut perlu adanya suatu pembinaan dan pelatihan secara rutin masing-

masing atlet.   
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Dalam usaha pembinaan olahraga prestasi ada banyak unsur pendukung 

yang sangat perlu untuk diperhatikan. Pada dasarnya untuk mencapai  prestasi 

yang optimal dalam setiap cabang olahraga harus berdasarkan prinsip-prinsip 

pendekatan ilmu pengetahuan olahraga. Salah satu unsur yang dimaksud adalah 

manajemen sebuah organisasi yang kita tahu merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari aktivitas sebuah organisasi yang bersifat menyeluruh.   

Perkembangan bolabasket di Indonesia dewasa ini bertambah pesat, 

hingga sampai sekarang ini permainan bolabasket sudah tersebar di seluruh daerah, 

provinsi dan kota-kota di Indonesia, Salah satunya adalah Kabupaten Kediri. 

Olahraga bolabasket merupakan salah satu olahraga yang populer dan yang banyak 

digemari di Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dilihat dari selalu ramainya setiap 

kejuaraan bolabasket yang digelar, baik antar sekolah maupun antar klub.  

Perkembangan yang pesat ini menujukkan anemo positif yang sangat 

besar dari masyarakat terhadap olahraga prestasi bolabasket. Prestasi bolabasket 

di Jawa Timur sangat mengalami peningkatan yang signifikan bahkan sampai di 

Kabupaten Kediri. Peningkatan prestasi ini ditunjukkan oleh klub bolabasket 

PERBASPA asal Kabupaten Kediri yang telah beberapa kali menjuarai kejuaraan 

antar klub tingkat provinsi di Jawa Timur. Baik tim putra maupun tim putri di klub 

ini sama-sama menorehkan prestasi yang baik, dilihat dari prestasi yang pernah 

didapat tim putra juara dua 3x3 KU18 Jatim Park Reborn tahun 2018 di Malang, 

dan juara 3 Basketball Battle di Kota Kediri tahun 2019. Sedangkan prestasi yang 

ditunjukkan tim putri antara lain juara satu di Kejurda KU14 di Kabupaten 

Mojokerto tahin 2019, Juara tiga BTBC Cup tahun 2018.  Hal ini menunjukkan 



3 
 

 

prestasi pembinaan yang baik yang merupakan salah satu bagian dari sistem 

manajemen klub.  

Manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas suatu 

organisasi yang menyeluruh, termasuk dalam klub bolabasket. Manajemen yang 

dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melaksanakan sesuatu progam agar 

keputusan-keputusan berupa arahan dan sasaran itu sesuai dengan yang telah 

direncankan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen 

akan memberikan arahan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan dari klub 

bolabasket yang telah ditentukan sebelumnya.  

Di Kabupaten Kediri, ada dua klub bolabasket pembinaan atlet bolabasket 

prestasi yang terdaftar resmi di Perbasi, tetapi ada banyak masyarakat Kabupaten 

Kediri yang mempercayakan anaknya untuk dibina di klub tersebut. Selain itu di 

klub bolabasket PERBASPA memiliki tempat latihan  bagus, fasilitas yang 

memadai untuk pembinaan atlet dan memiliki potensi serta telah beberapa kali 

mendapat juara didaerah Kabupaten/Kota bahkan ditingkat Provinsi. Pada 

dasarnya faktor yang paling berpengaruh yaitu dari segi manajemen klub ini. 

Dalam mencapai keberhasilan sebuah manajemen menggunakan prinsip-prinsip 

manajemen dalam menjalankan suatu organisasi termasuk dunia pendidikan 

maupun organisasi sebuah klub bolabasket diperlukan suatu landasan atau 

siapapun yang terlibat didalam organisasi. 

Melihat keadaan atau fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji atau meneliti mengenai “Manajemen Organisasi dan Pembinaan Prestasi 

Klub Bolabasket Persatuan Bolabasket Pare Kabupaten Kediri tahun 2020” dengan 
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alasan manajemen dan pembinaan merupakan suatu elemen yang harus dijaga 

profesionalisme dan kontinuitasnya agar tercapai prestasi dan tujuan yang 

ditetapkan sebuah klub. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 

belum diketahuinya mengenai manajemen organisasi klub bolabasket PERBASPA 

Kediri tahun 2020.  

C. Pembatasan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, guna mempertegas fokus 

permasalahan penelitian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. 

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah 

yang telah diidentifikasi. Dengan demikian masalah akan dibatasi menjadi lebih 

khusus, lebih sederhana dan gejalanya akan lebih mudah diamati karena dengan 

pembatasan masalah maka seorang peneliti akan lebih fokus dan terarah sehingga 

tau kemana akan melangkah dan tindakan apa selanjutnya. Dalam penelitian ini 

masalah yang akan dikaji yaitu mengenai manajemen dan pembinaan prestasi klub 

bolabasket PERBASPA Kabupaten Kediri tahun 2020. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah  dan 

pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti 

adalah:  

1. Bagaimana planning dalam manajemen klub bolabasket PERBASPA Kediri 

tahun 2020 ? 
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2. Bagaimana organizing dalam manajemen klub bolabasket PERBASPA Kediri 

tahun 2020 ? 

3. Bagaimana actuating dalam manajemen klub bolabasket PERBASPA Kediri 

tahun 2020 ? 

4. Bagaimana controlling dalam manajemen klub bolabasket PERBASPA Kediri 

tahun 2020 ? 

5. Bagaimana budgeting dalam manajemen klub bolabasket PERBASPA Kediri 

tahun 2020 ? 

6. Bagaimana manajemen secara keseluruhan pada klub bolabasket PERBASPA 

Kediri tahun 2020 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka peneliti 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Mengetahui planning dalam manajemen organisasi klub bolabasket 

PERBASPA Kediri tahun 2020. 

2. Mengetahui organizing dalam manajemen organisasi klub bolabasket 

PERBASPA Kediri tahun 2020. 

3. Mengetahui actuating dalam manajemen organisasi klub bolabasket 

PERBASPA Kediri tahun 2020. 

4. Mengetahui controlling dalam manajemen organisasi klub bolabasket 

PERBASPA Kediri tahun 2020. 

5. Mengetahui budgeting dalam manajemen organisasi klub bolabasket 

PERBASPA Kediri tahun 2020. 
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6. Mengetahui manajemen yang dilaksanakan secara keseluruhan pada klub 

bolabasket PERBASPA Kediri tahun 2020. 

F. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan adanya manfaat baik bagi penulis, 

pembaca, bidang keilmuan jurusan Ilmu Keolahragaan dan masyarakat pada 

umumnya. Untuk itu, harapan manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai gambaran tentang manajemen klub bolabasket PERBASPA Kediri. 

2. Bagi organisasi penelitian ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah 

yang berkaitan dalam melaksanakan sistem manajemen dalam mencapai 

tujuan. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak yang berminat untuk 

mempelajari masalah ini. 

4. Bagi peneliti sebagai ajang latihan untuk menganalisis pelaksanaan sistem 

manajemen didalam suatu organisasi untuk dijadikan landasan dalam 

penerapan manajemen olahraga.  
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