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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik Profit 
Manajemen Organisasi Oiahraga Anggar Di D.I.Yogyakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan ini tidak 
niengisolasi individu atau oraganisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi 
perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Secara keseluruhan, diperoleh bahwa Profil Manajemen Organisasi 
Olahraga Anggar Di D.I.Yogyakarta berdasarkan hasil keseluruhan di dapatkan 
bahwa hasil dari analisis angket menunjukkan sebagian besar tipe sistem 
manajemen (rantai komando pada rentang 47,05%, rentang kendali pada rentang 
44,11%; formalisasi pada rentang 73,52%, spesialisasi pekerjaan pada rentang 
42,64% dan sentralisasi pada rentang 39,70%) pada kategori cukup setuju. Pada 
temuan lainnya di dapatkan pula bahwasanya pada tipe sistem manajemen 
organisasi departemennisasi menunjukkan hasil yang di kategorikan kurang 
setuju pada rentang 35,29%, sehingga organisasi olahraga anggar di DIY tidak 

. mengacu pada sistem manajemen organisasi tipe departemennisasi. Pada sisi 
lain, dari keseluruhan sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
DIY yang menunjukkan hasil cukup setuju terdapat hasil yang paling mencolok 
dari hasil yang lain dengan rentang presentase mencapai 73,52% khususnya 
pada tipe sistem manajemen organisasi formalisasi. 

Profil sistem manajernen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah · 
Istimewa Yogyakarta adalah belum memilikiacuan struktur sistem manajemen . 
organisasi yang di anut (BELUM . TERSTRUKTUR). Hasil penelitian _ini 
rnempunyai implikasi bahwa dapat digunakan sebagai informasi dan tolok ukur 
keadaan Profit Manajernen Organisasi Olahraga Anggar Di D.I.Yogyakarta. 
Selain clapat digunakan sebagai bahan infonnasi, hasil penelitian ini juga dapat 
dignnakan sebagai dasar penambahan ataupun perbaikan Profit Manajemen 
Organisasi Olahraga Anggar Di D.I.Yogyakarta 

Kata Kunci : Manajemen, Organisasi, Anggar. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seni bela diri Anggar diartikan sebagai permainan beladiri yang 

menggunakan pedang. Sebelum adanya bentuk Anggar seperti sekarang, pedang 

digunakan pada masa Persi, Yunani, Romawi dan Babilonia. Relief yang 

terdapat di candi Luxor Mesir menggambarkan adegan pertandingan anggar 

sekitar abad 119 sebelum Masehi. Pada saat itu, permainan pedang juga sudah 

mengganakan pelindung muka dan pelindung pada ujung pedang agar tidak 

mencelakakan. 

Pada tahun 1951 merupakan awai berdirinya organisasi Anggar di 

Indonesia dengan nama IP ADI (Ikatan Pemain Anggar di Indonesia) dengan 

Ketua Umum Dr. Singgih dan Sekretaris Umum Rumusan Rukmantoro. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu cabang 

olahraga Anggar rnerupakan cabang yang tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh promosi atau pengenalan cabang olahraga 

anggar tersebut masih sangat kurang. Kurangnya event pertandingan juga sangat 

berperan dalam kemajuan olahraga anggar agar masyarakat luas mengenal 

tentang olahraga tersebut. Seiring berjalannya waktu sekarang olahraga anggar 

sudah mulai cukup dikenal oleh masyarakat baik di kalangan menengah 

kebawah maupun menengah keatas. 

Prestasi olahraga telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, 

terutama pada beberapa tahun ini. Prestasi yang beberapa tahun lalu sulit 

dibayangkan, sekarang dapat terjadi. Sejumlah atlet mampu memberikan prestasi 
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optimal pada cabang olahraga tertentu. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

peningkatan prestasi atlet dalam cabang olahraga adalah dengan metode 

pelatihan yang baik, dukungan lain juga datang dari para ahli dibidang olahraga 

clan ilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang membuat dasar pelatihan menjadi 

baik beserta pentingnya peranan organisasi yang menaungi cabang olahraga 

terse but. 

Berdirinya club-club olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta 

sangat membantu perkembangan maupun prestasi-prestasi di Daerahlstimewa 

yogyakarata ini. Di Dalam hal ini peran orang tua sangatlah berpengaruh untulc 

mencapai titik kesuksesan. Olah.raga anggar memiliki daya tarik tersendiri bagi 

peminatnya. 

Dengan demikian, penulis mengadakan penelitian dengan judul profil 

sistem manajemen organisasi cabang olahraga · anggar di Daerah lstimewa 

Y ogyakarta, sehingga dengan melakukan penelitian ini dapat · diketahuinya 

faktor-faktor yang menyebabkan olahraga anggar kurang dapat berkembang 

maJu. 

B. ldentifikasi Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas 

dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Belum di ketahuinya sejauh mana manajemen PENGKAB, PENGKOT dan 

PENGPROV cabang olahraga Anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta, 
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2. Belum di ketahuinya seberapa jauh keprofesionalan (loyalitas) PENGKAB, 

PENGKOT dan PENGPROV cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 

3. Belum di ketahuinya seberapa baik peran PENGKAB, PENGKOT dan 

PENGPROV terhadap olahraga anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Bclum . di ketahuinya sistem manajemen PENGKAB, PENGKOT dan 

PENGPROV cabang olahraga anggar di Daerah lstimewa Yogyakarta, 

5. Behun diketahuinya profit manajemen cabang olahraga anggar di Daerah 

Istimewa Y ogyakarta merujuk pada struktur organisasi yang seperti apa, 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masaiah, peneliti ini perlu dbatasi agar hasilnya 

· lebih fok.us pada manajemen organisasi cabang olahraga a.11g_gar di Daerah 

Istimewa Y ogyakarta. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini tentang 

profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah istimewa 

Y ogyakarta. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut, "bagaimana profit sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta?". 

3 
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Penelitian ini dilakukan dengan 

Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 11berik 1asuka: 1g posi 

clan dapat pula dipergunakan sebagai pihak k snya: 

I. Penelitian ini diharapkan dapat menamb. engeta' di bid . olahrag 

tcntang Secara praktis manajemen orgr si cat olahra uggar 

Daerah Istimcwa Y ogyakarta. 

" Memberikan pengetahua.n sistem manr · en org i cab. olahraj, "-· 

anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

3. Bagi PENGKAB, PENGKOT dan PEN ov r penelit ni dap 

' digunakan untuk pengembangan di bid: manaj- 1 orgar i cabar: 

' 
- 

clahraga anggar agar lebih meningkat, • 
I 
i 4. Bagi pelatih dapat dijadikan bah an timban · dalan- engelo' ' ! I manajemen sebuah club, Pengkab, Pengkc au pun gprov u : menui. 
I 

' keprofesionalan cabang olahraga anggar d - erah Is -wa Yo� .arta. 
I 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritik 

1. Definisi Manajemen 

Hampir sebagian ahli manajemen mengakui, manajemen berkaitan 

dengan kegiatan kolektif, meskipun cara mengungkapkannya berbeda antara 

yang satu dengan yang lain, seperti menurut Komaruddin, 1994: 1 : 

manajemen merupakan pengalokasian dan pengintegrasian input organisasi 

dalam satu lingkungan melalui fungsi-fungsi yang dilaksanakan yang 

didasarkan pada norma-norma tertentu dengan jalan · memproduksioutput 

yang dibutuhkan masyarakat agar tujuan dari organisasi itu dapat dicapai 
. - 

Ketika memulai desain struktur organisasi, ada beberapa elemen 

yang hams didefinisikan derigan jelas terlebih dahnlu. Adapnn elemen - 

tersebut adalah : 

• Kejelasan amanat (clarity ofma11dat�) 

Segala bentuk sasaran, aktifitas, maupun output yang diharapkan dari 

komponen organisasi harus terdefinisikan dengan jelas, dan juga mesti 

memiliki pembedaan ( diff erensiasi) dengan yang lain baik itu di dalam suatu 

divisi, cabang maupun departemen. Aktifitas dan output dari komponen 

organisasi harus dengan mudah dapat dikaitkan dengan sasaran organisasi. 

Bila belum ada definisi dan pembedaan jelas dari komponen organisasi, 

dapat dikatakan bahwa elemen struktur belum memenuhi kejelasan amanat 

s 

... 



formal struktur organisasi. 
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(pelanggan,vendor,supplier,masyarakat).http://ilmusdm.wordpress.com/200 

( departemen yang lain, cabang yang lain) dan external stakeholder 

hubungan bagaimana unit organisasi menjalin internal stakeholder 

bersifat horizontal maupun vertikal. Selain itu, juga memberikan relasi 

besar dengan unit organisasi yang lebih kecil memiliki kejelasan, baik 

(koordinasi, informasi, instruksi, konsultasi) antara unit organisasi yang 

memberikan jamman bahwa setiap hubungan yang terjadi 

Adanya kesatuan menjamm bahwa sernua komponen organisasi . 

bentuk dukungan muncul dari unit terkecil sampai unit terbesar. 

yang terkait dengan sasaran unit yang lebih besar. Artinya, relasi dan 

hubungan kinerja .antar komponen sudah terjalin dengan harmonis, dan 

sasaran bersama, dan semua komponen bekerja untuk mencapai kinerja 

besarnya populasi posisi, anggaran dll) telah bekerja untuk mencapai 

mulai dari unit terkccil sampai unit yang lebih besar ( dapat dilihat dari 

keterkaitan antara visi, misi organisasi yang diwujudkan dalam bentuk 

memenuhi syarat dari pembuatan disain struktur organisasi sehingga terjadi 

(clarity of mandate). Keberadaan amanat yang jelas di dalam struktur, akan 

• Kejelasan hubungan (clarity ofrelt!tionship) 

• Kesatuantujuan (unity of purposet, 
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Robbins (2007) mendefinisilcan struktur organisasi sebagai 

penentuan bagaimana pekerjaan dibagi, dibagi, dan dikelompokkan secara 

formal. Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalarn suatu 

dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan 

bersama. 

Dalam konteks desain organisasi, Ivancevich {2008) 

mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih 

altematif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen, 

Dengan dernikian, keputusan atan tindakan-tindakan yang dipilih ini akan 

menghasilkan sebuah struktur organisasi. 

Ada enam elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketiak 

akan mendesain struktur organisasi. Ke-enam elemen tersebut meliputi : 

1. Spesialisasi Pekcrjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi 

dibagi-hagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri 

2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan 

pekerjaan secara bersama-sama 

3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang 

membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjeiaskan siapa 

yang bertanggung jawab kepada siapa. Wewenang sendiri merupakan hak 

yang melekat daiam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah 

dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut dipatuhi 

7 
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4. Rentang Kendall adalah jumlah bawahan yang dapat diamhkan oleh seorang 

manajer secara efisien dan efektif 

5. Sentralisasi - Desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat 

pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi 

6. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan pekerjaan di dalam organisasi 

dilakukan. 

2. Desain organisasi 

1. Struktur Sederhana (simple structure) 

Struk.tur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan 

kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang 

. yang · terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi, · Struktur 

sederhana paling banyak digunakan oleh usaha-usaha kecil di mana manajer · 

dan pemilik adalah sama, 

Kekuatan utama dari struktur sederhana ini terletak pada 

kesederhanaanya, Cepat, fleksibel, tidak mahal untuk dikelola, dan 

akuntabilitasnya jelas. Sedangkan kelemahannya . adalah tidak bisa 

diterapkan pada organisasi yang besar. Hal ini karena ketika diterapkan pada 

organisasi yang besar dimana fonnalisasi-nya yang rendah dan 

sentralisasinya yang tinggi akan menyebabkan kelebihan beban (overload) 

informasi di puncak. Pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena 

tergantung kepada satu orang yaitu pemilik sekaligus pimpinan organisasi, 

8 



2. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas 

birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan 

ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam 

berbagai departemen fungsional, wewenang terpusa.t, rentang kendali 

sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. 

Kekuatan utama birokrasi adalah terletak pada kemampuannya 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien. Menyatukan 

beberapa kekhususan dalam departemen-departemen fungsionai 

menghasilkan skala ekonomi, duplikasi yang minim pada personel dan 

perlatan, dan karyawan memiliki kesempatan untuk berbicara "dengan 

bahasa yang sama" di antara rekan-rekan sejawat mereka .. 

· Sedangkan kelemahan struktur birokrasi adalah berlebihan dalam 

mengikuti aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi, kurang inovatif clan 

birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadai .masalah-masalah 

yang sebelumnya sudah diatur dengan jelas cara penyelesaiannya. Artinya, 

ketika dihadapkan pada permasalahan baru, struktur birokrasi menjadi tidak 

efisien lagi karena diperlukan aturan-aturan baru untuk menyelesaikan 

permasalah tersebut. 

3. Struktur Matrik 

Struktur matrik adalah sebuah struktur uang menciptakan gans 

wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan 

produk. Struktur ini dapat ditemukan pada agen-agen periklanan, 

9 



perusahaan pesawat tecbang, labolatorium penelitian, rumah sakit, !embaga- 

lembaga pemerintah, dll. 

Kekuatan departementalisasi fungsional terletak misalnya pada 

penyatuan para spesialis , yang meminimalkan jumlah yang diperlukan 

sembari memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber-sumber daya 

khusus untuk seluruh produksi, 

Sedangkan kelemahannya adalah sulit mengkoordinasi tugas para 

spesialis fungsional yang beragarn agar kegiatan mercka selesai tepat waktu 

dan tepat anggaran. 

Karakteristik struktur matrik ia mematahkan konsep kesatuan 

komando. Karyawan yang berada dalarn struktur matrik memiliki dua atasan 

(misal manajer produksi dan manajer fungsional) .: 

Kelemahan utarna dari struktur matrik adalah sering menyebabkan 

kebingungan yang dapat meningkatkan stres karena ada ambiguitas peran 

sekaligus dapat menciptakan konflik. 

Model struktur 

l. Model Mekanistik 

Mechanistic. Pada organisasi yang berbentuk mechanistic, terdapat ciri- 

ciri yaitu: adanya tingkat formalisasi yang tinggi, tingkat sentralisasi yang tinggi, 

training atau pengalaman kerja yang sedikit atau tidak terlalu penting, ada span 

of control yang lebar serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. 

Mostly Mechanistic. Pada jen�s organisasi ini, terdapat ciri-ciri yaitu: 

adanya formalisasi dan sentra!isasi pada tingkat moderat, adanya training- 

10 
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training yang bcrsifat formal atau wajib, span of controi yang bersifat moderat 

serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut 

2. Model Organik 

Organic. Pada organisasi yang berbentuk organic, maka dalam 

organisasi ini terdapat tingkat formalisasi yang rendah, terdapat tingkat 

sentralisasi yang rendah, serta diperlukan training dan pengalaman untuk 

. melakukan tugas pekerjaan, Selain itu terdapat span of control yang sernpit serta 

adanya komunikasi horisontal dalam organisasi. 

M. ostly Organic Pada organisasi yang berbentuk mostly organic, 

formalisasi clan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Selain itu 

diperlukan pengalaman kerja yang banyak dalam organisasi ini. Terdapat span 

of control yang bersifat antara moderat sarnpai lebar .serta · lebih banyak 

komunikasi horisontal yang bersifat verbal dalam organisasi tersebut. 

Faktor penyebab perbedaan struktur orgaaisasi 

1. Strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan 

manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi 

organisasi maka logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Lebih 

tepatnya, struktur harus mengikuti strategi 

2. Ukuran. Ukuran adalah besarnya suatu organisasi yang terlihat dari jumlah 

orang dalam organisasi tersebut. 

11 
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3. Teknologi Organisasi. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem 

produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input 

organisasi menjadi output. 

4. Lingkungan. Lingknngan mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi. 

Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok clan 

kornunitas finansial. 

3. Pengembangan 

Pengembangan pembibitan atlet merupakan upaya untuk. menemukan 

individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga yang 

gtinggi di kemudian hari. Sebagai lanjutan dari pemasalan olahrag, sasaran 

pembibitan adalah individu yang telah beroi�a clan memounyai peluang besar 

untuk ditingkatkan olahraganya. 

Perlu disadari bahwa prestasi puncak tidak akan tercapai apabila atlitbtu 

sendiri todak ada kemauan untuk mencapainta. Meskipun faktor-faktor yang lain 

sebagai faktor pendukung mempunyai sumbangan atau peran yang sangat penting, 

tetapi sumbangan yang terbesar dating dari atlit itu sendiri (Soeharsono, 1991: 6). 

Diperkirakan sumbangan tersebutadalah sebagai berikut : 

Dari atlet sekitar : 60- 70% 

Faktor penunjang lain : 30-40% 

Pertanyaan Seorang Juara itu Dilahirkan atau Seorang Juara itu Dibuat, bila 

dikaji secara sendiri-sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan. Yang benar 

adalah lahirnya Sang Juara karena paduan antara Dilahirkan dan dibuat. Meskipun 

demikian faktor atlitlah yang lebih menentukan, karena memberikan sumbangan 

yang terbesar. Atas dasar ini, maka masalah penting yang perlu dilaksanakan dalam 

12 



pembinaan olahraga adalah bagaimana mendapatkan atlit-atlit bibit unggul. (H.M. 

Yusuf Hadisasmita & Aip Syarifuddin,1996:92). 

Harre (1982 : 45) berpendapat bahwa umur 11-12 tahun adalah usia yang 

paling sesuai untuk mengembangkan dasar-dasar keterampukan yang dibutuhkan 

kelak. Dia juga menganjurkan agar di usia dini ditekankan pada all round training 

yang melibatkan unsur-unsur : lari, lompat, lempar, tending, koordinasi, dan mulai 

dengan latihan angkat beban yang ringan, jadi bukan pada satu cabang. Dengn 

demikian anak akan lebih mengenal tubuhnya dan bagaimana cara 

menggunakannya. (H.M. Yusuf Hadisasmita & Aip Syarifuddin, 1996: 93). 

Prinsip perkembangan multilateral didasarkan pada fakta bahwa scl�lu ada. 

saling keterkaitan (interdependensi) antara semua organ clan system tubuh manusia, 

dan atara proses-proses faaliah dan psikolo�is. Dengan rnelakukan beragam aktvitas 

fisik (atau melibatkan diri dalam berbagai cabang olahraga ), maka makin banyak 

unsur biomotorik yang akan berkembang. Bukan unsur fisik saja, akan tetapi unsur- 

unsur mental-emosional dan social pun akan turut berkembang, Dari perkembangan 

prestasi puncak di kemudian hari, (H.M. Yusuf Hadisasmita & Aip Syarifuddin, 

1996:93). 

Apabila kelak pekembangan multilateral ini telah mencapai tingkat yang 

memuaskan (k:hususnya perkembangan fisiknya), maka berikutnya anak boleh 

memasuki jenjang latihan yang kedua yaitu jenjang spesialisasi dalam cabang 

olahraga yang dianutnya. Ini kemudian akan membimbing atlit kearah karier 

olahraga yang paling tinggi, yaitu jenjang latihan untuk puncak prestasi. 

Sehubungan dengan olahraga pada usia muda, M Macek (] 978) seperti 

dikutip Soeharsono (1991) menjelaskan : Program latihan sebelim berumur 10 · 
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menangkis bila mendapat serangan, 

anggar dengan cara lama 

modem, setiap bangsa Pada zaman purbakala sebelum ada senjata 

Dalam Mak.am Seragon telah ditemukan sebilah pedang pendek terbuat dari 

tahun yang lalu bangsa Mesir, Yunani, Tionghoa Kuno mahir dalam permaian 

Purba di sekitar sungai Euphrat Mesopotamia. Menurut pahatan lama sekitar 3000 

di candi Luxor di Mesir menggarnbarkan tentang adegan pertandingan anggar 

Sebelumnya adanya bentuk anggar seperti sekarang ini, pedang telah 

digunakan pada massa Persi, Yunani, Romawi, dan Babilonia. Relief yang terdapat 

ngtembaga yang menuf1:1t dugaan sudah berumur kurang lebih 5000 tahun dan 

merupakan senjata anggar yang pertama. Seragon adalahraja pertarna dari Kerajaan 

dipergunakan adalah barang apapun juga, baik dari kayu maupun besi untuk 

sudah beranggar untuk membela diri dengan menangkis maupun menyerang. Yang 

Aip Syarifuddin; 1996:93). 

dapat ditambahkan peningkatan komponen endurance. (H.M. Yusuf Hadisasmita & 

peningkatan aerobic dan anaerobic power. Pada umur 12-14 tahun berturut-turut 

tahun, hendaklah ditekankan pada peogembangan koordinasi otot clan sedikit 

4, Olahraga Anggar 

t 

f 
t 

sekitar abad 19 sebelum masehi dengan menggunakan pedang sebagai alat. 

Gbr. 1. salah satu bentuk pedang anggar kuno 
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Kemunculan anggar bersamaan dengan kemunduran mesa ksatria feodal dan 

juga kemunculan orang-orang borjuis. Sangatlah penting untuk mengingat bahwa 

anggar benar-benar bukan merupakan sebuah seni militer. Pertandingan awal 

olahraga ini dapat ditemukan pada relief yang dipahat di kuil Madinet-habu di 

Luxor, Mesir. Senjata yang diperlihatkan pada relief yang dipahat adalah senjata 

tumpul, dan para pemain anggar menggunakn masker. Ukiran tersebut 

memperlihatkan penonton, pendukung pemain dan seorang pencatat. 

Pada abad pertengahan, pedang berkembang menjadi berat chm menjadi 

senjata yang berbentuk aneh untuk menghadapi pasukan pengguna baju zirah dan 

gada lawan, bukan lagi senjata yang digunakan untuk ditusukkan bagian ujungnya. 

Penemuan bubuk misiu telah mengangkat tingkat peperangan. 

I I ,, 
Perang bukan lagi dilakukan oleh pasukan berbaju zirah, namun juga 

menciptakn berbagai bentuk pelindung terhadap lawan, pedang · menjadi senjata 

utama, dan ketrampilan menggunakan pedang menjadi sangatlah penting. Pedang 

kemudian dibuat menjadi lebih ringan sehingga penggunanya dapat menggunakan 

secar lebih cepat. 
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Kelompok ahli pemam anggar berkembang pesat di Eropa, dimana 

pertarungan dengan menggunakan alat pedang dipelajari dan diajarkan. Gerakan 

pada waktu itu tidak selalu murni pertarungan anggar sebagaiman dikenal sebagai 

olahraga sckarang ini namun dilibatkan unsur bergulat dengan lawan. Rahasia 

pertandingan diajarkan di sekolah-sekolah yang berbeda dan berkembang pesat satu 

sama lain melalui pertarungan yang sesungguhnya, Setelah ratusan tahun dan 

berbagai pemutaran ulang video, tinggal sangat sedikit saja, itupun bila masih ada, 

rahasia pertandingan yang masih ada. Hal yang penting adalah pemanfaatan waktu, 

jarak dan teknik dan bukan lagi gerakn mengejutkan yang barn yang dapat 

membawa kemenangan pada saat ini. 

Bagi kalangan tertentu pula pada abad pertengahan ini alat anggar- 

( epee/degen) dipakai sebagai senjata untuk mengadu kekuatan diantara akum · 

. bangsawan dalam · 

Perang tanding/pertandingan antara du teman ( duel). Jika seorang merasa 

. terhina, maka terjadilah suatu duel dengan menggunakan senjata anggar yang 

disebut epee. Ini dipakai untuk senjata menusuk, sehingga didalam per .. arungan 

tersebut tidak dapat dihindarkan dari kematian. Seseorang duelis tetap hidup karena 

dalam pertarungan tersebut ia menang, dan yang mati adalah yang kalah. Duei ini 

menjadi mode di dunia barat antara bangsawan pada waktu itu. Kemudian 

permainan makin berkembang, bilarnana terjadi suatu duel, kemudian seseorang 

terkena (terluka) maka pertarungan diberhentikan dan ia dinyatakan kalah, 

16 
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Gbr, J. Peragaan latihan anggar untuk wanita 

Seiring dengan perkembangannya dalam permainan pedang, permaman 

pedang juga sudah menggunakan pelin<lung muka dan juga pelindung pada ujung 

pedang agar tidak mencelakakan . orang. Di samping itu, ada seseorang yang 

mencatat hasil pertandingan yang telah digambarkan dengan indahnya pada relief 
. . 

tersebut. Anggar itu bermula dari pedang yang berat dengan pakaian perang, 

berubah menjadi pedang yang ringan dan langsing, termasuk pakaiannya, sehingga 

mudah cara memakainya. Dalam pertandingan anggar juga menggunakn pedang 

--..- sebagai ciri khasnya, pedang sebagai alat untuk bertanding. · 

Menurut Faidillah Kurniawan (2010:16) IKASI mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan olahraga anggar di Indonesia 

sesuai dengan kebijakan pemerintah serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

KONI dan memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh Federesi Anggar 

Intemasional (FIE;Federation Internationale d:Escrime). 

17 



18 

Istimewa Y ogyakarta. Dipilihnya Club, PENGKAB dan PENGPROV di Daerah 

mulai dari Club, PENGKAB dan PENGPROV cabang olahraga anggar di Daerah 

Subjek Penelitian yang dimaksud adalah atlet maupun pengurus anggar 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif . Penelitian yang 

sampel pada waktu dilakukan penelitian, 

menggumpulkan data dengan angket dari anggota populasi guna menentukan status 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei, yaitu 

Y ogyakarta. 

METODE PENELITIAN 

Menurut Suharsini Arikunto (2006:142) penelitian kasus adalah suatu 

... 

BAB III 

penelitian deskriptif, dalam penelitian ini menggambarkan rentang keadaan profil 

sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa 

kasus hanya rneliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari 

sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendaJ.am. Jenis penelitian ini merupakan - . . . 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penclitian 

penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan, 

dilakukan ini tidak mengisolasi individu atau oraganisasi kedalam variabel atau 

B. Penentuan Subjek Penelitian 

A. Pendekatan Penelitian 



Istimewa Yogyakarta disebabkan perkembangan olahraga anggar di Daerah telah 

berkembang pesat, 

Untuk mempermudah peneliti dalam pemilihan subjek, maka ditentukan 

beberapa kriteria antara lain: 

1. Telah menjabat sebagai kepengurusan anggar lebih dari dua tahun 

2. Telah rnenjadi atlet anggar di DIY minimal selama 2 T ahun 

3. Memiliki pemahaman cabang olahraga anggar 

4. Subjek mudah ditemui dan rnasih berada di Daerah Istimewa Ycgyakarta 

5. Subjek mau mengungkapkan · secara terbuka mengenai permasalahan yang 

. dihadapinya. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti rnenggunakan angket. Angket dalam penelitian 

kuantitatif merupakan teknik yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut Suharsini · 

Arikuntc (2006;229} angket merniliki keuntungan-keuntungan : 

a. Menghemat waktu karena dalam waktu yang bersamaanpeneliti dapat 

mengetahui pendapat atau fakta yang dialarni oleh sekelornpok orang. 

b. Mengumpulkan data dilaksanakan dalam suasana santai, penuh rasa 

persahabatan dan kekeluargaan sehingga data yang dieroleh akan lebih objektif 

c .. Penelitian akan dapat rnengkait-kaitkan beberapa pertanyaan dalam jalinan 

pertanyaan yang kornprehensif. 

Menurut Suharsini arikunto (2006 : 166) prosedur yang diternpuh dalam 

pengadaan instrument yang baik adalah: 
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pedoman wawancara . 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

Perencanaan meliputi perumusan tujuan, menetukan variabel, kategori 

Penulisan butir soal, atau item kuesioner, penyusun skala, penyusunan 

mendasarkan diri pada data yang diperoleh sewak.tu uji coba. 

Mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik, dan 

saran-saran, dan sebagainya, 

Penganalisan hasil, analisis item, melihat pola jawaban peninjauan 

Penyuntingan yaitu melengkapi instrument dengan pedoman · 

- . 
Uji coba,baik daiam skala kecil maupu� besar. 

mengerjakan surat pengntar, kunci jawaban, dan lain-lain yang perlu 

ingin meneliti elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

I merupakan penelitian populasi (Suharsini Arikunto, 2006 : 130). 

spesifikasi, 

variabel. Untuk tes, langkah ini meliputi perumusan tujuan dan pembuatan table 

e. Mengadakan revisi 

d. Penganalisan hasil, 

c. Uji coba, 

1. Populasi 

a. Penulisan butir soal, 

. b. Penyuntingan, 

D. Populasi Penelitian 



Populasi dapat didefinisikan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Suatu himpunan individu dengan sifat yang ditentukan atau dipilih oleh si 
peneliti sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat dinyatakan dengan 
tepat apakah individu tersebut menjadi anggota populasi atau tidak. 

b. Berkaitan dengan variable, maka dapat didefinisikan sebagai himpunan 
semua variable, baik univariat maupun multivariate, yang mungkin 
ditinjau oleh seorang peneliti. 

c. Berkaitan dengan data, baik data kuantitarif maupun kualitatif, maka 
populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan semua data yang mungkin 
diobsevasi atau dicacah/dicatat oleh seorang peneliti, Dengan kata lain, 
populasi adalah himpunan semua individu yang dapat (atau yang mungkin 
akan) memberikan data dan informasi untuk suatu peneiitian. (I gusti 
Ngurah Agung, 2004:1-2). 

2. Sampcl 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Pada penelitian ini penentuan 

sampel telah di tentukan dengan kriteria seperti yang di sebutkan di atas. 

Adapun metode sampling yang di gunakan pada penelitian ini adalah purpossive 

sampling, yaitu penentuan sampling sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang 

telah ditentukan, Adapun jumlah sampel dalampenelitian ini adalah berjurnlah 

68 responden yang merupakan keseluruhan dari unsur atiet maupun pengurus 

organisasi anggar yang ada di DIY. 

lntrumen dau Teknik Pengambilan Data 

_ 1. Intrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap,sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. (Suharsini Arikunt, 2006; 160). 

Dalam penelitian ini instrument pengumpulan datanya menggunakan 

angket. 
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2. Tekaik Pengambilan Data 

Menurut Suharsini Arikunto, (1995:134) teknik pengumpulan data 

adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak. tidak dapat diwujudkan dalam 

benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya, 

Terdaftar sebagai metode-metode penelitian adalah angket (questionnaire), 

wawancara atau interviu (interviews, pengamatan (observation) ujian atau tes 

(test), dokumentasi (documentation) dan lain sebagainya. 

Pada penelitian ini pengumpulan data di lakukan dengan instrumen 

berupa angket. 

Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk 

menarik kesimpulan dari pcnelitian yang dilakukan. Untuk menganalisis data 

digunakan teknik statistik, analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1998: 284), data yang bersifat kuantitatif yang berwujud 

angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan 

rnenjumlahkan, membandingkan, dengan jumlah yang diharapkan sehingga 

diperoleh persentase. Rumus yang digunakan : 

Keterangan : 

P = persentase 
f = frekuensi jawaban responden 
N = jumlah frekuensi jawaban yang diharapkan 
(Anas Sudijono, 1994: 40 - 41) 

22 



Menurut Slameto (2001: 186), untuk memberikan makna pada skor yang 

ada dibuat bentuk kategori atau kelompok menurut tingkatan yang ada. Kategori 

terdiri dari lima kategori, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat 

rendah. Pengkategorian itu menggunakan rata-rata hitung (X) dan simpangan 

baku/standar deviasi (Sd). 

Rentangan pengkategoriannya <lapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini: 

Tabel, 1. Rentangan Norma- 

No Rentangan _Norma Katagori l 

1 l x+ 1,5 Sd <X Sangat Tinggi 
I 

2_J I 

s -ns sa- x s s- I,5 Sd Tinggi I 
-- I 

x - 0,5 Sd < X s. x +0,5 Sd Sedang 

4 x· - 1,5 Sd < X s x - 0,5 Sd Re:::-1 -· I 5 '.xsx - 1_,5 Sd Sangat Rendah I I 

Sumber: Slameto (2001: 136) 

Keterangan: 
x : R.ata-rata hitung 
Sd : Simpangan baku 
X : Skor yang diperoleh 

G. Instrumen Penelltian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 160) yang dimaksud dengan 

instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunkan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga Iebih mudah diolah. 

Dalam penelitian ini instrument pengumpuan datanya menggunakan angket. 
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7 14, 15.16, 17, 18, 19,20 
I 

I I 

. Spesialisasi Pekerjaan 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 8 I 

. Departemennisasi 29,30,31,32,33,34,35,37,38 9 
I 

. Sentralisasi 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 11 : - 
Jumlah 49 

5 

I 
13. Formalisasi 

t 
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Tabel. 2. Kisi-Klsi profil sistem rnanajemen organisasi cabang olahraga anggar di 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pengujian validitas penelitian ini menggunakan validitas konstruk, yaitu 

berkenaan dengan konstruk atau struktur dan karakteristik psikologis aspek yang akan 

diukur dengan instrumen. Butir-butir instrurnen dinilai oleh para ahli yang dianggap 

menguasai materi dalam penelitian ini (Inter-raser) kepada bapak Drs. Koco Purwanto 

sebagai rater I dan Bapak Drs. H Suyono sebagai rater II. Hasil dari uji validitas 

konstruk disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Konsultasi Expert Judgment 

Variabel Indikator Butir Jml 

Profil sistem 
manajemen organisasi 
cabang olahraga anggar 1. Rantai Komando l,2,3,4,5 5 I di Daer-ah Istimewa 

I I Yogyakarta 
I ,- 
I 2. Rentang Kendali 6,7,8,9,10,l l,12,13 8 
I 

I 
i 
I f= 



Tabet. 3. Huil Oji Validitas Rater 

\ �: -:; ��--:·-�-/. _------�. '. . �_< / .: . :�: . '_;·_. <-_:_./ ; : (-\:'.·:. - - ::�-;�:��-:· � -<··:·. .: .. -. � :>� 
No. Ket. No. Ket No. Ket. No. Ket. 
Soal Soal Soal Soal 

1. Diterima 26. Diterima 1. I Diterima 26. Diterima 
2. Diterima 27. Diterima 2. Diterima 27. Diterima 
3. Diterima 28. Diterima 3. Diterima 28. Diterima 
4. Diterima 29. Diterima 4. Diterima 29. Diterima 
5. Diterima 30. Diterima 5. Diterima 30. Diterima 
6. Ditcrima 3i. Diterima 6. : Diterima 31. Diterima -- 'o· . 1. Diterima 32. Diterima 7. .1tenma 1" Diterima -"'· 8. Diterima 33. Diterima 8. Diterima 33. 'Diterima 
9. Diterima 34. Diterima 9. Diterima . 34. Diterima 

10. Diterima 35. Diterima 10. Diterima 35. Diterima I 
11. Diterima 36. Diterima 1 l , Diterlma 36. Diterima 
12. · Diterima 37. Diterima 12. Diterima 37. Diterima 
13. Diterima 38. Diterima i3. Diterima 38. Diterima '---· 

Diterima Diterima 14. I 39. 14. Diterima 39. Diterima 
15. Ditcrima 40. Diterima 15. Diterima 40. Diterima . . 

16. Diterima 41. Diterima 16. Diterima 41. Diterima 
17. Diterima 42 . Diterima 17. Diterima 42. Diterima ... 
18. Diterima 43. Diterima 18. Diterima 43. Diterima 
19. Diterima 44. Diterima I 19-. Diterima 44. Diterima I 

20. Diterima 45. Diterima 20. Diterirna 45. Diterima 

2i. Diterima 46 . I Diterima 21. Diterima 46. Diterima 
...:.... 

22. Diterima 47. Diterima 22. Diterima 47. Diterima 

23. Diterima 48. Diterima 23. Diterima 48. Diterima 

24. I Diterima 49. Diterima 24. Diterima 49. Diterima 
I 

25. Diterima 50. Ditolak 25. Diterima 50. Ditolak · 

Penelitian ini menggunakan Inter-rater reliability untuk menguji 

reliabilitasnya, yaitu dinilai oleh 2 orang rater dan kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus. 

Dari tabel di atas, seluruh soal yang berjumlah 50 butir dengan 49 butir 

disetujui oleh kedua rater dan 1 butir tidak di setujui. Kemudian dimasukkan ke 

dalam tabel kontingensi kesepakatan dibawah ini untuk dicari reliabilitasnya 

menggunakan rumus tersebut. 
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2 X49 98 

kt "K a e. . on maensr esepa a an 
I 

Rater I I 
Rater I Jumlah 

.. 
Setuju Tidak 

. :::, ·a 49 1 - 50 
(i) 

Cl) 

Rater II 

� 1 0 0 ' "d ..... 
E-< 

Jumlah 50 l 50 

Tbl4K f 

Berdasarkan pcrhitungan, diperoleh nilai reliabilitas sangat tinggi yaitu 

sebesar 1,00. Fernandes (1984;40) mengkategorikan suatu penelitian yang 

reliabel dan layak untuk digunakan: 

Sebagai tolak ukur tinggi reudahnya koefesien · realibilitas digunakan 

interprestasi yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1993: 233) sebagai 

berikut: 
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KK = -= 1.00 
49+49' 98 

Keterangan : 
K.K = koefisien kesepakatan 
S = sepakat, jumlah kode yang sama untuk ojek yang sama 
!11 ::: jumlah kode yang dibuat oleh pengamat I 
N2 = jumlah kode yang dibuat oleh pengamat II 

Nilai koefisien reliabilitas kedua rater dapat dihitung menggunakan 

rumus HJ.X, Fernandes (1984;40) sebagai berikut rinciannya : 
2S 

Rumus : KK = ----(Suhar�imi Arikunto, 2006: 20 l) 
N'l+N2 



Tabel. S. Kategorisasi Reliabel 

0,800- 1,00 
0,600 - 0,800 
0,400 - 0,600 
0,200 - 0,400 Rendah 
0,00 - 0,200 San at rendah '--��--'-��"--���-'-��.....__���__J 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk 

menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Untuk menganalisis data 

digunakan teknik statistik, analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1998: 284), data yang bersifat kuantitatit' yang berwujud 

angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan 

menjumlahkan, membandingkan, dengan jumlah yang. diharapkan · sehingga 

diperoleh persentase, · Rumus yang digunakan : 
f ' 

P =-x 100% 
N· 

Keterangan : 

P = persentase 

f = frekuensi jawaban responden 

N = jumlah frekuensi jawaban yang diharapkan 

(Anas Sudijono, 1994: 40 - 41) 

Menurut Slameto (2001: 186), untuk memberikan makna pada skor yang 

ada dibuat bentuk kategori atau kelompok menurut tingkatan yang ada. Kategori 

terdiri dari lima kategori, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat 

rendah. Pengkategorian itu menggunakan rata-rata hitung (X) dan simpangan 

baku/standar deviasi (Sd). 
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Rentangan pengkategoriannye dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini: 

Tabel. 6. Rentangan Nonna 

No Rentangan Norma I Katae:ori 
I 
I 

! 
1 I x+ 1,5 Sd<X Sangat Tinggi -�L X+0,5.Sd<X:<;X+l,5Sd Tinggi I - - I 

I I ... x - 0,5 Sd < X S x +0,5 Sd I Sedang .., 
i ! T 

I 4 x - 1,5 Sd < X :5 x � 0,5 Sd I Rendah 

I I 
5 X�x - 1,5 Sd l Sangat Rendah I 

Sumber: Slameto (2001: 186) 

Keterangan: 
x · .: Rata-rata hitung 

Sd : Simpangan baku 
X : Skor yang diperoleh 
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BAB IV 

BASIL PENELITIAN DAN PEI\fflAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi dan Obyek Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan 49 item pemyataan/pertanyaan pada 

angket. Data penelitian diperoleh dari angket yang diisi oleh responden sebanyak 

68 orang responden. 

B. Deskripsi Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil sistem 

manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

C. Hasil Penelitian 

Berikut deskripsi hasil penelitian selengkapnya didcskripsikan secara rinci: 

1. Deskripsi Data 

Pada penelitian mengungkap profil sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. peneliti mencoba menilai · 

dari beberapa tipe sistem manajemen organisasi yang ada yaitu, tipe sistem 

manajemen organisasi rantai komando, tipe sistem manajemen organisasi 

rentang kendali, tipe sistem manajemen organisasi formalisasi, tipe sistem 

manajemcn organisasi spesialisasi pekerjaan, dan tipe sistem manajemen 

organisasi departemennisasi. 

· Berikut akan di sajikan temuan data penelitian dari masing-niasing tipe 

sistem manajemen organisasi. 

a. Tipe sistem manajemen organisasi Rantai Kornando 

Berikut adalah tabel profil sistem manajemen organisasi cabang 

oiahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

mnajemen organisasi rantai komando. 
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• S1n1at Set:.lju 

•SetuJu 
a c..1cup SetuJu 

C Kuran1 Setuju 

. • Sancat lldak 
Setuju 

100% 

47,05% 
19,il% -- 5,88% 

27,94% 

68 

13 
4 

32 

Jumlah 

16,13> x � 19,06 
19,06> x 2:: 21,99 

Gbr. 4. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen organisasi 
rantai komando 

Sesuai tabel profit sistem manajemeu organisasi cabang olahraga 

anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen 

organisasi rantai komando didapatkan basil secara keseluruhan sebanyak 

O orang (0%) menyatakan sangat setuju, J9 orang (2?,94%) menyatakan 

setuju, 32 orang (47,05%) menyatakan cukup setuju, l3 orang (19,11%) 

menyatakan kurang setuju, dan 4 orang (5,88%). menyatakan sangat tidak . 

setuiu. Berdasarkan hasil di atas frekuensi terbanyak pada kategori cukup 

setuju (47,05%)1 jadi profil sistem manajemen. organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

manajemen organisasi rantai komando berkategori cukup setuju, 

TabeL 7.Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen organisasi 
rantai komando 

I 13,20 > x 2:: 16,13 
s 13,20 I San at Tidak Setuiu 

47% 



b. Tipe sistem manajemen organisasi Rentang Kendali 

Berikut adalah tsbel profil sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

mnajemen organisasi rentang kendali. 

Tabet. 8. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah lstimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen 
organisasi rentang kendali 

28,6> x z 33A 22 
23,8> x 2:: 28,6 Cuku Setuiu 30 44,11% 

19� x 2:: 23,8 Kurfil!g Setuiu 13 19,11% 
<19 f Sangat Tidak Setu:± 3 4,41% 

68 100% Jumlah . 

Sesuai tabel profit sistem manajemen organisasi cabang olahraga 

anggar di Daerah fatimewa_ Y ogyakarta dari tipe sisterri manajemen · 

organisasi rentang kendali didapatkan hasil secara keseluruhan sebanyak - 

9 oran� (0%) menyatakan sangat setuju, 22 orang (32,35%) menyatakan 

setuju, 30 orang (44,11%) menyatakan cukup setuju, 13 orang (19,11%) 

menyatakan kurang setuju, dan 3 orang ( 4,41 % ) menyatakan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan basil di atas frekuensi terbanyak pada kategori cukup 

setuju (44,11%), jadi profil sistem manajemen organisasi cabarig 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

manajemen organisasi rentang kendali berkategori cukup setuju. 

31 



32 

II Sa:igat Tidak 
SetuJ1_1 

IISetuju 

C CUkup Setuju 

Ill Sancat Setu)u 

a Kurang SetuJu 

45" 

Sesuai tabel profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga 

anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen 

organisasi formalisasi didapatkan basil secara keseluruhan sebanyak 1 

orang (1,47%) menyatakan sangat setuju, 5 orang (7,35%) menyatakan 

setuju, 50 orang (73,52%) menyatakan cukup setuju, 11 orang (16,17%) 

menyatakan kurang setuju, dan 1 orang (1,47%) menyatakan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan hasii di atas frekuensi terbanyak pada kategori cukup 

setuju (73,52%), jadi profil sistern manajemen organisasi cabang 

· j��:;_tiJtrrt;aJJ. · ;)/V ··:·i)i�-��t�Q.ri.:· .. :.-. t:- · Jtf:et<ti�nsj- Persent��,1 ·1 ' 
.. >31,9· Sangat Setuju 1 1,47% - 

25,5> x � 31,9 Setuju 5 7,35% 
19,1> x � 25,5 Cukup Setuju 50 73,52% 
12,7> x � 19,1 Kurang Setuju 11 16,17% -· s 12,7 Sangat Tidak Setuiu 1 1,47% 

Jumlah 68 100% 

Tabel. 9. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah Istimewa . Y ogyakartadari tipe sistern manajemen 
organisasidari tipe sistem manajemen organisasi formalisasi 

c. Tipe sistem manajemen organisasi Formalisasi 

Berikut adalah tabel profil sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dan tipe sistem 

mnajemen organisasi formalisasi. 

Gbr. 5. Profit sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah Istimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen organisasi 
rentang kendali 



II Sanpt SetuJu 

•setujn 

O Culmp SetJju l 
O Kurznc 5et.,JI! l 
• Sancat Tldak J Setl.:ju 

l 1,47% 

6 8,82% 
68 100% 

13 i9,11% 
29 42,64% 
19 27,94% 

75" 

>25,93 

s 14,59 
14,59>x2: 18,37 
18,37> x 2: 22,i5 

22, 15> x ·2: 25,93 

.. 

Sesuai tabel profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga 

anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen 

organisasi spesialisasi pekerjaan didapatkan basil · secara keseluruhan 
I . 

sebanyak 1 orang (1,47%) menyatakan sangat setuju, 19 orang (27,94%) 

TabeL 10. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar 
di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen 
organisasi spesialisasi pekerjaan 

Gbr. 6. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajcmen 
organisasi fonnalisasi 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

manajemen organisasi formalisasi berkategori cukup setuju. 

d. Tipe sistem manajemen organisasi SpesialisasiPekerjaan . . . . . 

Berikut_ adalah tabel profil _sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

mnajemen organisasi spesialisasi pekerjaan. 
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4,41% 
100% 

35,29% 
3 

24 
21 

68 
. San at Tidak Setuiu :'.S 10,06 

Jumlah 

15,48> x '.::::. 20,9 
20,9> x '.::::. 26,32 

10,06> x 2:: 15,48 

s" 1% 

1 
•sangat 

Setuju 
•SetuJu 

O Cukup Setuju 

DKurar.g 
Setuju 

• Sangat Tidak 
43% 

menyatakan setuju, 29 orang (42,64%) menyatakan cukup setuju, 13 

orang (19,11%) menyatakan kurang setuju, dan 6 orang (8,82%) 

menyatakan sangat tidak setuju, Berdasarkan basil di atas frekuensi 

terbanyak pada kategori cukup setuju (42,64%), jadi profil sistem 

manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa 

Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen organisasi spesialisasi pekerjaan 

berkategori cukup setuju. 

Gbr. 7. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 

Daerah Istimewa Y ogyakarta · dari tipe sistem manajemen 

organisasi spesialisasi pekerjaan 

e, Tipe sistem manajemen organisasi Departemennisasi 

Berikut adalah tabel profil sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

mnajemen organisasi departemennisasi. 

Tabel. 10. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar 
di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen 
organisasi departemennisasi . 



f. Tipe sistem manajemen organisasi Sentralisasi · 

• 
% IDSa!11at Setuju 

•setuju 
C Cukup Set11j11 

a Kurang Setuju 

• San1at Tidak Setuju 

30% 

4% 7% 

Gbr, 8. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di 
Daerah Istimewa Y ogyakarta clari tipe sistem manajemen 
organisasi departeniennisasi · 
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Berikut adalah tabel profil sistem manajemen organisasi cabang 

olahraga anggar di Daerah lstimewa Yogyakarta clari tipe sistem 

mnajemen organisasi sentralisasi. 

Sesuai tabel profit sistem manajemen organisasi cabang olahraga 
anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tipe sistem manajemen 
organisasi departemennisasi didapatkan basil secara keseluruhan 

sebanyak 5 orang (7,35%) menyatakan sangat setuju, 16 orang (23,52%) 

menyatakan setuju, 21 orang (30,88%) menyatakan cukup setuju, 24 

orang (35,29%) menyatakan kurang setuju, clan 3 orang (4,41%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan basil di atas frekuensi 

terbanyak pada kategori kurang setuju (35,29%), jadi profil sistem 

manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa 

Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen organisasi departemennisasi 

berkategori kurang setuju. 
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I!! Sangat Setuju 
•setuju 
O Cukup Setuju 
a Xur;ng SetuJu 
• Sangat Tidak Sf!tuju 

30,74> x � 35,44 11,76% 
26,04> x � 30,74 27 39,70% 
21,34> x � 26,04 25 36,76% 

� s 21,34 l 1,47% I 
Jumlah 68 100% i 

1% 10% 

40% 
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Sesuai tabel profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga 

anggar di Daerah lstimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen 

organisasi sentraiisasi didapatkan hasil secara keseluruhan sebanyak 7 

orang (i0,29%) menyatakan sangat setuju, 8 orang (11,76%) menyatakan 

setuju, 27 orang (39,70%) menyatakan cukup setuju, 25 orang (36,76%) ·. 
menyatakan kurang setuju, dan 1 orang (1,47%) menyatakan sangat tidak 

setuju. Berdasarkan hasil di atas frekuensi terbanyak pada kategori cukup · 

setuju (39,70%), jadi profil sistem manajemen organisasi cabang · 

olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem 

manajemen organisasi sentralisasi berkategori cukup setuju. 

Tabel, 11. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar 
di Daerah Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen 
organisasidari tipe sistem manajemen organisasi sentralisasi 

Gbr. 9. Profil sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah 
Istimewa Y ogyakarta dari tipe sistem manajemen organisasi sentralisasi 



D. Pembahasan 

Hasil penelitian diperoleh bahwa profil sistem manajemen organisasi 

cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum memiliki 

acuan struktur sistem manajemen organisasi yang di anut, hal ini dapat di lihat 

bahwasanya dari seluruh tipe sistem manajemen organisasi cabang olahraga 

anggar di DIY belum ada yang menunjukkan kesepahaman tinggi di antara 

seluruh responden pada saat dimintai keterangan melalui angket, 

Namun demikian, data menunjukkan basil keseluruhan di dapatkan 

bahwa hasil dari analisis angket menunjukkan sebagian besar tipe sistern 

manajemen (rantai komando pada rentang 47,05%, rentang kendali pada rentang 

44,11 %, fonnalisasi pada rentang 73,52%, spesialisasi pekerjaan pada rentang 

42,64% dan sentralisasi pada rentang 39,70%) pada kategori cukup setuju. Pada 

temuan !ainnya di dapatkan pula bahwasanya pada tipe sistem manajemen 

organisasi departemennisasi menunjukkan hasil yang di kategorikan kurang 

setuju pada rentang 35129%, sehingga organisasi olahraga anggar di DIY tidak 

mengacu pada _ sistein manaj emen organisasi tipe departemennisasi. . 

Pada sisi lain, dari keseluruhan sistem manajemen organisasi cabang 
. . . 

olahraga anggar di DIY yang menunjukkan hasil cukup setuju terdapat basil 

yang paling mencolok dari basil yang bun dengan rentang presentase mencapai 

73,52% khususnya pada tipe sistem manajemen organisasi formalisasi. - 
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BABV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 
Profil sistem manajemen organisasi cabang olabraga anggar di Daerah 

Istimewa · Yogyakarta adalah belum memiliki acuan struktur sistem manajemen 

organisasi yang di anut (BELUM TERSTRUKTUR), data menuniukkan hasil 

keseluruhan di dapatkan bahwa hasil dari analisis angket menunjukkan sebagian 

besar tipe sistem manajernen (rantai komando pada rentang 47,05%, rentang 

kendali pada rentang 44, 11 %, formalisasi pada rentang 73,52%, spesialisasi 

pekerjaan pada rentang 42,64% cum sentralisasi pada rentang 39,70%) pada 

kategori cukup setuju. 

Pad� tipe sistem manaiemen organisasi departemennisasi menunjukkan hasil 

yang di kategorikan kurang setuju pada rentang 35,29%, s�hingga organisasi 

olahraga anggar di DIY tidak mengacu pada sistem manajemen organisasi tipe 

departe�ennisasi. Namun .dari .keseluruhan sistein manajernen organisasi .cabang 

olahraga anggar di DIY yang menunjukkan hasi! cukup setuju terdapat hasil yang 

paling mencolok dari hasil yang lain dengan rentang pre�ntase mencapai 73,52% 

khususnya pada tipe sistem manajemen organisasi formalisasi. 

B. lmplikasi 

Berdasarkan basil penelitian dan kesimpulan, maka basil penlitian ini · 

mempunyai beberapa implikasi-implikasi. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi 

bahwa dapat digunakan sebagai informasi dan tolak ukur keadaan organisasi 

cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta sesuai dengan profil sistem 

manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyakarta 

Selain dapat digunakan sebagai bahan informasi, hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai dasar penambahan ataupun perbaikan profil sistem manajemen 

organisasi cabang olahraga anggar di Daerah Istimewa Y ogyak�. 

38 

... 



C. Saran 

Berangkat dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus organisasi IKASI Daerah Istimewa Y ogyakarta agar dapat 

memperbaiki sistem manajemen organisasi cabang olahraga anggar di Daerah 

Istimewa Yogyakarta agar dapat memfasilitasi atlet anggar DIY mencapai 

jenjang tertinggi. 

2. Bagi peneliti yang akan datang, agar dapat mengadakan penelitian lanjutan 

dengan mendeskripsikan lebih mendalam berdasar pada masing-masing 

Standar Manajemen organisasi serta membandingkannya dengan standar para 

ahli maupun daerah lainnya di luar DIY. 
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Dosen Fakultas llmu Keolahrag.ian Universilas Negeri Yogyakarta 
selaku Pelaksana Kegiatan Penelitian Kelumpok Keahlian, 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

KEMENTl:':RIAN PENOIDlKAN DAN KEBUOA Y AAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Kampus FIK UNY J!. Kolombo I, Telp. SI 3092 

Pasal 2 
Lingkup Kegiatan 

(I} .P!HAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mencrima dari PIHJ\K 
PERTAMA, untuk melaksanakan kegiaian Penelitian Kelompok Keahlian, FIK UNY Tahun 2014. 

( j 8). '. : Pl-1-!Ak KEDUA berkewajiban meluksunakan scluruh kegiatan Penciitiun Kelompok Keahlian, FIK 
· .UNY Tahun 2014 dan menyerahkan laporan kcpada PIHAK PERTAMA. 

Dengan 'personit peneliti: 
r Faidillah Kurniawan, M.Or 19821010 2005011 002 Ille 
2. Tr'i 1-fadi Karyono, M.Or 19740709 2005011 002 lllb 

· t>ER.JANjlAN PELAKSANAAN PENELITIAN OOSEN 
ANT ARA 

WAKlL D£K.i\N I SELAKU PENANGGUNt; JA WAH KEGIATAN 
ilENGAN 

OOSEN PENELIT: 
NOMOR: 532.37 /UN34.l6/PU2014 

Pasal I 
Tujuan 

Kegi�t,ar; -Peneiitian·Kelompok Keahlian FIK UNY Tahun 2014 bertujuan setiup dcsen bisa menghasilkan Karya Ilmiah untuk rnenunjangkegiaran Tri Dhurma Perguruan Tinggi· 

Pasal J 
Pembiayaan 

Kegiaian f.'�h.eli1ia'n Kelompok Keahlian, FIK UNY Tahun 2014 dibiayai dari Dana DIPA Ui1iversi_tas Negcri 
Y�gyakn.ru Tahun 2014, Nornor: DIPA.023-04.2.18994�/2014_ tanggal 5 Desernber 20 I J. . .. · (I) Biaya pelaksanaan Penelitiau Kelompok Keahlian, 1-1 � UNY sebesar Rp . .7·�?0.000,00 ( I ujuh Jura 

· .LimaRatus Ribu Rupiah). Jumlah biaya tersebut akan dibayarkan PIHAK PERI AMA kcpada PIHAK 
· K.f.O.LJAdcngan ketentuan sebagai berikut: 

Pada h.a,i' irii, Jum'at ·.tang.gal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Ernpat Belas, yang berianda 1a:1ga11 di bawah i_ni ; 

2. Faidtllah K.urniawan, M.Or 

. PIHAK PEl(fAMA .. memberikan rugas kepada PIHAK KEDUA , dan PIHAK KEDUA menerima tugas (fari 
P�HAK 1>ERTAMAun1uk melaksanakan kegiatan Penelitian Kelornpok Keahlian, FIK UNY Tahun 20t4 dengan . judul: · . · 

Proftl Manajemer. Organis asi O!ahraga· Angg a:: di DIY 

I.. . Dr. Pariggung Sutapa, M:s 

Kedua belah piriak secara bersama-sa.nu 1�!ah sepakat m.:ngadairnn Perj anj ian l'elaksanaan Penclitian Kelornpok 
Keahljan.. FIK . UNY Tahun 20 J 4 sebagaimana dalam Sur at Kepmusan Dekun No. I 37 Tahun 2014, dcngan :ketentuan sebaggi berikur: . 



PIHAK PERTAMA 
Wakil Dekan l 
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan 

Dr. Panggung Sutapa, M.S 
�.IIP lOC:0(),?l. JQ!l(,()J 1 ()()) 

Jurnlah 

Faidillah Kurniawan, f\:1.0r 
l.ltfl t"O'"'ll\1A"'lf\t'\Cf'\1 1 Al\"l 

PIHAK KEDUA · 
Dosen Peneliti 

· . _P.tHAK · KEDVA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan kegiatan Penelitian Kelornpok 
· Keahlian, Fakultas ·llmu Keolahragaan UNY Tahun 2014 dalam jangka waktu 5 (Iirna) bulan dan 
apabila meiampaui batas rersebut dikenakan denda keterlarnbatan sebesur 1 °loo (satu perm ii) setiap hart 
keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 50,,t, (lima persen) dari nilai kontrak, 

Pasal 8 
Lain-lain 

Pihak. Kedua · harus menyerahkan laporan kegiatan sebanyak 4 Ekp selarnbat-lambatnya tanggal 
JO Okteber 20i 4 dcngan format cover sebagai berikut: 

· PEN_EUTlAN DlDlA YAI DENGAN ANOGARAN DiPA UNY TAHUN 20!4 
SK. DEKAN NOMCR: 137 TAHUN 20!4, TANGGAL 19 ME! 20!4 

NOMOR_ PERJANJIAN: 532. 37 /VN34.16/PLi20l4, TANGGAL 19 Mei 2014 

Pasal 6 
Bea Materai 

Bea rnaterai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini rnenjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA 
Pasal 7 
Sanksi 

Segala sesuatu yang belurn diatur dalarn Surat Perjanjian atau perubahan-perubahan yang dipandang 
perlu oleh keduabelah pihak, akan diatur lebih lanjut dalarn Surat Perjanjian Tarnbahan (Addendum) 

·ctan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian. 
Pasal 9 
Penutup 

-(a). Surat perjanjian ini disusun dalam rangkap 4 (cmpat) bermaterui cukup dan masing-rnasing 
. rangkap rnempunyai kekuaian hukurn yang sama 

(mm)· Hal-halyang belurn diatur dalam Surat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak 
: secara musyawarah 

: 100% 
Pasal 4 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

· · Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Kelompok Keahlian, FIK UNY Tahun 20\4 selama 
. 5· (Ema )-bul�n� sejak tanggal, 30 Mei 2014 sampai dengan tanggai, 30 Oktober 2014. 

Pasal 5 
Penyerahan Laporan 

(a) Tahap . Pertama sebesar 70% x Rp. 7.500.000,00 = Rp 5.250.000,00 dibayarkan setelah 
penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak . 

. (b): Tahap Kedua sebesar 304"/, x Rp 7.500.000,00 .= Rp 2.250.000,00 dibayarkan setelah Pihak Kedua 
menyerahkanlaporan kepada Pihak Pertama 

(c} Pembayaran biaya tahap pertama dan kedua potong PPh Pasal 21 dari biaya manajemen 

(2) Rincian Pengunaan dans sebagai berikut : 
{a) Biaya'Operasional 60 % 
(b) BiayaPelaporan I 5% 
(c) Biaya Manajernen : 25% 



d. Peserta l=a= in : ,� . ·= · ....., .. ·..,... : .___.._ or"""an____. g 
Jumlah : .. . . . .. . .. . . . . . .. orang 

: f!J. u/,·,1/q� .. 10! :.����':i·-'· !J .'.�. C . 
: .P..�.�··························································· 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Y ogyakarta 
Mk�� ��h. : . 
.f.� N. /:19, �r/r.� . .t?.[JtP.:t:"i!.�: .. t?.��'.7'-J�--��,_ 
t:. ,!) : .r.:.Y.r>9(i".��� . 

: �:;;, !�:f�: :i:1.: :�"t;;;�:: ��1. �::::::: .. :�: .: :: ::: 
: �.P. k� .. :t: I;:;. .. �-�· .. (: t: .. fl . 
: Ketua : .6:-.':'.b.:j .. f:.:.:��--J���/:-:«.��,.tJ.� . 

Sekretaris : ft.�l�.,.����':1'.,,,.t!.?R.r:: . 
: a. Konsultan : . . . . . . . . . • . . • .. .• orang 

b. Nara Sumber : orang 
c. BPP· : . . .. . .. . . .. . . . .. orang 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS NEOBRI YOOY�RTA 
FAKULTAS ILMU KEOLAl:tRAGAAN 
Alamat: Jalan Kolombo No.1 Y !l Te! . 513092 

a Peneliti 

Mengetahui 
BP. Penelitian FIK- UNY 

--�· -rz> 

-BERiTA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN 

NIP . 

asil seminar: 
etelah rnempertimbangkan pcnyajian, penjelasan, argwnentasi serta sistematikadan 
ta tulis, seminar berkesimpulan : hasil penelitian tersebut diatas : 

a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan 
b. Diterima, dengan revisi/pembenahan 
c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

J"".,. 

.� .... ��
r;f.c� f(J.or 

l7ffel.�I.�. ?-£JID R 2.. ce 3' 

serta yang hadir 

laksanaan 
mpat 
pimpin oleh 

etaris, 

is Penelitian 
dul Penelitian 

�an: . 
.... �f.aj � .. �., · , . 



g, 

y 

' 
Au . ,.Ja�_( f6ql !, h '-� .......... r� ••• v . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . � .. 
-�� .. 
• ff'.,,,1,•••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••P•••••••••'"·••c• 

: �A�f°.� .........•............ '. .•....•........•..•..•.. 
· Ketua · n..... • ,-n J� _ JtJ,� g .,..,S . ·� l!'.:t t. �- .. � �! f · . 

� eh . '1 . Sekretaris: .t!:'i � .. &:.n:'!.��:�,. ! Pr: .. , . . . 

: a. Konsultan - orang 

b. Nara Sumber /� ·�· orang - 

c. BPP �·· orang 
d. Pesertalain :. o� 

Jumlah - orang 

: 'F..1.¥:.. • • • 4 • • e • • : • e & e I e • e • I ' e e • e e • 1 I I I I I e • • • I i, I _. e I e I • e • I t e I e e I "' f e e 

: �Bx� �Ak'!t:� . 
: A.JP.�. I.ff¥''(/�. -�l>N��·. ,d,,?_��, �':': 

t:J:.: .• P.: ;;· .• �.,;��: . 

: .P.tt.- . 

KEMENTBIUA.� PBNDIDIKAN DAN KBBUDAY AAN 
UNIVBRSITAS NBOBRI YOOYAKAllTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alam.at: Kampus FIK. µNY JL Kolcmbo 1! Teip. S 13092 

....................................... 

. Sidang, 

�( 
F:'!:J��.K�t!?!��!J,!':110r 

Hasil Seminar 

Peserta yang hadir 

Pelak:31U188Il 
Temp& 
Dipimpin oleh 

Catatan: 

.......... � .. ,�--���---��----��:.:-::�.' .. ��ti�- 

. . .. . . .. . . . . . .. . . . ; . 

......... " .. 

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta slstemanka den 

taia tills, seminar berkesempulan : Proposal Penelitian tersebut dl atas : 

�itmima, tanpa rcvisi/pembenahan 
I b. Diterima, deagan revisi/pembenahan 

c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

Jurwmn 
• Faku:xas 

Status Penelitian 
• Judul Penelitian 

BERITA AC.ARA SEMINAR PRQPOSAL PENEUTIAN 
• Nam!IPcnelitian : t:�tk!!'!A ��t.�:�.r:-: . 

----·�------------- .. ----·� f --- -------.---------.....---- 
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2 

8 

6 

4 

Tanda T2ngan 

- 

sarvono, M.Or 
NIP.19811021 200604 1 001 

Yogyakarta, . 
Panitia Pevelenggara 

7 

15 

1 
Nam a 

8 Nur lndah Pan astuti, M.Or 

7 Dr. lismadiana 

15 

ri, tanggal : Jum'at , 24 Oktober 2014 

engetahui : · 
akil Dekan I l=IK UNY 

attar Hadir Peserta Seminar Hasil Penelitian Tahun 2014 

. Panggung Sutapa, M.S 
IP. 195907281986011001 

t 

____ 1_ 3�P_ ro_ .f_ ._o_ r._F_ X._S_u=g- ly_ an_t_o 
---1'13� 

14 

__ --1,...........------...a_ nt_o_ ,M __ .S_ l __ �----�----13 � 
4 Subagio lrlanto, M.Pd 1f 

..__ 9 .... c_H_ . _ Fa..::. Ja_r_S_rtw_a_h..._ yu_n_la_t_ l,_M_.o_ r ------t9 �- 

10 Agung Nu roho, M.Or � 

11---1_ 1 .... F_ al_d_ lll_a_ h_K_ ur_n_ ia�w_ra_n� ,_M_ .O_r���----t1 
.. 

12 Abdul Alim M.Or 

s Devi Tirtawl a, M.Or 5 .___._,_ __ �_....,_..;.__��----------t 
6 Budl Aryanto, M.Or 



OAFT AR HAOtR 
Hari,Tanggal : Seiasa, 13 Mei 2014 f>kL · 

Saryono, M.Or 
NIP. 198110212006041 001 

Panitia Penveiemggar a, 

: 13.00 - selesai 
: Ruang Sidang FiK UNY 
: Seminar awal lnstrumen Penelitian Tahun 2014 

Jam 
Tempat 
Acara 

Mengetahui : 
Wakil Dekan I FIK UNY 

� 

� 
Or. Panggung Sutapa, M.S 
NIP. 19590728 1986011 001 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)
	image_048.pdf (p.48)
	image_049.pdf (p.49)
	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)
	image_052.pdf (p.52)

