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PENYUSUNAN l'ANDUAN EVENT ILMIAH OLAH RAGA 

Oi<h 
Or. Panggung Sutapa. M.S. 

Rum pis Agus Sudarko, M.S. 

ABSTRAK 
Dengan semakin banyaknya publikasi ilmiah maka pemeringakatan 

universitas akan semakin baik. Dengan ini maka pelakasanan event ilmiah 
keolahragaan menjadi sangaL penting dan bergcngsi maka diperlukan buku 
panduan penyelenggaran event ilmiah olahragn. 1 ujuan dari penelitian ini atlaluh 
rnenyusun panduan penyelenggaraan event ilmiah olahraga. 

Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan. Langkah 
pengembangan terdiri dari langkah-langkah penelitian tersehut mefiputi : I) 
identifikasi tema. 2) pengembangan bentuk awal produk. 3) validasi produk. 4) 
pengujian bentuk awal produk. Pengembangan produk berorentasi pembuutan 
buku panduan. Penelitian ini mcnggunakun instnnnen pcniluian untuk ahli materi. 
ahli media dan kelayakan dari subyek. Validasi produk rnelibatkan I ahli materi 
pembelajaran pcndekatan event dan I ahli media pembelajaran. 

Hasil penelitian ini adalah buku pedoman penyelenggaran event ilmiah 
olahraga. Kelayakan buku ini didukung oleh hasil validasi ahli materi skor 
penilaian 43 dengan rerata 4,3 dalam kategori " baik" dan ahli media dengan 
skor 40 dengan rerata 4.44 dengan kategori .. baik" serta hasil ujicoba pada 
subyek dcngan skor penilaian 79 dengan rerata 4.16 dengan kategori "baik". 

Kaia kunci: Pengembagan. buku panduan, event ilmiah, olahraga 
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BABI 

PENDAHULUAN 

dunia pendidikan baik secara nasional. regional muupun internasional. 

Universitas Negeri Yogyakana )ang saluh satunya adalah Fakultas Hmu 

Keolahraagan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang konsen 

pada bidang keolahragaan di Yogyakarta. Dengan hal ini maka Fakultas Jlmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta (FIK UNY) menjadi corong 

bidang keclahragaan di Yogyakarta. Perkembangan ilmu ilmu utame 

keolahragaan yang sangat cepat mendorong lembaga perguruan tinggi 

keolahragaan FIK UNY untuk selalu melaksanakan kegiatan atau event ilmiah 

keolahragaan sebagai bagian dari pcmbahruenn penyebaran ilmu-ilrnu 

keolahragaan terbaru. Usaha FIK UNY dalarn peyebarluasan ilmu 

keolahragaan dilakasanakan melalui beberapa kegiatan antara laian seperti 

A. La tar Belakang Masaluh 

Universitas merupakan ternpat pcngernbangan ilmu pengetahuan dan rivet. 

Sebagai salah satu lembagu pcndidikun tinggi universitas memiliki peran �:mg 

sangat vital dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Universuas 

Negeri Yogyakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi kependidikan 

yang memiliki peran peruing penyelenggaran pendidikan tinggi dengan peran 

utama menghasilkan calon pendidik. Universitas Negeri Yogyakarta yang 

mempunyai visi 2025 sebagai rnenjadi univcrsuas kependidikan kelas duni,, 

berlandaskan ketaqwaan. kemandirian dan kecendekiaan. Dengan visi terscbut 

berdampak positif pada banyaknya kegiatan ilmiah yang berkolaborasi dengan 



penelitian. pengabdian \..epad,1 rnasyrakat. seminar. lckakaryn. workshop. 

pelatihan, konferensi baik secara local. nasional. regional rnaupun 

internasional. Untuk melaksanakan sebuah event ilmilah olahraga membutukan 

sebuah perencanaan dan persiapan khusus. Perencunaan dalam pelaks.mnun 

event olahraga bcrkaitnn cnu dt:ng,111 jad,\;11dm11111m11.:n1 �ung tepat. Perviupun 

khusus berkaitan dengun tcknis dan non teknis pelaksanaan event ilmil.rh 

olahraga. 

Kegiatan atau event !lmiah keolahragaan merupakan salah satu can, 

promosi efektifuntuk FlK UNY. Selain itu event ilmiah keolahragaan mcnjadi 

wadah untuk mendukung tridarma perguruan tinggi terutama dalam hal 

publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan tujuan utarna dari civitas 

akademik FlK UNY. Dengan semakin banyaknya publikasi ilmiah makn 

pemeringakatan universitas ukan semakin buik. Ot:ngan ini maka pelakasanan 

event ilmiah keolahragaan tnenjadi sangat penting dan bergengsi. 

Dengan slogan vn the move wolrd class university rnenyebabkan UNY 

khususnya FIK UNY menjadi bagian penting umuk mendorong publikasi 

ilrniah yang bertaraf intemasional. Hal ini juga tidak dapat terlepaskan dengan 

pelakasanaan event ilmilah keolahragaan seperti dengan diselenggarakanya 

seminar dan konferensi tingkat internasional. Event ilmiah keolahragaan yang 

bersifat internasional metn iliki prestise yang snngat tinggi. Untuk merumuskun 

dan menjadikan kegiatan ini diminari oleh masyarakat akademik dilihat dan 

pembicara-pembicara utama dan topik yang dipilih. Hal-hal krusial scpeni 

inilah yang perlu dipe-harikan dalam pembuatan even! tlrniah keolahargaan 

Selama ini yang 1erjadi adalah belum dimifikinya beberapa panduan dalam 
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pelaksaaan event ilmiah keoalaharagaan. Panduan pelaksanaan event ilmiah 

Keolahragaan akan menjadikan petunjuk yang jclas hagi pelaksana event 

ilmiah keolahragaan. Dcngan hal ini maka pertu adanya sebuah peneliuan 

pengembangan tentang penyusunan event ilrniah keolahragaan bagi lembaga 

pendidikan tinggi keolahragaan khuswmya FIK UNY. 

B. ldcntifikasi Masalah Pcnclilian 

Dengan beberbagai latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berlkut : 

I. Belum banyaknya event ilmiah keolahraagaan yang dilaksanakan terencana 

dengan baik. 

2. Kurangnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan event ilmiah 

keolahragaan 

3. Belum dimilikinya pam.Juan yung jelas tentang pc!akasanaan event ihuiah 

olahraga bagi FIK UNY 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas. maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat dituliskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

bagaimanakah penyusunan panduan penyeienggaran event ilmiah olahraga? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Penelhian ini bertujuan untuk 

menyusun panduan penye[enggaraan event ilmiah olahraga. 
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E. Manfa:tl Penelitian 

Penelitian ini diharnpkan dapat mcmberikau manfaat bagi: 

\. Jurusan dan Program studi di lingkungan FIK UNY dalam mempersiapkan 

event ihnilah olahraga sepenl seminar atau konterensi . 

2. Lembaga pendidikan tinggi keolahmgnan yang akan menyelenggarkan 

event ilmilah keolahragaan 

3. Pembaca dan penelhi lain untuk mcmperokh gambaran temang rnta 

laksana menyelcnggnran event ihruuh �iluhraga 
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BAB II 

KA,IIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

a. Event 

Menurut Any Noor (2009:7) definisi dari evenr adalah suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk rnemperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia. baik 

secara individu atau kelornpok yang terikat secara adat. budaya. tradisi, dan agama 

yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta rnelibatkan lingkungan masyarakat 

yang diselenggarakan pada waktu tertentu. 

Setiap event selalu mempunyai rujuan utama uruuk apa diselenggarakan. Salah 

satu tujuan utama dari event ada pa<la target sasarannya atau target pengunjung yang 

diharapkan akan hadir dalam e,·e111 yang diadakan. Menurut Any Noor didalam buku 

Event Managemer.r kunci utamanya adalah pengunjung mengetahui manfaat apa yang 

akan didapat melalui sebuah event (2009: 179). 

Eveni yang c!iadakan memang bertujuan untuk rnendatangkan jurnlah 

pengunjung yang mencapai target atau bahkan melebihi target yang diharapkan dan 

diretapkan. Karenajumlah pengunjung yang sesuai atau melebihi target adatah salah 

satu kesuksesan sebuah event (Any Noor.2009: 182). 

Delinisi ('vent menunu ahli. diantaranya Shone and Parry (2002): 

" Event are that phenomenon arising /rum those non 

routine occasion which have leisure, cultural, personal or 

organizational objectives set apart.from the normal activity 

u/ daily life, whose purpose is to enllghren. celebrute, 

entertain or challenge the experience of a group of people", 
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J:.\,t'm adalah fenorncna .... :'.Ing rnuncul d.ir1 kcscmpatan nun rutin itu �:mg 

memiliki leisure. kulturnl. personal .nau snsuran dan organisasi di pisahkan dari 

aktivitas normal untuk kehidupan sehari-hnri. dirnana rujuannya adalah untuk 

membcrikan penerangan. mcrayakan . menghibur atau menantang pengalaman dari 

sebuah grup masyarakat. 

Dalam International Journal of Event Management Research Volume 4. 

Number 1(2008) dikatakan bahwa: 

In a first approach. one can understand even/.\' as=temporary occ11rrence.�. 

either planned or unpla11netl" ((j('f;, 191r·. p -IJ. In order 10 emphasize the 

difjerence between plunned um/ unp!tm111.:J occurnmce.\, the Jenn "special .. i� 

added /0 "evenr " A special even/ 1.1 understood to be " "onetime ur 

infrequenlfy occurring e,·,·111 ou11·ide a normal proeram ·· rGe1;, /9Yi.p . ./). 

Often events are classified. in ardor to hrttrr deal 1, i;h the term. Thu.1 for . . 

example, a onedimensional ctassificatton in "Hal/murk events" {traditional 

events which take place at a certain location. such as e.g. the Mardis Gras in 

New Orleans) and "Mega events" (e.g the Olympic Games) is possible (Getz, 

1997, pp. 3-./). 

Di dalam pendekatan pertama. seseorang akan mengerti e1·em sebagai "kejadian 

sementara.bark yang di rencanakan atau tidak di rencanakan" {Getz. 1997. p . ./).Di 

rangka untuk menekankan perbedaan antara kejadian yang di rencanakan dan tidak di 

rencanakan, istilah "spesial" di tambahkan ke "eveer". Sebuah spesial event di 

mengerti sebagai sebuah "satu waktu atau jarang muncul dalam even/ Ji luar sebuah 

program normal"'(Getz.1997.p.lJ.Evenl sering kali di klasifikasikan. dengan maksud 
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urnuk membentuk kesempatan yang lebih baik dengan tujuan.Sebagai contoh. saw 

dirnensi klasifikasi di ··Hal/m(lrk e1·ew.1 ·· (en'l1f undisional yang bertempat di sebuah 

lokasi tertentu.seperti rJw A1111d11 <iru, di \'ell" Orlt1m1.1) dun .. Mq!.O e1·e111.1 ·· (ccntch 

Olimpiade) yang mungkin (Ger;. /1.J!r /!J' 3---IJ 

Bcrdasarkan bebcmpa pcmyntuan ahli dapat disirnpulkan bahv a <!Wm aduluh 

suatu kegiatan atau fenomcna hidup )ang di lakukan untuk merayakan. mcnghibur 

dan menerangkan orang-orang yang rerfibat didalamnya. Selain itu menurut penulis 

leisure. cultural. celebrate dan emenuin sda1u menjadi unsur utama atau tujuan 

utama dari setiap orang yang mengadakan arau rnerancang event. Pada korueks 

pendiUikan, event yang diselenggaraknn scnantiasa berhubungan dengan hal bersifat 

akademis dan ilmiah. sehingga rnuncullah yang disebut event/kegiatan akademis atau 

kegiatan ilmiah. 

b. Event Seminar 

Kata seminar berasal dan kata Latin semin yang berarti "benih ... Jadi. seminar 

berarti " tern pat benih-benih kebijaksanaan". Seminar merupakan penemuan ilnuah 

yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang 

ahli dan berwenang dalam bidang tersebut. Seminar rnerupakan suatu pertemuan atau 

persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang guru 

besar atau seseorang ahli. Pcrternuan atau pcrsidangan dalam seminar biasanya 

menampilkan satu atau bebcrapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja 

rnaslng-masing. Semmar biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara 

ilmiah. Yang berpartisipasi pun orang yc1ng ahli dalam bidangnya. Seminar tentang 

pemasaran suatu produk. teruu dihadiri oleh paru pakar bidang remasaran. Seminar 

pendidikan tentu saja dihadiri oleh para ahli pendidikan. Sementara itu. pcserta 
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berperan umuk rnenyampaikau pertanyaan. ulasan. dan pembuhusan �d1ingga 

menghasilkan pernahaman ternang sumu masalah. 

Pengertian lain rnenvebutkan bahwa seminar adalah sebuah pcrtemuan khusus 

yang memiliki teknis dan akadernis yang tujuannya untuk melnkukan studi 

menycluruh tcntang r;11a1u tupiJ.. 1er1rn1u dcngan pcmccuhnn «cuu pcnnuvalahan ) cng 

mcmerlukun intcrak si di cnuuu para pcscnu -cminnr yang dtbamu olch seorang guru 

besar ataupun cendikiawan. Seminar pada unwmnya merupakan suaru bentuk 

instruksi akademis. baik dt lembaga akadernis atau ditawarkan oleh sebuah organisasl 

kornersial atau profesional. Yung terfibat dalarn seminar adalah Penya Ji, Moderator. 

Key Speaker (pernbahas utama). Pimpinan sidang. Anggota peserta. Tim perumus. 

dan Pembawa acara (MC) 

Pembahasan da!am seminar berpanglrnl pada makalah atau kertas kerja yang 

telah disusun sebelumnva olch bcbcrapa pcmbicam scsuai dcngun pokck-pokok 

bahasan yang diminta oleh scsuctu panitia penyclenggaru. Pokok bahasan yang tclah 

ditentukan, akan dinahas oleh pembrcara secara teoritis dan drbagi beberapa subpokok 

bila bahasan masalahnya terlalu luas. Disini terdapat pula moderator �ang bertugas 

memandu jalannya acara dan rnencatat pokok-pokok pernbicaraan. Pada a ...... al 

seminar, dapat dibuka dengan dengan suatu pandangan umum olch moderator 

sehingga tujuan seminar terarah. Pcserta mendengarkan pokok pembicaraan yang 

disampaikan pembicara. Pembahasan dalam seminar membutuhkan waktu yang lcbih 

lama karena sifamya yang ilmiah. Apabila pcrnbicara tidak dapat mengendalikan diri 

rnaka waktu banyak dipergunakan untuk pembahasan yang kurang penring. Setelah 

pembicara memaparkan pennasalahan dapat dibuka sesi tanyu jawab yang dipandu 

oleb moderator Setelah scmuu pcrtauyaan dnri pcserta seminar dapar terjaw.rb oleh 

pembicara maka moderator rncuyimpulkan penuasalah tersebut dan mcnuup seminar 
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dengan perrnasnlahan yang berhasil dipecahkan. Scdangkan pengenian lain. seminar 

ilmiah ada1ah suatu pertemuan resmi dan beruda da!am suatu ruangan tcrternu. 

membahas suatu topik masalah tertentu. Di dalarn seminar ilmiah biasanya seorang 

pcmbicara dipandu oleh seorang moderator dan notulen. 

Seminar Nasional bercirikan: <,c111111ar )g bcmuansu dan bcncma 

Nasionalismc. pcscnanyu maxih orang d.rlum ncgcn. \cminarnya dilukvknn di dulum 

negen. pembcri maten scmuuuuya masih orang dalmu negcri. materl scminarnya 

tentang masalah Nasional. Scdangkan. Seminar iuternasional cirinya: seminar yg 

bernuansa dan berterna internasionalisme. pesertanya orang luar negeri, serninamya 

dilakuknn di luar negeri. pernberi materi scmirmrnya orang luar negeri, Jan materi 

seminarnya tentang masalah mtemasicnal. 

c. Pelaksanan Seminar Akademik. 

Pelaksanaan seminar akademik akan lebih baik apabda dibuat semacam 

manual atau petunjuk pelaksanaan seminar nkudcmik , Hal ini sangat berguna untuk 

rnengorganisasi seminar-seminar akudermk )ang berska!a nastonal dan internasional. 

Panduan akan memberikan arahan secara mendasar kepada siapapun yang 

terlibat/bertanggungjawab untuk mengadakan semmar akademik. Ada tiga kegiatan 

yang perlu dilakukan oleh orang/institusi yang akan mengadakan seminar akadcrni. 

yaitu: 

a. Persiapan, terdiri atas: 

I) Bentuk panitia seminar. 

2) Tentukan rcpik bahasan sekaligus tujuunuyu. Fonnulasikan dalam bebcrapn 

kalimat. 

3) Tentukan jumlah peserta yang akan di undang den gaung ktgiatan yang akan 

dibuat. 
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4) Tcntukun penuucr i/pcrubicura atau pcmukuluhnya untuk seminar ini dun 

bagairnana mendapatkarmvn? 

5) Tentukan tanggal yang tepar untuk pernbuatannya. 

6) Kalau diseminar tersebut mernbutuhkan dana. darimana saudara mendapatkan. 

7) Apa saudara akun mcmhuat scniflkat. upa bunyinya dan siapa yang akan 1and.i 

tangan. 

8) Kalau saudara menyiapkan rnakanan ringan. siapa yang mengurus dan 

bagaimana'! 

9) Oagaimana saudara membcritau pescrta seminar dan pemakalah bahwa seminar 

jadi dilaksanakan. Darimana saudara tahu kalau mereka akan datang? 

10) Menurut saudara apa perlu diwartakan dalam koran atau TV, kalau perlu 

bagaimana? 

b. Pelaksanaan. terdiri atas: 

I) Buat list (check list) apa seja yang dibutuhkan agar seminar pada hari tersebur 

berhasil. 

2) Slapkan agenda seminar untuk hari !t'r:-.L·hu!: l\1C. waktu. pembicara. dsb. 

3) Pikirkan apa lagi yang saudara butuhkan untuk hari seminar tersebur (cuntoh: 

absen hadir, rnakalah yang di copy, laptop. dan lain-ls in). 

4) Bagairnana saudara susun bangku Jiruang seminar? 

5) Pikirkan seandainya listrik mati tiba-tiba. 

6) Siapa yang mengurus dan menata tempat. siapa yang menerima peserta, dsb. 

dsb. 

c. Evaluasi. rerdiri aras: 

t) Saudaru perlu siapkan in -, trumcn t'vaiu.1..,1 untuk ruelihat bagaimana rnL1H1 dari 

seminar yang saudara lakuknu. 
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2) Perlu saudara siapkan model (IOrm:11 pclapcrau] dun kapan anda melapor hasil 

seminar tcrscbut 

3) Kepada siapa saudara nkan rnelapor sctclah seminar. 

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar: 

a. Menentukan waktu pelaksanaan seminar. 

b. Mengurutkan hal-hal y;111g hnrus dikcrjakan bcrdasarkan wakur relatif tcrhmtap 

pelaksanaan seminar. sepcrti contohnya: 

I) Minus 12 bulan: Bemuk panuia. Mutai cari dan konflnnasi keynote sepakcrs. 

mulai cari Jan booking g c 'dung. siapkan brosur. website dan email. 

2) Minus 12 bulan: l·ir�l Announcement ofCui! for Abstract 

3) Minus 8 bu1an: Second Announcement of Call for Abstract 

4) Minus 4 bu Ian: Third Announcement of Call for Abstract 

5) Minus I bu Ian: Baras pemasukan abstrak 

6) Minus J minggu: Pengumuman penerimaan abstrak. siapkan jadwal detail 

seminar. 

7) Minus 2 rninggu: Mulai cari kandidat reviewer. Hal irii harus ditakukan 

dengan cennat kurena seringkali proses review inilah yang menjadi bottle 

neck dalam proses pcuyclesaran buku prosiding. 

8) Zero point: Seminar. batas pembayaran 

9) Plus 2 minggu: Batas pemasukan paper. Konfirrnasi lagi kesedian pan: 

reviewer. 

10) Plus 4 minggu: Distribusi paper kc: para reviewer 

11) Plus 6 minggu: Preses review selesai. notiflkasi para peserta 

12) Plus 8 minggu: G,11,1s pemasukan rcvisi paper 

13) Plus 10 rninggu: Buku rro:-.1ding siup disuibusi 

, 1 
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c. Mcnyusun kcnnggmnun panitiu dan 1ug1bllilnggu11gjawahn�a. sepcrti contolmyn. 

tennasuk pembayaran. seluruh melaksanakan keuangan, 

mengurusreimburs.ement. Treasurer berkomunikasi secara langsung dengan 

peserta dan rckanan. 

4) ICT Manager ( 1 orang I technical staffs): Mcnyiapkan dan mengurus website. 

rnenyiapkan alamat email seminar. mcnyinpkan mailing list panitia. 

menycdiakan informasi yang dipcrlul..an olch anggota panitia lainnya (jumlah 

peserta, data diri pescrta. alamat email peserta, jumlah abstrak. jumlah 

makalah, status abstrak clan makalah, membantu peserta lupa password. dl1). 

Melakukan backup website sebaga! antisipasi terjadinya hal2 yang tidak 

diinginkan. 

I) Chair ( I orang): Penanggungjnv .. ab teninggi. mcmbuka & rncnutup seminar. 

rnengawasi scgala scsuatunya tcrkait pelaksannan seminar secara glubal. 

mencari dan menghuhungi kandidat keynote speakers. rnembcmuk panitia. 

menyiapkan proposal seminar. mernutusknn kcbijakan2 bcrdasarkan ruasukun 

anggota. 

2) Secretary ( i orang); Mcngutur jndwal detail seminar. pembuaton surat2 

formal. pengarsipan scluruh dokurncn (knlau perlu dokumen apn saja. 

secretary harus punya). pengawas lang:.ung scluruh pekerjaan. menctapkan 

moderator untuk sctiap sesl. rnembemuk panitia bersama chair. Menangani 

kornunikasi umum dengan peserta. Mengecek email kontak secara rutin. 

Menangani pengurusan SK panitia. Mengirim sertifikat via pas. 

3) Treasurer (I orang): Mencari sponsor (koordinusi dengan chair). mengatur 

I 



5) Submission manager ( I orang): Mi.:nyiapJ....in template abstrnk dan paper. 

mcngawusi pnl�1.·� pcncrimu.m abcuuk. 111.1h.;il;1h. dan revisi 11wh.al.1h 

Bcrkomunikasi dcngan pcscrtajika diperluknn. 

6) Presentation manager { I ornng): Selalu mcmastikan kcslapan seluruh nmng 

sesi paralel untuk pcluksanaan prescntusi bcrsamu PIC Logistics. Mcncrima 

file2 Pl'T dari peserta uun mendistribusikannya sesuai sesi2 yang tclah diha!!i 

7) Master of Ceremony {MC) (2 orang): mcnjadi pembawa acara pembukauu. 

plenary. penutupan. 

8) PIC Proceedings & rc.uu l l munugc.r -c 5-10 editini; staffs): menyiapkan lh1lih. 

or Abstract. mencan tcvicv er. m1.·-m,111.1g.c proses review. menguru- l",l\'\J. 

membuat buku prosiding dalam waktu muksimal 3 bulan sejak waktu seminar. 

9) PIC Graphic Jesign ( I orang): Mcnyiapkan brosur. logo dan cap. mime Litg. 

kuitansi. sertitikat. sampul book of abstract dan presiding. 

I 0) PIC Media & Publication ( i orang): Menyebarkan informasi seminar via pos 

dan internet, mengirimk:rn brosur. 

11) PIC Venue & team ( 1 orang) : Mt:nangani survey dan sewa gedung/ruang 

seminar. mcngatur la)OUI ruang2 plenary dan paralel, menyewa peuyckut 

ruang bila dipctlukan [koordinasi dcngan treasurer dan secretary). 

12) PIC Logistics & team ( I orang/sesi paralelj: Menyiapkan laptop. projcktor. 

layar. pointer. kabel ckstcnsi. selalu standby di ruang presentasi dan mcmbaruu 

brla ada masalah teknis. 

13) PIC foods. drinks, and snacks ( I orang): Br:rtanggungjawab mas makan siang 

dan coffee break. 

14) PIC Registration & team (4 orang): Menangani registrasi di front desk padu 

hari seminar. 

I J 



J 5) PIC Documemution ( I orang): Mengamhil t'nto2 kcgiatau seminar. 

4. Media Cctak 

Media cctnk ndalah jcni- dari media pcmbcfujurun >;ing l1 • .'\..11ih prl1duh,ir:�.1 

tlengan menggunakan meviu pcncctak Jan biasnnya menggunakan bamuan komputcr 

untuk melakukan editing dan membnatu procluksi melnlui mesin cetuk. printer dan 

sejcnisnya. Media cetak rnelipuf bahan-bahan yar:�. disiapknn di atas kenus untuk 

pengajernn dan infonnasi. Di samping buku teks atau buku ajar. termasuk pu!a 

lembaran penuntun. majalah. penuntun belajar. penuntun mstruktur. brosur 

(newsleuer). dan teks terprogrum. 

Kdebihan media cetak antara lain ( Melani. 201<1): 

I) Pengguna dapat belajur dan mau, scsuui dengan kecepatan masing-maving. 

Materi pelajaran dapat diruncang sedemikian rupa sehingga mampu mernenuhi 

kebutuhan pengguna. baik yang cepat maupun lamban membaca dan memahami. 

Namun pada akhirnya pengguna diharapkan dapat menguasai materi pelajarnn itu. 

2) Di samping dapat mengulangi materi dalam media cetak. pengguna akan 

mengikuti pikiran secara logis. 

3) Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah rnerupakan ha! lumrah. 

dan ini dapat mena,nbah dayu tarik. serta dupat mernperluncar pemahaman mfcnnasi 

yang tlisajikan dalam dua fonnat. verbal dun visual. 

4) Khusus pada teks rerprogram. pengguna akar. berpartisipasi dengan ektif karcna 

harus member! respons terhadap pertanyaan dan latihan yang disusun. pengguna dapar 

segera mengerahui apakah jnwabannya benar atuu salah. 

5) Mcskipun isi infonnasi media cetak harus diperbaharui dan direvisr sesuai 

dengan perkembangar. dan temuan-te:nuan baru dalam bidang ilmu itu. mareri 

tersebut dapat direproduksi dcugan ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. 

14 



Kckurangan media cetak antara lain : 

1) Sulit mcuampilkan gi:ral- dalam halamau nwdin cetakun. 

�) Biaya pencetakun akan mahal npabila ingin mcnampikan ilustrasi. amu 1 .. no 

yang berwama-wami . 

. 1) Pro:.L'S pencetuknn 1111 .. ·di,1 :.L·ringl-uli mcmukan \,:iii.tu bcbcrapu hari \<1111pa1 

bcrbulan-bulan. tergamung kcpnda pcralatan pcrcctaknn dan kerurnhan iufonnasi 

pada halaman cetakan. 

4) Pembagian unit-unit pelajarnn dalam media cetakan harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga tidak rerlalu panjang dan membosanl-an pengguna. 

5) Umumnya media cetakun dapat membawa hasil yang baik jika {ujuan petajaran 

itu bersifat kognirif misalnya bclajar tcntang faktn dan keterarnpilan. Jarang seka!i. 

jika ada. media cetakan tcnuama ICk!. tcrprograrn yang. mencoba rncncknnkan 

perasaan. emosi. atau sikap. 

6) Jika tidak dirawat dengan baik. media cetakan cepat rusak arau hilang. 

B. Kernngka Berpikir 

Perlunya Publikasi ilmiah dan pentingnya melakukan usaha untuk penyebaran 

iimu pengetahuan khususnya di bidang olahrnga maka pcrlu diselenggaraan sebuah 

bemuk event ilrniah kcclabragaun. Berdasarknn kcbutuhun tcrsebut maku perlu 

dirumuskan scbuuh langkah-langkuh penyelenggarnn event iimliah kcolahragaan. 

Fakuhas llmu Keolahrgaan Universitas Negert Yogyakarta mcrupakan salnh satu 

institusi pendidikan yang serlup tahunnya menyclanggarakan berbugui seminar 

akadcmik. bait bertaraf lokas. nasional. regional. maupun irnernasional. Scbugai sebuah 

agenda rutin, kegiatan seminar akademik -nemertukan pcrsiapan dan pclaksanaan yang 

15 
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rncnycleuggarakun event ilrniuh kcoluhragaan. Di:ng,111 m.JlHl)il panduan ini juga dup,u 

mcngomrol tahapan-tahapan yang harus dipersiapakan dan yang harus svgera 

ditindaklanjuti umuk mengurangi beban pelaksanaan. 

mcmudnhknn uoiul.. udatnh adalah meujudi p.inJ11�111 � .1111;; memadahi 

agar para peserta yang datang tidak merasakan dikecewakan. Oleh karena itu. dipcrlukan 

suatn panduan/petunjuk pelaksanaan seminar akadcmik yang akan memberikan punduan 

sccnru menycluruh kcpada �iarup1111 :,,,ln!:!, dibcrikun 1angg1111g.i�1w;1h untuk meluk-suutkuu 

seminar tcrscbut. 

Harapnn dari dibuatnya panduan pcny,.:kngg.u.111 cvcm ilrniuh keoluhr.rg.r.ru 
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BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

penelitian dan pcngernbangan secara 

scdcrhana. Langkah pcngcmbangnn tcrdiri dari lungkah-Iangknh penelitiun tcrseluu 

meliputi : 

I) ldentitikasi kehutuhan 

Idcntifikasi kebutuhan dalam pcnclitlan ini perlu adanya ideruifikasi kebutuhan 

berdasarkan kebutuhan pengguna dun kcperluan dari pelaksana event ilmiah olahraga. 

2.) pengembangan bentuk awal produk. 

Pengembangan produk awal pada penelitian ini adalah dengan mengadakan kajian 

kepustakan dari berbagai sumber. Kajian kepustakaan ditujukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang isi produk 8\\:.11. Produk awal yang akan dikembangkan berupa buku 

pedoman penyelenggaran event ilmiah olahraga. 

2) validasi produk 

Validasi produk awal rnelakukun hcnujuan untuk , alidasi ketcrbacaan buku pcdcrnan 

penyelenggaran event ilmiah olahraga yang dinilai oleh ahli rnateri yang pertama adalah 

Soni Nopembri, M.Pd (Keahlian pengampu mata kuliah Pembelajaran berbasis event) 

dan ahli media pembelajaran penjas Saryono. M.Or. ( Keahlian Pengampu mata kuliah 

teknlogi pemhelajaran penjas/ media pcmbelajarnn] dengan menggunakan lumbar 

penilaian yang sudah disusun. 

J) pengujian produk 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pcndekatan 
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di lingkungan 

FIK UNY. Subyek merupakan pimpinan yang rucngorganisasi event ilnuah olahraga di 

lingkungan FIK UNY. 

D. Tcknik Analisis Data 

Dalam pcnelitiun ini unaiixis dnllt }<.Ing digunnkun dalam penelitian ini adalah 

analisis data desknpuf kuautinui r den kualitatif I cknik anal isis data deskriptif kuantitatif 

dilakukan pada: (J) hasil penilaian validasi oleh ahli materi tentang event dan ahli media 

pembelajarnn tenrang buku pcdcrnan dan (2:) data penilainn basil produk buku 

pt:nyelenggaran event ilmiah olahraga ujicobu dcugan skala kecil. Teknik analisis data 

kualitati!" dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman dilakukan pada 

saran perbaikan dari ahli materi dan ahli media serta masukan dari penilai pengguna 

produk. 

ini adalah FIK UNY. 

C. Subyek Penelirian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 3 ketua jurusan 

Pcugujian produk dilukukuu �\,·pad:i kvtua prodi � .tng. mcrupuknn pnupman y,111g 

mcngorgarusasi bcherapa event ilmiah olahrag.1. Ad;1p11n model rerscbm di nilai 

keterbacaanya oleh guru penjas yang ada disana scrclah mencrapknn model tcrsebut. 

B. Oclinisi Opernsional Yar-iabel 

Untuk memperjclns variabel penelitian ini makn variabcl pcneilitinn ini uduluh 

pengembangan buku pedoman penyelengaraan event ilmiah olahraga. Prociuk ini tcrbutas 

pada bcntuk event ilmiah oluhraga bcrupa seminar mau konfcrensi ilmiah yang 

dilaksanakan Ji tingkat perguruun 1inggi khususnvu pcrguruan ringgi olahraga dalam ha\ 
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I. ldentitikasi Kebutuhan 

Menentukan judul seminar 

Menemukun pcmbicara seminar 

2) 
]) 

4) Mencmukun waktu dan tcmput seminar 

l!AB IV 

HASIL PENELITIAN DAN l'EMBAIIASAN 

Pengembangan Prociuk 

a. Masa Penyusunan Konsep 

I) Menentukan tema seminar 

Pengembangan produk awal dilakukan bcrdasarkun beberapu kepustakuan dan hasrl 

wawancara dan pengalaman yang di dapat. Penyusunan panduan penyelenggaran seminar 

dinrnlai dengan mengidentifikasi beberapa seperti hal berikut : 

ldentifikasi kebutuhan tcrunng pcng .. -tubangun pcuvu-unan paduun pcnyclenggurun l:\'1..'111 

ilmiah olahraga dilakukan dcngan mengumpulkan kepustokann dan kebutuhan duri 

pengguna panduan ini. Beberapa kebutuhan yang dilakukan adalah dengan rnengumpulkan 

beberapa referensi tentang managerial penyelcnggaran event. beberapa pengertrnn tentang 

seminar dan konferensi. Setelah melakukan beberapa kajian dapat diperoleb Jaw bahwu 

perlu penyusunan penyelenggaran event ilmiah olahraga dengan bentuk buku yang mudah 

dipahami. 

A. l-lasil Penclitian 

Hasil penelitian berdasarkan proses pengernbangau yang dilakukan yang pertama adalah: 

( 



5) Mencutukan targl'I uudicncc baik pcscnu maupun prL·:-.i.:1111..·r dun 

jurulah 111,1sing-111.1:-.i11g audience 

6) Mcncntukan rcgulasi L'all for Paper (bila mla) 

7) Membentuk susunan kepauitiaan danjob dcskripsi 

b. Masa Koordinasi Kepunitiuan 

I) Menyusun rencuna anggaran dan melakukan pcrnbuatan 

proposalffOR 

2) Mcncntukan rcgulasi pru-acnrn/pcnjcmputnu muupun welcome 

party (hila uda} 

3) Menentukan rcgulnsi acara/rundown acam hari 1-1 (pcmbukaan 

sampai dengan penutupan) 

4) Menentukan Moderator dan Penanggung Jawab Sesi/Ruang 

5) Menentukan setting tempat/lokasi acara dan fasilitas acara 

6) Menentukan media sosialisasi dan promosi sena merchandise (bila 

ada) 

7) Melakukun k.:-giurnn sosiulisasi dan prcmosi -ena rcuvebaran 

informasi. 

8) Melakukan pengurusan pendaftaran baik peserta maupun presenter 

9) Menyusun presiding 

c. Masa Pelaksanaan Seminar 

I) Meluksanakun Gladi Rcsik 

2) Mclaksunnkun seminar scsuui rundown 

,o 



J l ML'n) usun kcsuupuluu dau rvkumcmlaxi 

4) Mengevuluasi seminar dan 111t.:"11L'n1uLrn seuunar pada maxa yang 

nkun da1<1ng 

Setelah mendapatkan Jangkah-langkah penyusunan buku panduan event ilmiuh olahraga 

kemudian melakubn pcngembangan rincian isi buku dan menentukan tata leiak dan dcsuin uwal 

buku panduan penyelenggaran even! ilmiah olahraga. Adapun desain awal duri buku punduan 

penyelenggnran adalah sebagai berikut · 

PANDUAN 

PENYW:N6�N Mli'T lMlAN OU.MR.1.U. 

L .. , �-�· 

(�tf, Fllwlt1: lllilll l:1CPlalw'1t&Q 
', � U,.,,,1u11u H,11,n YotYlbrt1 

201-4 

Panduan Penyelenggaran event ilmiah olahraga yang telah dibuat ini kemt;dian dinilaikan 

atau divalidasikan kepada ahli materi dan ahli media untuk mendapatkan rnasukan. Adapaun 

Penyusunan produk ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan kesederhanan dan kcruudahan 

bagi para pembaca. 



J. \l:11id.1si Protluk 

Valida!',1 procluk awn! :-.ang.:u r\.·11ting dil.rkuk.m untuk mcngetnhui ketcrbnv.um dan 

kemenan k.111 buk u pand m111 J)\.'11 Yl'll.'ngg:1r;111 \.'\ cnt I I miuh olubragu. I J n tu 1-.. mvndaprn k:111 

hasi! vatidasi yang tcrjamin maka pcncliti mcmilih uhli materi yuitu Soni Ncpcmbri. M I'd 

yang mcrupakun dosen Fl K l lNY > ang 11wng.1111p11 m.uu kuliah pcndckutun 1..'\ cnr dan 

rncmiliki pcngalumnn yang banyuk M.:bagai preventer seminar dun p.uutiu ,1..·m111ar h,iik 

nasional clan intemasicnal. Ahli materi lebih banvak memberikan masukan dun menilni 

tentang isi materi pnda buku paduan penyelanggaran tcrsebut. Selain ahli mnwri untuk 

mendapatkan hasil buku panduun pcnyclcngg.unn event ilmiah kcolahrugann )'illl!J. menurik 

secara visual meka perlu validasi duri nhlr mcdin pembelajaran. Adapun ahli media 

pembelajaran adalah Saryono. M.Or yang merupakan dosen pcngumpu m.ua kuliah 

reknologr pembelajaran penjas sclnin juga mcmihki pcngalaman cialam penvetenggarun 

seminar ilmiah. Produk yang dikembangkun setcluh dilakukan penilai adalah sebagni 

berikut : 

l. Penilai tahap penama untuk ahli maten 

No Komponen I T- 2 3 4 s I 
A. Kelayakan Jsi 

Kesesuaian dengan hasd kaj ian 
I v 

pustaka I 

1--...-- - -·-- ----- f----- ---- Kesesuaian dcngan kebutuhan 
2 v pengguna 

- - -i-- - - J Kebenaran substansi materi v 
-----�--- -------- - -- - 



• hasil Penilaian 
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Hasil Penilaian Ahli Materi Pertama 

Berdasarkan hasil tersebut maka ahli maten membenkan skor total 28 dcngun 

berdasarkan total skor yang diperoleh 28 jika dikonversikan hanya rnendapatkan 56% 

rerata skor 2,8 yang dalarn kategori "kurang sesuai". Dalam kategori rersebut 

dari skor total 100%. Adapun hasil persentase dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Manfaat penambahan wawasnn 
4 v 

pengetahuan 
. - -··-·----- - . . s Kcjelusnn la11gJ.,.:1h-la11gk:,h kvrju \v 

1--- ··-· ---·--- - --·- - ---· �-- 
6 Kemutahiran managerial v 

I 
B. Kebahasaan 

7 Keterbacaan v 
----- - ---- - ----· --- - 

8 Kejelasan infonnasi v 
-- 

9 Kesesuaian dengan kaidah v 
---- ·--·- -- ... 

Penggunaan bahasa secara cfektif 

! v I 10 I ' I dan etisien ' I 

� 

I 

i� - 
Skor 4 

I 

Tolrtl 28 -j 
I 
I � 



Ben.lasarkan hasi! dur i ahli media tcntang bcntuk visual produk mcndapatkun 
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nilar 24 dengan rerata skor adnlah 2,67 yang termasuk dalam kategori .. kurang sesuar". 

Berdasarkan hasil dari ahli matcri disarunkan untuk lebih mcmperinci !ag.i 

terscbut ahli mater! mcmbcrikan kcputusan untuk mclukuknn ·· rcvisi .. pndn produk. 

langkuh-langkah dalam pelaksannan event ilmiah olahrag.a. Adapun berdasarkun saran 

------ - ... --- -·-i-- -- -- ----� - -· · 1 No Komponen I 2 . .1 4 . s 
- -- A. Sajian 

--- .. - -- - 
I Kejelasan tujuan " -- 
2 Urutan penyajian v 

3 Pemberian motivasi v 
- -- ·----·----- --·---·- -- -- - -·- --- ·-- 

lnteraktivitas (stimulus dan I 
4 i i v 

I 
• 

I I • rcspon) I ' . I 
-\ -1---- ·····--· ··-· . .. . - --· • . .. ---1-- --- . 

5 Kelengkapan iufcrmasr v 
I I 

B. Kegrafikan 

Pengunaan font (jenis dan I 
6 v 

ukuran) 

7 Layout, taia letak v 
--·-· - - 

8 llustrasi, grafis. gambar. foto v 
' I 

------------·-- . - . -- .. -j -·-·· - . ------ . 
9 Desain tarnpilan v 

. ·- �-- ·-. ·- 
Skar 6 18 

Total 24 
-- ----------- ---- - . --· . .. - - ·- . ·- ------ . .. I 

'J Pcnilui tahnp pen.uua uutuk uhlr rnvdin 



Berdasarkan hasil dari ahli media disarankan untuk memperbaiki desuin rnmpilan 

v 
I 

--- v 
-- - - 

Iv 
' ' ! 
' v -1 

--- v 

--1. • I s 3 2 

----1---l-- 

--·----- - --------- 

pengctahuan 

l Kesesuaian dengan hasi I kaj ian pustaka 

6 Kernutahiran managerial 

A. Kelayakan lsi 
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No 

Adapun berdasarkan perseruese hanya mendapntkun 53. 331'/o dari I 00%. Adupuu hasrl 

• h.is,1 Penilaran 

Hasil Penilaian Ahli Media Pertama 

prosentase penilaian dnpat dilihat pada gambar dib.rwuh ini: 

media memutuskan untuk rnclukukan .. rcvisi" 

dan layout yang lebih baik .. Deng.an hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ahli 

f----j-B�K� e� ba�h-a-,a-a-n-----·--·--·----- ----!----+----!--- 

�----·-------- - - 

f---+-------------------------�--L.·---+---1-- 
5 Kejelasan langkah-langkah kerja 

J Kebenaran substansi materi � 

f---1--Manfoa1 penarnbahan \�tsun------+--·- ---1----l-- 
4 

' 

f--c-i----------------1---"---+--I-·---�- - 
2 Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna V 

3. Penilaian tahap kedua uutuk uhli matc-r i 



, hasll Pernlaian 

v r- 
v 

v 

Hasil Penilaian Ahli Materi Kedua 

Berdasarkan basil dari ahli materi memberikan masukan untuk produk dapat 
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' 
:!X : l .; I 

I 
' 

Berdasarkan hasil tcrsvbut maka ah1i nuncri membcriknn skor 10t,1l -tl dcng.m 

kcputusan untuk produk .. lavnk ·· untuk dilakukan ujiccba pada pen�guna. 

segera direalisasikan. Adapun berdasarkan saran tersebut nhli materi mcmberikan 

100%. Adapun hasil persentasc dupat dilihat pada gambar dibawah iru : 

skor yang diperoleh 43 jika dikonversikan hanya mendapatkan 86%1 dari skor uual 

rerata skor 4,3 yang dalam kategori "baik ''. Dalam kategori tersebut berdasurknn tuta\ 

4. l'enilaiun tahap kedua uruuk uhli media. 

7 Keterbacaan ' 
- . ----- -- . - -·- .. . 

8 Kejelasan informasi 

9 Kesesuaian dengan kaidah 

--· --· -- - ------- 
Pcngg.unaan bahusa secarn �·r,:k1i f dun I JU 
cfisien I - ------ - . -- . .. - . 
Skor ' _] 

--- - ·-- .. . -· - .. ... - -- ... I 
Tola I I 

a3 

- ----·-- -- . --- . ·--- - -- ·-- ------- 



Berdasarkan hasil dan ahli media tentang bentuk visual produk mendapatkan 

l 00%. Adapun basil 

v 

--->---+--1 

----- ----- v 

2 1 .1 : ; ! s ! 

I 
I 
I 
I 

·1------· l 
! ' : 

. . - - 1 
__ J_ 

-- - -- - --+---·- 

Kumpuncn 

prosentase pcnilaian dapat dilihat padu garnbar dibawah ini : 

27 

berdasarkan persentase hanya rnendapatkan 88. 88% dari 

No 

--------- 
! 

·r-t--1 ., 
I 

-- 8 llustrasi. grafis. gambar. Ioto I v 

9 Desain 
_ '•_"_ 'P_i_ l•_n_ 

-- ---- . ·-. -I ----- __ J_ -- l j v J 
�-��or. ---Total . _! _[__ 140- : .. ��Lj 

nilai 40 dengan rerata skor adalah 4-44 yang rermasuk dalam katcgori ·• baik". Adapun 

4 
lmcruktivitas (sumulus dun 

ukuran) 

respon) 

- ·--- --- --- --- ---·- - 
S K,.:kn��<1pa11 infouuasi 

Pengunaan font {jcnis dan 
6 

f--i--- ------ ----- 
7 Layout. tatu letuk 

1--f- --- - -- - ----·- 
B. Kcgrafikan 

f.--- - - - - - 
J J Pcmbcriun mmi, nvi 

I------ - --- -- - - 
A. Sajian 



Hasil Penilaian Ahli Media Kedua 
• hd�•I Pemlaran 

Berdasarkan hasil dari ahli media diberikan pujian dengan desain yang mcnarik 

dan layout yang lebih baik .. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nhli 

media memutuskan untuk member iknn katcgori ·· laynk .. untuk diujicobaknn p.ida 

pcngguna 

Adap:.m bentuk visual dari hasil produk buku panduan penyelenggaran event 

ilmiah olahraga adalah sebagai berikut : 

................. _ Jfil\ 
·-:-:-......... \t.JI 
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-1. Penguji:rn Produk A" al 

Berdasarkan hasil pcnilnmn dan nhh matcri dan ahli mediu diutas rnakn kernudian pr,1d11I.. 

diperhanyak untuk dilakukun ujicoba llJit.:oha produk ini dilakuknn kcpada kctuu ruru-am 

dilingl...ungrm FIK UNY. Adupun uiil'uha dilakuknn unmk � kctuujurusau vuitu kctuu juru-sm 

pendidtkan oluhraga. ketua jurusun pcuduliknn kcpckuihan. Jan kciua jurusan pcndrdikan 

rckrcnsi dan kesehatan. Pemilihan subyck ini hcrdasarkan kcpcruingan pcngguna d,1n produk 

buku panduan penyelenggaran event ilmiah olahargu. Data diperokh dengnu mcuyump.uk.m 

buku panduan untuk dibaca secara teliti dan tampak visual dari produk. Kernudmn produk 

juga dinilai dari kebermanfaatan umuk Berdasarkan pengarnbilan data dengan instrument 

yang disebarkan didapar data scbagai berikur 

----- ----·· 1-- �- - 
Sub) ck Subyck 1 1 Suhyek 2 I Sul,� ck 3 

' 
---- -- r �- --- 

No Komponen (sko,·) 4 5 3 4 5 ± I 
' 

A. Kelayakan Isi 

Kesesuaian dengan basil kajian v I ! v I I v ! 

pustaka I 
Kesesuaian dengan kebutuhan v v 

2 v 
pengguna 

' 
--- ·-·-·- - - ----- ----- ------L------ ---- - - ' - 

3 Kebenarun substansi nuucri v ' v I 
-1 v ' I 

Manfaat penambahan wawaS-an .. -·- --- - - --- ----- - -;·-t- I 
- v 

4 v 
pengetahuan -� 

5 Kejelasan langkah-langkah kerja 
- -- ·- - v v v 

' 6 Kemutahiran 
--· -- - -- 

managerial v v I v 
__,_____J __ - 
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. J 79 

81.16% 

t, 

I -+- 
' 

f�l 

__ [_ i 
• v 

v 
I 

v 1 
' � . "-- - v 

v 

' . 

·- 74 

-1 

I ----' ---- rerata -L\6 : r.3.16% 

L. 
v 

rentnng penihuun produk 

--'--- �: . 
I 

LU _ 
I , I 

v 

-1- v 1-- 

> v I v 

v f ., 
. I 

--- _J v 

v 

------1--- 
I I/ I 

I __ , ___ - 

--- v 
-- - - v 

v 

v 
--- ---- . - - - - 84 

I 
I - 

pcrscntasc I 88.-[!1\1 I 
l<crai" ;;i:;;;-:·,c,:;w lnteg�-;;-, p,;se111nsc j-·-- ·�- Si�;.79- . 

13crdasarkan hasil penilaian subyek penclitian 

D. Kegrafikan 

Skor 

C. Sajian 

cfisicn 

7 Kctcr bacnan 

mcndapatknn nilai "t9 dcngan rcratu skor mlalah -i.16 )•lllg. tcuuusuk clalam kutcgori ·· 
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8. Kcbahasaan 

11 Kejelasan tujuan 

14 lnterakuvitas (,timulus dan responj 

12 Urutan penv ajian 

16 Ptngunaan font (jenis dan ukuran) 

19 Desain tampilan 

15 Kclengkapan intunnnsi 

18 llustrnsi. grafis. gambar. foto 

13 Pernberian mouv asr 

I (I 

17 Layout. tatn lctak 

<----!---- -- - 

1----<----------------------1---1- 

f----1--------------+--+---I-�-� 
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berdasarkan studi pendahuluan memang masih 

semua pihak yang akan rnenyelenggarakan event ilmiah olnhraga. 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan para subyek menyatakan buku ini sangat 

bermanfaat dan sangat rnembantu dalam pcnyelenggaran event ilmiah olahraga. Dengan 

hasil tersebut maka buku panduan penyelenggaran event ilmiah olahragu dapat 

diproduksi untuk digunakan sebagai salah satu panduan yang akan bertnantaat hag1 

Hasil Penilaian Subyek 

Berdasarkan hasil penelitian diatas 

baik ". Adapun berdasarkan persentuse hanya ruendapatkun 83. 16 % dari 100%. Adupun 

basil proscntase pcnilaian dapat dilihat pada gnmbar dibawah ini : 

8. Pembahasan 

banyak pcrbedaan pandangan antara konsep penyelenggaraan event ilmiah olahraga. 

Berdasarkan hasil pengalian data terdapat pengalaman yang berbeda dan kousep yang 

berbeda dari penyelenggaran event ilmiah olahraga. Perbedaan ini terjadi karena jcnis waktu 

dan sistem manajerial seminar yang berbeda-beda pulu. Dcngnn merangkum berbagui sumber 

dan data rnaka didapat dibedakuu meujadi ) hal bcsar dalum pcnyclcnggnran event ilrniah 

olahraga scpcnl seminar atau konlcrcnsi. 3 hul bcsar rcrsebut adalah: I) masa mcnyusun 

konsep: 2) masa menyusun kepanitiaan; 3) rnasa pelaksanaan seminar. Dari ketiga hal 



tersebut kcmudian dijubnrkan dalam berbagai mucurn h,d peisrapun. padu :-.a:tt pcluksanuun 

clan evaluasi pelaksanaan. l:krdasarkan bebcrapa hasil datu yang menj utakun fK'rllln�.i 

tahapan yang jelas, waktu clan dana yang cukup untuk mc!aksanakan sebuah L'\ cnt rlrninu 

olnharaga yang berkualitas. 

Scdangkan bcrdasarkun basil s\..l1r ��m� pt:rokh dari nhli ruatcri tcrlihm ll1l'IH11lllll-.:m 

peningkuum yang sangut signili\..:111 duri kutcgon kumug dengan �i...ur 28 \..L' :1r;.1h k.ucguri 

haik dengan skor 43. Peningkatan skor 15 poinl rncrupakan suntu usaha pcrbaikan yang 

sangat signifikan terhadap hasil produ\.. yang dihasilkan terutama pada isi matcri yang 

mengalami pcrbaikan secara menyduruh. Peningkatan tersebut rnempcrhatiknn duri 

masukan dari ahli materi dan pemberian keterangan yang lebih rinci dari penjelusan ) ang 

telah dibuat. Peningkatan skor 15 point dapat juga dikatakan sebagai peningkatan dengan 

pcrsentasc JO% dari penilaian sebelumnya. 

Sedangkan berdasarkan validasi dan ahli media dupat dikataka untuk pemlaiun mhap 

pertama menunjukan visual yang tidak memuaskan dengan skcr penilaian dalum kutegori 

kurang dengan skor 24. Namun scu-luh mengalami revisi total dalam ha! visual buku panduan 

penyelenggara.n event ilmiah u\ahrnga di dupat peningkatan yang sang.at signifikan yuuu dnri 

skor 24 ke skor 40 dcngan peningkatan skor sejumlah 16 poin. Hal ini menunjubn adanya 

peningkatan skor yang cukup signifikan yaitu 36 %. Beberapa peningkatan ini terjadi pada 

desain yang membaik dengan gambar yang meuarik serta susunan Jangkah-lang\..ah y,mg 

rapi. Disisi lain juga peningkatan pada kcmudahan pengguna memahami makna melului 

media yang disampaikan. 

Berdasarkan ahti rnateri dan ahli medi.t dengnn validasi hasil yang luyak untuk produk 

buku panduun penyelcnggaran l'h'll\ ilminh olahruga. Kcmudian dilakukan ujicoba pnda 
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pengguna adapun berdasurkan hasil pcnilaian pcngguna didupat skcr peuilnian 79 dcngan 

rerata pcnilaian 4.16 yang masuk dalam kaetgori ·' baik". Adapun berdnsarkun persentnsc 

hanya mendapatkan 83. 16 % dari 100%. Berdasarkan claw penilitiun diatus dupat dlkctahui 

bahwa dari ketiga subyek pengguna telah melakukan penilaian dengan dengan rerata diatas 

nilai 4 yang. menunjukan bahwa produk sudah bnik. Sedangknn beberapa subyek 

rnernbcrikun nilni 5 pndn bebcrupa uspck )'ang mcncnjol. hal mi mcuunjukan bahwu 

apresiusi penilaian clan subyek m;.i\...smrnl pada item tcrtcntu. Namun di:-.1s1 lain masih adn 

salah satu subyck pengguna yang menempatkan satu penilaian pada skor 3 hanya I item 

yang mana mungkin subyck menilai bahwa ada kctidaksesuai hal yang Jiinginkan. 

Berdasarkan beberapa langkah pcnilitian yang dilakukan dapat dikesimpulan secara 

menyeluruh bahwa produk panduan penyelenggaraan event ilmiah olahraga ini merupakan 

sebuah produk yang layak digunakan sebagai panduan untuk membantu pengguna event 

ilmiah olahrnga schingga kualuas dan tujuan dari pcnyclenggaran dapai berjalan dengan 

baik. Adapun ke depun produk ini dapat direvisi kembali apubila tcrdapat managerial 

penyelenggaran yang \ebih mutahir. 
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BAB \I 

KESIMPULAN D,\N Sr\HAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasi! penelhian dun pernbahasan yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa buku pedoman penyelenggaran 

event ilmiah olahraga merupakan produk yang layak digunakan sebagai 

hasil dari penelitian dan pengembangan. Kelayakan buku ini didukung 

oleh hasil validasi ahli materi skor penilaian 43 dengan rerata 4.3 dalam 

kategori i. baik" dan ahli media dcngan skor 40 dengan rerata 4.44 

dengan kategori .. baik .. xerta hasil ujicoba pada subyek dengan skor 

penilaian 79 dengan reruta 4.16 dcngan kuregori "buik". 

B. Jmplikasi Penelilian 

Kesimpulan penelitian di mns memberikan irnplikasi bahwa 

dengan adanya buku panduan penyelcnggaran event ihniah olahraga 

tersebut akan menjadikan perancangan sebuah event ilrniah olahraga 

sepertl seminar dan konferensi dapat direncanakan degan baik. Buku 

panduan ini dijadikan salah satu solusi umuk meningkatkan kualitas dari 

pelaksanaan event ilmiah olahraga. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan 

prosedur pelaksanaan metodologi yang dipilih. Namun demikian. pcneliti 

rnenyadari bahwa pcnelitian ini masih terdaoat banyak ketcrbatasan. 

Keterbatasan penelitian ini adalah: 



1. Pengambllan data awal sulitnya mencmukan referensi 1cntang 

pcnyeknggarnn l'VL'111 ihniah olahraga. 

2. Subjek pcn1.:l11i;111 �:111g.di,t111bil hdurn 11ll:n�duruh Lian khih lun-. 

D. Sarnn-sarun 

Penelitian ini dihnrnpkun 1111 dih.1rnpkan dapat membcrikan _iug;i 

kontribusi. bagi: 

\. Penyelenggaran event ilmiah olahraga yang lebih baik dan dapat 

dilakukan penelitian tentang kekmahan-kelemahan yang terjadi 

apabila dcngan prosudur pada buku in 1. 

2. Perlu adanya perbaudlngan dcngan konsep yang dilakukan dalam 

seminar dalam skala yang lebrh besar sehingga adanya pcrbaikun 

dalam buku panduan penyclenggaran event ilmiah olahraga. 
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