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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Boccia diperkenalkan pertama kali di New York pada tahun 1984 

merupakan cabang olahraga Paralympic Sport yang diatur oleh BISFed adalah 

permainan strategi dan ketepatan yang pada awalnya dirancang untuk 

dimainkan oleh orang-orang dengan cerebral palsy (WorldBoccia, 2021). 

(Roldan et al., 2017) Boccia adalah olahraga Paralympic yang dimainkan oleh 

atlet dengan gangguan neurologis parah yang mempengaruhi keempat anggota 

tubuh. Gangguan ketangkasan manual dan anggota tubuh yang terganggu 

dapat membatasi kemampuan individu untuk melakukan beberapa aktivitas 

tertentu seperti menggenggam, melepaskan, atau memanipulasi benda yang 

merupakan tugas penting untuk kehidupan sehari-hari atau untuk 

berpartisipasi dalam olahraga seperti para boccia. Menurut (Dickson et al., 

2010) boccia adalah olahraga Paralimpik untuk atlet dengan cerebral palsy 

dan kondisi tertentu lainnya, seperti distrofi otot, yang menyebabkan 

gangguan serupa dengan cerebral palsy. 

Boccia merupakan permainan yang dimainkan di dalam ruangan 

dengan permukaan lapangan halus/licin. Bola yang digunakan terbuat dari 

bahan kulit. Bola yang digunakan dalam permainan terdiri dari 13 bola. Bola 

dibagi menjadi: 6 bola biru, 6 bola merah dan 1 bola putih (Jack Ball). Bola-

bola ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Atlet yang dapat 

bertanding adalah atlet yang mempunyai gangguan yang mengarah ke 

kerugian kompetitif dalam olahraga. Menurut (Barak et al., 2016) ada 4 

klasifikasi yang akan menentukan apakah atlet memenuhi syarat untuk dapat 

mengikuti kompetisi dalam olahraga Paralympic khususnya boccia, yaitu: 

BC1 adalah para atlet dengan kerusakan otak yang mampu menggunakan 

tangan atau kaki untuk secara konsisten menggerakkan bola dalam permainan. 

Para atlet kategori ini didampingi pemandu atau asisten untuk memberikan 
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bola sebelum mereka melakukan lemparan. BC2 merupakan para atlet dengan 

kelumpuhan otak  namun mampu menggunakan tangan dan kaki jauh lebih 

baik dibanding atlet kategori BC1. BC3 adalah para atlet dengan kelumpuhan 

otak atau disfungsi gerak lain di keempat tungkai yang tak mampu melempar 

bola dalam permainan sehingga diperbolehkan menggunakan alat bantu untuk 

menggerakkan bola di dalam permainan dan dibantu seorang asisten yang 

bertugas menyusun jalur lemparan bola. BC4 adalah para atlet yang tak 

memiliki masalah kelumpuhan otak namun memiliki gangguan fungsi gerak 

lain di keempat tungkai dan memiliki kemampuan fungsional seperti atlet 

BCS. Kondisi seperti distrofi otot, kelainan spina bifida (tulang belakang 

terbuka), tetraplegia, berada dalam kategori ini. 

Boccia pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada tingkat pelajar 

nasional, yaitu pada ajang Peparpenas (Pekan Paralimpian Pelajar Nasional) 

pada 7-14 November 2017 di Solo. Dari 15 provinsi yang mendaftar, ada 7 

provinsi yang lolos untuk mengikuti ajang tersebut. Di Indonesia olahraga 

boccia di bawah naungan NPC Indonesia. NPC Indonesia (National 

Paralympic Comitee of Indonesia) yang sebelumnya adalah bernama YPOC 

(Yayasan Penyandang Olahraga Cacat) dan BPOC (Badan Pembina Olahraga 

Cacat). Jenjang organisasi resmi yang menaungi atlet-atlet difabel atau 

paralimpian dari tingkat international adalah IPC (International Paralympic 

Comittee), khusus tiap-tiap benua disesuaikan nama benua sehingga benua 

Asia bernama APC (Asia Paralympic Comittee), Asia Tenggara bernama 

APSF (Asean Para Sport Federation), dan nasional bernama NPC (National 

Paralympic Comittee).  Jenjang organisasi NPC Indonesia dari tingkat pusat 

sampai daerah terdiri dari NPC Pusat, NPC Provinsi, dan NPC 

Kota/Kabupaten. Kompetisi-kompetisi olahraga penyandang cacat di 

Indonesia di bawah koordinasi NPC Indonesia juga sudah terselenggara, baik 

dalam single event maupun multi event. Kompetisi single event melalui 

Kejuaraan Nasional (kejurnas) maupun Kejuaraan Daerah (kejurda) cabang 

olahraga dan kompetisi multi event melalui Peparnas (pekan paralympian 

nasional) maupun Peparda (pekan paralympian daerah). Jenjang kompetisi 
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olahraga tingkat internasional NPC Indonesia juga telah mengikuti single 

event maupun multi event dari tingkat Asia Tenggara (ASEAN), Asia maupun 

Dunia. Kompetisi multi event yang diikuti NPC Indonesia yaitu tingkat dunia 

“Paralympic Games”, tingkat Asia “Asian Para Games”, dan tingkat Asia 

Tenggara “Asean Para Games”. 

NPC sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk 

menghimpun, membina, melatih, dan membentuk atlet olahraga khusus 

disabilitas yang berkualitas serta bertanggung jawab mengoordinasikan setiap 

kegiatan disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. 

NPC Indonesia adalah sebuah organisasi olahraga prestasi para penyandang 

disabilitas yang merupakan satu-satunya wadah pembinaan dan 

penyelengaraan keolahragaan para penyandang disabilitas Indonesia dan 

berwenang membina penyandang disabilitas. NPC diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi atlet-atlet boccia ke tingkat dunia. 

Pencapaian prestasi membutuhkan proses pembinaan yang baik. Proses 

pembinaan prestasi dalam olahraga memiliki beberapa aspek yang harus 

dipenuhi yaitu aspek biologi, aspek psikologi, aspek lingkungan, dan aspek 

penunjang. Menurut (Harsono, 2017) untuk mencapai prestasi tinggi 

dibutuhkan kerja keras, sebab prestasi tinggi bukanlah pekerjaan ringan, tetapi 

bukan berarti tidak dapat dicapai. Untuk mencapai prestasi yang optimal, 

diperlukan fisik, teknik, taktik, dan mental yang baik. Kualitas fisik, teknik, 

taktik, dan mental yang baik harus memiliki kualitas latihan yang tepat. Selain 

itu, untuk mencapaian prestasi diperlukan manajemen yang profesional. 

Kualitas manajemen dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu SDM (atlet, 

pelatih, pengurus), keuangan/pendanaan, program latihan, dan sarana 

prasarana.  

Tim nasional boccia Indonesia belum memiliki prestasi terbaik di 

tingkat internasional. Partisipasi pertama kali tim nasional boccia Indonesia 

diajang international pada kejuaraaan Asian Para games Jakarta 2018. Pada 

keikutsertaan tahun 2018, tim nasional boccia Indonesia tidak berhasil 

membawa medali. Untuk meningkatkan prestasi tim nasional boccia 
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Indonesia, diperlukannya evaluasi dari beberapa aspek. Evaluasi yang 

dilakukan secara profesional akan menghasilkan temuan yang objektif yaitu 

temuan apa adanya baik data, analisis maupun kesimpulannya tidak 

dimanipulasi yang akhirnya akan memberi manfaat kepada perumus 

kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat. Menurut Rusdiana (2017) 

evaluasi didefinisikan sebagai pengumpulan informasi dalam rangka untuk 

membuat keputusan dan penilaian. Evaluasi program diharapkan dapat 

menghasilkan temuan data yang kemudian dapat digunakan bahan evaluasi 

manajemen tim nasional boccia Indonesia.   

Terdapat beberapa model evaluasi yang terkenal di antaranya: (a) 

Evaluasi Model Kirkpatrick, (b) Evaluasi Model CIPP, (c) Evaluasi Model 

Wheel, (d) Evaluasi Model Provus, (e) Evaluasi Model Stake, (f) Evaluasi 

Model Brinkerhoff. Adapun model evalusi yang akan dipakai dalam penelitian 

ini adalah model evaluasi CIPP (Widoyoko, 2012). (Mulyatiningsih, 2011) 

menyatakan CIPP merupakan singkatan dari Context, Input, Process and 

Product. Model CIPP bertujuan untuk membantu evaluator dalam 

mengevaluasi program, projek atau institusi. Hal inilah yang menjadi dasar 

pemilihan model yang akan dipakai oleh peneliti karena sistem pembinaan 

adalah suatu bentuk program. 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk meningkatkan prestasi tim 

nasional boccia Indonesia di tingkat international peneliti ingin mengevaluasi 

program olahraga boccia menggunakan model CIPP di pelatnas boccia NPC 

Indonesia. Hasil evaluasi selanjutnya dapat dikaji dan diketahui gambaran 

mengenai pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga boccia tim 

nasional Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi context? 
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2. Bagaimanakah ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi input? 

3. Bagaimanakah ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi process? 

4. Bagaimanakah ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi product? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui ketercapaian 

pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga boccia menggunakan 

model evaluasi CIPP di Pelatnas Boccia NPC Indonesia tahun 2019/2020. 

1. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi context? 

2. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi input? 

3. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi process? 

4. Mengetahui ketercapaian pelaksanaan program pembinaan prestasi 

olahraga boccia berdasarkan evaluasi product? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat 

kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan wacana ilmiah 

tentang pelaksanaan program cabang olahraga boccia Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh 

pada perkuliahan. 
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