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SARI 
 
 

Sumardi Widodo (2005). Manajemen Pembinaan PPLP Sepakbola Jawa Tengah di 
Salatiga. Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Dr. Khomsin M.Pd., II. Drs. Mugiyo Hartono M.Pd. 

 
Kata kunci: manajemen, perencanaan, organisasi, supervisi. 
 
 Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa usia taruna (16 – 18 
tahun) merupakan proses pematangan dalam pembinaan sepakbola. Sebuah PPLP 
sepakbola yang dikelola secara baik akan menghasilkan pemain sepakbola yang 
berprestasi, sehingga pengelolaan PPLP sepakbola harus diarahkan untuk 
mendukung kesinambungan pembinaan prestasi pemain. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 
manajemen PPLP sepakbola Jawa Tengah yang berada di Jawa Tengah. 

Untuk memahami proses manajemen PPLP sepakbola Jawa Tengah di Kota 
Salatiga (yang meliputi peran kepala dinas, manajemen atlet, menajemen pelatih, 
manajemen program latihan, menajemen sarana, manajemen keuangan, manajemen 
gizi) menggunakan pendekatan kualitatif dengan model pendekatan fenomenologis 
naturalistik. Peneliti bertindak sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data. 
Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Milles dan 
Heberman yang dilakukan melalui empat kegiatan utama yaitu : pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk 
memperoleh tingkat kepercayaan (keabsahan) terhadap data-data yang diperoleh 
dilakukan dengan teknik : kredibilitas melalui triangulasi sumber dan metode, 
member check dan diskusi teman sejawat, dependabilitas dan konfirmabilitas. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
menyerahkan wewenang penanganan PPLP sepakbola kepada kepala SKB Salatiga 
melalui kepala pelatih. Kepala pelatih bertanggungjawab langsung pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pelatih yang ditunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada ikatan 
kontrak masa kerja yang jelas. Latihan dilakukan cukup sistematis yaitu mulai dari 
pemanasan, latihan inti dan pendinginan. PPLP tidak memiliki lapangan latihan 
sendiri. Lapangan untuk latihan menggunakan lapangan Yon Arhanudse 411 Salatiga 
dengan cara pinjam pakai. Sarana yang digunakan untuk latihan kurang memadai, 
yang ada hanya bola, rompi kaos seragam latihan dan kaos tim bertanding. Sarana 
alat peraga yang lain untuk mendukung program latihan tidak punya. PPLP 
sepakbola dilatih oleh tiga orang pelatih. Pelatih kepala melatih segala aspek latihan 
baik fisik, teknik, penjaga gawang atau pemain lain secara sendiri. Dua asisten 
pelatih hanya mengikuti jalannya latihan yang dilakukan pelatih kepala. Pelatih 
belum membuat program latihan secara tertulis dan terbuka baik kepada asisten 
maupun pemain. Pemeliharaan alat dilakukan oleh siswa sendiri dan tidak ada tenaga 
pembantu umum yang menyiapkan dan merawat semua perlengkapan latihan. Dana 
yang dibutuhkan untuk menopang jalannya organisasi bersumber dari APBN yang 
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dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dengan model anggaran 
yang ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran. 

Berdasarkan hasil temuan disarankan pelatih untuk membuat program 
latiahan secara tertulis dan asisten pelatih diberi job discription yang jelas. Siswa 
PPLP sepakbola yang merupakan usia pematangan cabang sepakbola sehingga 
manajemen harus mengarahkan pemain untuk meningkatkan prestasi. Untuk menjaga 
konsisten pembinaan perlu banyak melakukan uji coba di tingkat lokal atau regional 
secara rutin untuk pematangan kemampuan siswa disamping mengikuti kompetisi 
rutin antar PPLP se-Indonesia setiap tahun. 



x 
 

ABSTRACT 
 

 
Sumardi Widodo (2006). The Development Pattern Management of Football 

Training Centre in Salatiga, Central Java. Counselor I: Dr. Khomsin, M.Pd., II: Drs. 
Mugiyo Handoyo, M.Pd. 
 
Keyword: management, planning, organizational, supervision. 
 

The research was set our from a thought that ages of  16 to 18 are the ages of 
topmost achievement in football training. A well managed football PPLP (Training 
Centre) will produce excellent football players. Therefore, the management of 
football PPLP should be directed to support the continuity of player achievement 
development. 

The objective of this research is to comprehend and to describe the 
management of football PPLP of Central Java. 

To understand the process of football PPLP management in Salatiga, Central 
Java (including the role of the chief of offices, athlete management, coach 
management funding management and nutrient management) it’s using the means of 
qualitative method with the approach model of naturalistic phenomenology. The 
observer acted as an instrument in the process of data collection. The data collection 
was using observation, interview, and documentation techniques. The data being 
used was the interactive analysis model from Milles and Heberman which was being 
carried out by four main activities, those were: data collecting, data reduction, data 
presentation, and conclusion or verification. In order to acquire trustworthiness 
degree (reliability) of the obtained data, some techniques were being implemented, 
i.e. credibility through resource and method triangulation, member check and 
colleague discussion, dependability and confirmability. 

The research found indicated that in the Office of Education and Culture gave 
the right of the handing football PPLP to the chief of SKB of Salatiga through the 
coaches. The chief of coaches was responsible to the Office of Education and 
Culture. 

The coaches choosen by the office of Education and Culture didn’t have a 
clear working contract. The training was carried our systematically enough that 
started from warming up, the main and cooling down. The football field used was 
Yon Arhanudse 411 football field of Salatiga and tennis court in PPLP. The 
equipment for practice was sufficient, like balls and costumes. Football PPLP was 
trained by three coaches, one head and two assistants. The head trained some training 
aspects, such as physics, techniques, keeper and other players individually. The two 
assistants just followed the practice ways conducted by the head. The coaches didn’t 
make the training program yet, written and openly, to the assistants as well as to the 
players. The equipment maintenance was carried out by the students themselves. The 
fund used to support the organization was from APBN (Government Budget) which 
was managed by the Office of Education and Culture of Central Java. The budget 
was drawn up at the beginning of budget year. 
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On the basis of the finding, it is suggested for coaches to make written 
training programs and the coach assistants should be given a clear job description. 
The ages of student in football PPLP are at golden ages so that the football PPLP 
management should be directed to the achievement improvement. To maintain 
training consistency it is necessary to carry out competitions regularly, either in local 
or regional level and also joining annual competitions between PPLP in Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi olahraga suatu bangsa merupakan aset negara yang dapat 

membanggakan dan membangkitkan nasionalisme suatu bangsa. Di samping itu 

prestasi olahraga juga merupakan salah satu tolok ukur suatu kemajuan bangsa. 

Olahraga sebagai salah satu unsur pembentukan karakter bangsa yang tidak boleh 

tertinggal dalam memberikan sumbangan untuk meningkatkan potensi manusia 

dalam mewujudkan dunia yang aman, damai dan sejahtera. 

Pada suatu dasawarsa terakhir kecenderungan prestasi olahraga Indonesia 

mengalami penurunan, hal ini nampak pada saat mengikuti Sea Games XIII 

tahun 2005 dimana kontingen Indonesia menduduki rangking ke 5. Kejadian ini 

semakin diperparah dengan prestasi cabang sepakbola yang kurang 

menggembirakan. Kesebelasan Indonesia kalah dalam perebutan juara ke 3 

dengan kesebelasan Malaysia. 

Prestasi sepakbola Indonesia nampak makin sukar untuk mengejar laju 

percepatan dan peningkatan prestasi di tingkat internasional. Kalau tidak segera 

dilakukan usaha-usaha yang profesional dalam penanganan dan pembinaannya, 

maka prestasi sepakbola Indonesia akan semakin jauh tertinggal dari negara-

negara lain. 

Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilaksanakan agar mampu 

bersaing dengan negara lain. Dalam GBHN disebutkan bahwa untuk membina 
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atau melahirkan seorang atlet berprestasi diperlukan suatu pembinaan jangka 

panjang yang memerlukan penanganan secara sistematis, terarah, terencana dan 

konsisten serta dilakukan sejak usia dini. Meningkatkan pembinaan dan 

pembibitan olahragawan berprestasi harus dilakukan secara komprehensif 

melalui lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi 

masing-masing organisasi olahraga secara bersama-sama dengan masyarakat 

demi tercapainya sasaran prestasi yang dibanggakan di tingkat Internasional 

(GBHN, 1996 : 34). 

Berdasarkan GBHN dan kebijaksanaan pemerintah di bidang olahraga 

(1997 : 143) disampaikan bahwa jalur pembinaan olahraga ditempuh melalui tiga 

jalur yaitu jalur pendidikan, jalur kewilayahan dan jalur organisasi olahraga. 

Dalam pembinaan sepakbola ditempuh melalui jalur pendidikan yang 

digolongkan pada tiga tahapan. Tahap pertama adalah pembinaan multilateral 

yang dilaksanakan pada usia SD sampai dengan SMP kelas I (10 – 12 tahun), 

tahap pembinaan berikutnya pada jenjang usia menengah (13 – 17 tahun) dan 

tahap pembinaan prestasi puncaknya adalah usia 18 – 24 tahun (Bompa, 1994 : 

34). 

Dalam rencana pengembangan olahraga prestasi lewat program Gerakan 

Nasional Garuda Emas menyatakan pentingnya pembibitan usia dini dengan 

melalui tahap makro proses pencetakan sang juara melalui : a) upaya talent 

scouting / pencarian bakat yang proaktif, b) pembinaan multilateral (Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar), kelas olahraga, perkumpulan olahraga, c) 

pembinaan spesialisasi cabang olahraga pemantapan prestasi (KONI, 2000 : 65). 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1981, telah 

melaksanakan pembibitan olahraga pelajar yang berbakat dikenal dengan PPLP 

(Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar). PPLP merupakan wadah pembinaan 

prestasi dan diharapkan dapat menghasilkan atlet yang nantinya menjadi atlet 

nasional. PPLP didirikan oleh pemerintah mengandung maksud dan tujuan : a) 

sebagai wadah pembinaan olahragawan pelajar yang potensial untuk prestasi di 

tingkat nasional maupun internasional, b) membina olahragawan yang memiliki 

dedikasi tinggi untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, c) membina 

prestasi akademik olahragawan pelajar guna mendukung jaminan masa depan 

(Kep. Dirjen Diknaspora Depdikbud Tahun 1984). 

Jawa Tengah memiliki PPLP dengan enam cabang olahraga yang dibina 

yaitu sepakbola, atletik, sepak takraw, panahan, balap sepeda dan pencak silat. 

Cabang sepakbola merupakan cabang pertama PPLP dan diresmikan oleh 

Menpora pada 7 Februari 1981, sebelum menjadi PPLP adalah Pusat Latihan 

PSSI Yunior. 

Sejak berdirinya tahun 1981 sampai dengan Maret 1997, jumlah siswa 

sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut yang menjadi pemain klub liga 

profesional Indonesia sebanyak 75 orang. Dari tahun 1997 sampai tahun 2005 

ada 84 siswa PPLP , yang masuk klub liga profesional ada 11 orang. 
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Tabel 1.  

Daftar siswa tahun 1997 - 2005 yang masuk klub liga profesional 

No. Nama Asal Daerah Angkatan Klub 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

Nova Ariyanto 

Gendur Doni K 

Bambang Pamungkas 

Johan Prasetyo 

Jimi Suparno 

Arif Rahman 

Suswanto 

Eko Prasetyo 

Arya Aditya 

Hariyanto 

Dwi Adi Yuwono 

Semarang 

Salatiga 

Kab. Semarang 

Kab. Semarang 

Cilacap 

Semarang 

Rembang 

Semarang 

Sleman 

Purwokerto 

Semarang 

1997 

1997 

1998 

1999 

2001 

1999 

2001 

2002 

2004 

2002 

2002 

Persebaya 

Persita 

Malaysia 

Persik 

Persijap 

PSIS 

Persik 

PSIS 

PSIM 

Persik 

PSIS 

 
Sumber : Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. 

Dari tahun 1981 sampai 2005 banyak siswa lulusan PPLP sepakbola Jawa 

Tengah yang tidak bermain di klub Liga profesional. Hal ini menjadi suatu 

pertanyaan, bagaimana pembinaan PPLP Sepakbola Jawa Tengah dan apakah 

sudah dikelola dengan baik? 

Untuk mencapai suatu prestasi, sesuai dengan sistem pembinaan olahraga 

dari Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga yang tersusun dalam himpunan 

kebijaksanaan pemerintah di bidang keolahragaan (1997 : 104 – 105) salah satu 
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poin menyatakan bahwa sistem pembinaan yang dapat dipakai sebagai bahan 

perbandingan dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut : untuk 

mencapai prestasi puncak dalam olahraga diperlukan latihan jangka panjang 

kurang lebih 8 – 10 tahun yang dilakukan secara kontinyu, bertahap, meningkat 

dan berkesinambungan. 

Dalam proses pentahapan pembinaan terbagi dalam 4 tahapan yaitu : 1) 

tahap latihan persiapan yang lamanya latihan kurang lebih 3 – 4 tahun, 2) tahap 

latihan pembentukan 2 – 3 tahun, 3) tahap latihan pemantapan 2 – 3 tahun, 4) 

golden age untuk sepakbola pada usia 24 – 30 tahun. berdasarkan landasan pola 

pembinaan PPLP mengambil peran pada tahap pemantapan dimana lembaga 

PPLP berperan mengantar atlet untuk menuju prestasi puncak. Dalam 

kenyataannya setelah lulus dari PPLP tidak ada lembaga atau wadah yang 

menampung dalam tahap pencapaian prestasi puncak sehingga banyak lulusan 

PPLP Sepakbola Jawa Tengah yang tidak meneruskan kariernya sebagai pemain 

sepakbola dan ini tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pembinaan PPLP 

olahraga. Banyak siswa PPLP setelah lulus yang melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi, bekerja sebagai TNI, PNS dan pekerjaan lain. 

Peranan pelatih dalam meningkatkan prestasi atlet sangat penting dan 

seorang pelatih harus memiliki kecakapan profesi yaitu memiliki skill dan 

pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet. Untuk 

mengetahui kemampuan skill dan ilmu kepelatihan perlu sertifikasi untuk pelatih, 

hal ini untuk menunjang keberhasilan pembinaan atlet. 
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PPLP adalah tempat berlangsungnya proses pembinaan prestasi. Proses 

keberhasilan pembinaan ditentukan oleh banyak faktor antara lain program-

program latihan yang disusun pelatih, organisasi, sarana dan prasarana, dana 

yang mendukung dan yang tak kalah penting adalah partisipasi pemerintah dan 

masyarakat. 

Dalam proses pembinaan olahraga nasional keberadaan PPLP sangat 

dibutuhkan sebagai tempat untuk membina para atlet mencapai prestasi. Karena 

PPLP Sepakbola Jawa Tengah merupakan salah satu tempat membina atlet masa 

depan yang dapat disumbangkan pada PSSI untuk mengangkat prestasi 

persepakbolaan nasional. 

Berdasarkan berbagai alasan yang telah peneliti sampaikan maka penelitian 

ini akan meneliti tentang ”Manajemen Pembinaan Sepakbola pada Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jawa Tengah di Salatiga. 

 

B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masaalah dalam penelitian ini banyak 

permasalahan yang muncul. Agar proses penelitian dapat berjalan lancar dan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu diarahkan kepada fokus 

masalah penelitian, fokus masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana 

Manajemen Pembinaan Sepakbola PPLP Jawa Tengah di Salatiga? 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen organisasi dalam mendukung prestasi PPLP 

sepakbola Jawa Tengah ? 

2. Bagaimana sistem manajemen rekrutmen pemain PPLP sepakbola Jawa 

Tengah ? 

3. Bagaimana manajemen atlet dalam berlatih dan di luar latihan ? 

4. Bagainan manajemen pelatih dalam latihan dan di luar latihan ? 

5. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana ? 

6. Bagaimana manajemen pendanaan PPLP Jawa Tengah ? 

7. Bagaimana manajemen pemenuhan gizi atlet ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisa manajemen organisasi dalam mendukung 

prestasi PPLP sepakbola Jawa Tengah. 

2. Mengidentifikasi sistem manajemen rekrutmen pemain PPLP sepakbola Jawa 

Tengah. 

3. Mendiskripsikan manajemen atlet dalam berlatih dan di luar latihan untuk 

mencapai prestasi. 

4. Mendiskripsikan manajemen pelatih saat latihan dan di luar latihan dalam 

mendukung prestasi atlet. 
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5. Mendiskripsikan manajemen sarana dan prasarana dalam mendukung prestasi 

atlet. 

6. Mendiskripsikan manajemen dana dalam mendukung pengelola PPLP. 

7. Mendiskripsikan manajemen pengelolaan makan atlet. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan dan sumber informasi tentang manajemen pengelolaan yang dilakukan 

PPLP sepakbola Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan sebagai dokumen tertulis 

yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun saja yang membutuhkan dan menambah 

khasanah karya ilmiah. 

Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai petunjuk dan bahan 

perbandingan serta masukan bagi daerah yang akan membuka program seperti 

PPLP sepakbola Jawa Tengah. Dapat sebagai bahan koreksi PPLP sepakbola 

untuk memperbaiki manajemen yang sudah ada. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang dilakukan Sofyan (2004) tentang pola pembinaan 

Sekolah Sepakbola di  Barakat Martapura dikemukakan bahwa pengembangan 

olahraga cabang sepakbola tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan pada 

tingkat amatiran dan tradisional, akan tetapi mutlak memerlukan penanganan 

yang lebih profesional dan modern yaitu dengan mengandalkan pola 

pendekatan ilmiah yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mutakhir, serta menyatu pada pola pembinaan sepakbola nasional. Pernyataan 

ini nampak bahwa untuk mencetak atlet sepakbola yang andal perlu 

penanganan yang sistematis dan terpadu. Peran ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang mendukung seperti perlengkapan, sarana prasarana sangat 

menentukan keberhasilan suatu program latihan. Prestasi seorang atlet 

ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari 

luar (eksternal). Faktor dari dalam seperti kemampuan fisik dan mental atlet 

sendiri. Faktor eksternal yang juga ikut menentukan keberhasilan seorang atlet 

yaitu faktor pelatih, program latihan, sarana dan prasarana latihan, dukungan 

masyarakat, organisasi dimana atlet tersebut berada, dana, dan yang tidak 

kalah pentingnya adalah dukungan orang tua. 

Penelitian yang dilakukan Subarkah (2004) tentang Manajemen  

Perkumpulan Sepakbola Argomulyo dan Persatuan Sepakbola Kalasan 
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Kabupaten Sleman Yogyakarta, menyimpulkan bahwa manajemen atlet, 

manajemen pengurus, manajemen pelatih, manajemen program latihan, 

manajemen sarana, manajemen keuangan dan manajemen dukungan 

masyarakat yang berpengaruh tehadap prestasi klub. 

Berdasarkan dua hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sebuah perkumpulan sepakbola sangat berpengaruh pada 

pencapaian tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi olahraga atau klub. 

PPLP sepakbola sebagai penyelenggara pendidikan dan kepelatihan 

khusus untuk sepakbola memiliki keterkaitan dengan berbagai instansi atau 

pihak yang lain, sehingga semua potensi yang ada dalam masyarakat perlu 

dikembangkan untuk meningkatkan prestasi atlet. Dengan berbagai macam 

penelitian tentang pembinaan sepakbola yang dilakukan semoga dapat 

dijadikan referensi tentang pembinaan sepakbola di Indonesia. 

 

B. Landasan Teoretis 

1. Sepakbola 

Sepakbola merupakan cabang olahraga permainan yang paling 

memasyarakat dan bergengsi. Di arena pesta olahraga multi event, tidak 

akan terasa lengkap gelar juara umum apabila tidak dilengkapi dengan 

medali emas dalam cabang sepakbola. Permainan sepakbola ini sudah ada 

sejak jaman kuno. Catatan sejarah menunjukkan bahwa telah terdapat 

permainan sejenis sepakbola di banyak negara, di Cina pada pada zaman 

dinasti Han kurang lebih pada tahun 1122-247 SM ada permainan Tsu 
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Chiu. Tsu  berarti kaki dan Chiu berarti bola yang terbuat dari kulit diisi 

dengan rumput atau bahan-bahan lain. 

Di Jepang ada permainan Kemari sejak abad ke XIV yang dimainkan 

oleh 8 orang dengan lapangan ukuran 14 x 14 meter, di Yunani sejak 

zaman Yunani Purba sudah dikenal permainan Episkyros, pada zaman 

Romawi ada permainan Herpastum dan di Italia ada permainan Giugo de 

Calcio serta di Perancis dengan nama Soule atau Choule pada abad 

pertengahan (Suwarno, 1985).  

Masyarakat sepakbola di dunia dapat menerima bahwa Inggris 

merupakan negara asal permainan sepakbola modern, yaitu permainan 

sepakbola yang telah mempunyai peraturan. Tepatnya pada tanggal 8 

Desember 1863 tersusun peraturan permainan sepakbola oleh FA 

(Football Association) . 

Inti dari permainan sepakbola adalah memainkan dan 

memperebutkan bola di antara para pemain dengan tujuan berusaha 

memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang dari 

kemasukan bola. Pemenangnya adalah tim (regu) yang memasukkan bola 

ke gawang lawan lebih banyak dari kemasukan bola di gawangnya. Daya 

tarik dari permainan sepakbola selain mudah dimainkan, tetapi terletak 

pada kealamian permainannya. Sepakbola adalah permainan yang  

menantang secara fisik dan mental, selain kemampuan teknik dan taktik. 

Seorang pemain dengan ketrampilan yang dimiliki, dituntut untuk bermain 

bagus dan mampu menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi.  



 

 

12

Menurut Soedjono (1985 : 16), sepakbola adalah permainan beregu, 

oleh karena itu, kerjasama regu merupakan tuntutan permainan sepakbola 

yang harus dipenuhi oleh setiap kesebelasan yang mengiginkan 

kemenangan. Aktivitas dalam pertandingan yang dilakukan pemain-

pemain secara perorangan harus bermanfaat bagi kesebelasannya. 

Kesebelasan tanpa koordinasi atau kerjasama di dalam regu, maka 

penampilan yang sempurna dari pemain tidak akan memberikan 

sumbangan yang berarti pada tim tersebut.  

Dalam permainan sepakbola dibutuhkan fleksibilitas sendi tulang 

dan  kelentukan otot sehingga seorang pemain mampu melakukan proses 

pengerahan keahlian mengendalikan bola. Contoh dalam melakukan 

lompat saat menyundul bola dimana seorang pemain dapat melakukan 

dengan posisi berdiri, maka batang tubuh, panggul dan kedua lutut akan 

ditekuk terlebih dahulu dan kedua pergelangan kaki akan menekuk secara 

“dorsal” sesuai tekanan gravitasi berat tubuh tetapi tetap dengan 

mengendalikan agonist-agonist (seperti erector spinal, gluteal, hamstrings, 

quadriaps dan plantar flexors), kedua siku tangan akan menekuk dan kedua 

bahu akan direntangkan. 

Dalam posisi semacam itu, tubuh akan menyerupai pegas, semua 

penggerak utama sudah siap terentangkan, dan energi dalam keadaan 

disimpan untuk siap dilepas pada saat yang tepat nantinya. Dari 

pemahaman akan anatomi dan phisiologi akan membantu pelatih dan staff 
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medis untuk merancang program pelatihan untuk para pemain, Reilly 

Thomas (1996 : 23). 

Menurut Sneyers (1988 : 21), mutu permainan kesebelasan 

ditentukan oleh penguasaan teknik dasar tentang sepakbola. Taktik tanpa 

teknik tidak mungkin, kecuali bila taktik itu sangat sederhana. Dengan 

kemampuan penguasaan bola yang baik akan semakin mudah seorang 

pemain dapat melepaskan diri dari situasi yang sulit. 

Sepakbola seperti juga permainan yang lain, merupakan barang 

import bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sebagus apapun pola 

permainan yang ditampilkan oleh tim-tim Eropa belum tentu cocok 

diterapkan di Indonesia. Tony Poganik dalam Kadir Yusuf (1982 : 11) 

pernah menyampaikan pendapatnya mengenai pola permainan sepakbola 

yang cocok bagi para pemain Indonesia. Dia sering menekanakan, para 

pelatih harus memanfaatkan kemampuan pemain kita yang lincah dan 

unggul dalam sprint pendek.. 

Karakteristik dan kemampuan pemain kita berbeda dengan pemain 

luar negeri, maka lebih ideal jika proses pembinaan para pemain Indonesia 

lebih menekankan pada aspek potensi domestik. Kadir Yusuf (1982) 

dalam buku sepakbola Indonesia menyatakan bahwa karakteristik 

sepakbola Eropa atau sepakbola Amerika Latin tidak hanya berarti sekedar 

corak permainan, tetapi juga cara menerapkan segi-segi universal dari 

sepakbola menurut ciri khas bangsa atau negara tertentu. Unsur-unsur 

permainan sepakbola Eropa atau Amerika Latin diambil yang relevan 
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dengan karakteristik bangsa Indonesia dan diterpkan dalam pembinaan 

sepakbola Indonesia. Bagian-bagian yang bermanfaat dari negara lain 

tersebut diadopsi dan dicari bagaimana menerapkannya di negara 

Indonesia, tidak hanya sistem permainan tetapi juga metode latihan yang 

sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. 

Permainan sepakbola Indonesia lebih cocok dengan pola bermain 

pendek-pendek merapat dengan kecepatan. Untuk permainan bola panjang 

rasanya sulit mengingat postur tubuh pemain Indonesia rata-rata tidak 

setinggi pemain Eropa dan Afrika. 

Ilmu olahraga memiliki berbagai disiplin ilmu induk seperti  

biomekanika, biokimia, phisiologi, phisikologi, sosiologi. Menurut 

Thomas Reilly, dalam Science and  Soccer (1996 : 3) penerapan ilmu 

olahraga di dalam sepakbola membuat ilmu olahraga diakui dan kemudian 

diterima sebagai suatu bidang setudi dalam program-program Universitas 

di negara Amerika Selatan. Tim-tim sepakbola nasional di Amerika 

Selatan pada dekade 1970 talah menggunakan spesialis-spesialis psikologi, 

nutrisi, dan phisiologi untuk kelengkapan tim dalam pertandingan 

internasional. 

Permainan sepakbola di dalam Science and Soccer (1996 : 3) 

dinyatakan sebagai suatu seni karena dalam permainan sepakbola di 

tingkat puncak berkewajiban untuk menghibur penonton, tetapi hadiah 

finansial yang akan diperoleh para pemain adalah tergantung pada suatu 

kemenangan sehingga rasa takut akan kalah dapat memotivasi para pemain 
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untuk lebih mencurahkan perhatian pada pertahanan dan bukannya 

penyerangan. Penekanan yang bersifat negatif pada usaha pihak lawan 

untuk menyerang dapat membuat para penonton kecewa.  

Kenyataan bahwa sepakbola lebih merupakan suatu seni daripada 

suatu ilmu telah tercontohkan di dalam seni permainan yang diterapkan 

oleh pemain-pemain besar seperti Johan Cruyff, Romario, Diego 

Maradona. Pertandingan sebagian ditentukan oleh faktor keberuntungan. 

Keadaan hasil yang tidak pasti inilah yang merupakan daya tarik 

permainan sepakbola.  

 

2. Pengertian Manajemen 

Jiwanto (1988 : 4) menguraikan secara rinci kata management dari 

aspek tata bahasa yang dapat berfungsi sebagai kata benda diperoleh kata 

management dan manager. Management  berarti sekelompok orang, dan 

memiliki arti pula sebagai suatu disiplin ilmu atau suatu bidang studi. 

Adapun manager berarti suatu profesi, karier, atau tugas pekerjaan 

sesorang. Dalam fungsinya sebagai kata sifat, terdapat kata managing, 

manageable, dan managerial. Managing mempunyai arti yang 

melaksanakan, sedangkan manageable artinya dapat dikendalikan, dan 

managerial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kepemimpinan. Dalam fungsinya sebagai kata kerja, terdapat kata “to 

manage” yang secara luas dapat diartikan dengan mengelola. Sejauh ini, 

pengalihbahasaan istilah management ke dalam bahasa Indonesia secara 
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baku belum didapatkan, namun demikian sering dipergunakan istilah 

pengelolaan. Bentuk kata yang sudah luas dipergunakan adalah bentuk 

kata benda management dan manager secara baku dialihbahasakan dengan 

managemen dan manajer. 

Manajemen menurut Atmosudirdjo (1976 : 71) adalah penyelesaian 

segala sesuatu dalam sebuah tim melalui proses perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian dari seluruh aktivitas guna 

tercapainya tujuan organisasi. 

Terry (1977 : 4) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses 

yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang pengerjaanya ditentukan dan didasarkan pada tujuan 

tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber daya lain. 

Manajemen menurut Effendi (1985 : 11) adalah proses 

mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sumber 

daya, sumber dana dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan dan 

sasaran, melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, pengawasan, dan penilaian. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut manajemen merupakan 

suatu proses kegiatan yang dilakukan secara bersama dan konsisten 

dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk mencapai suatu 

tujuan yang akan dicapai. 

 

3. Fungsi Manajemen 
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Proses manajemen merupakan fungsi utama atau pekerjaan pokok 

bagi manajer. Dalam melakukan pekerjaan tersebut manajer malakukan 

berbagai kegiatan yang dikelompokkan secara konseptual sebagai fungsi-

fungsi manajemen (Mansoer, 1989 : 5). 

Fungsi manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utama yaitu : 

(1) fungsi-fungsi organik, dan (2) fungsi-fungsi penunjang. Fungsi-fungsi 

organik adalah keseluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan 

para manajer sebagai penjabaran kebijaksanaan atau strategi organisasi 

yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi-fungsi penunjang adalah berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan kerja dalam organisasi 

untuk mendukung fungsi-fungsi organik (Siagian, 1992 : 43-44). 

Menurut Terry dan Rue (1982 : 5) ada lima fungsi manajemen, yaitu 

: (1) planning, (2) organizing, (3) staffing, (4) motivating, (5) controling. 

Hellriegel dan Slocum (1989 : 6) serta Bone dan Kuntz (1984 : 5-6) 

menyebutkan fungsi manajemen meliputi : (1) planning, (2) organizing, 

(3) leading, (4) controlling. Keempat macam fungsi tersebut merupakan 

fungsi dasar manajemen. 

Koantz, Donnel, dan Weihrich (1984 : 64-66) menyebutkan fungsi-

fungsi manajemen adalah : (1) planning, (2) organizing, (3) staffing, (4) 

leading, (5) controling. 

Fungsi manajemen menurut Bucker dan Krotee (1993 : 9-11) 

meliputi: planning, organizing, staffing, leading, controlling. Kelima 

fungsi manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) planning, 
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rencana yang dibuat yang ingin dicapai oleh sebuah orgainisasi dan 

memerlukan konsep yang jelas tentang tujuan orgainisasi dan memerlukan 

konsep yang jelas tentang tujuan organisasi tersebut, (2) organizing 

(pengorganisasian) untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan 

personel-personel yang terorganisasi dalam struktur yang tepat. Struktur 

harus disediakan untuk menghindari birokrasi dan menyediakan tugas 

yang jelas dari tiap individu yang bertanggungjawab dalam tiap unit kerja, 

job description untuk masing-masing bidang, (3) staffing (penyusunan 

pegawai), fungsi manajemen susunan kepegawaian mangacu pada 

keseluruhan tugas pemilihan personil, tugas, pengembangan staff dan 

pelatihan, serta menyediakan dan memelihara kondisi kerja untuk semua 

anggota organisasi, (4) leading (kepemimpinan). Kepemimpinan adalah 

tanggungjawab yang jatuh pada manajer atau ketua menyangkut organisasi 

atau klub. Manajer harus memimpin secara positif, memotivasi, dan 

mempengaruhi individu anggota organisasi untuk bekerja sesuai rencana 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi, (5) controlling (pengendalian),  

pengendalian terdiri dari beberapa faktor. Standar pekerjaan atau harapan 

atau tujuan yang ditetapkan dan metoda atau prosedur untuk mengukur. 

Standar-standar tertentu harus ada sehingga dalam proses pelaksanaan 

pencapaian tujuan arah dari kegiatan tetap bisa dikendalikan sehingga 

tidak menyimpang dari yang ditetapkan. 

 

4. Pentingnya Manajemen 
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Dewasa ini dalam segala bidang memerlukan suatu manajemen yang 

baik untuk efektivitas dan efisiensi di suatu perusahaan maupun 

organisasi. Termasuk dalam pengelolaan organisasi olahraga yang non 

komersial. 

Pentingnya manajemen disebutkan oleh Agarwal (1982 : 3) bahwa 

tidak hanya dalam perusahaan bisnis dimana biaya dan hasilnya 

diperhitungkan dengan teliti, tetapi dalam kenegaraan dan organisasi sosial 

seperti rumah sakit, sekolah, klub, memerlukan manajemen untuk 

mencapai tujuan sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen dibutuhkan 

dan diperlukan oleh semua bentuk organisasi. 

Lewis (1990 : 111) menyebutkan bahwa manajemen yang sukses 

sangat penting bagi semua aspek seperti : industri olahraga 

profesional/amatir, sekolah, klub, swasta maupun pemerintahan dari 

semua tingkatan, masyarakat maupun perorangan dalam segala fungsi 

manajemen yang efektif dan efisien. 

 

5. Manajemen Olahraga 

Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno, 

yaitu kurang lebih pada duabelas abad sebelum masehi. Dengan 

diadakannya berbagai macam pesta olahraga yang ditonton oleh rakyat. 

Manajemen olahraga pada zaman modern perkembangannya tidak secepat 

perkembangan manajemen di bidang industri atau ekonomi. Seiring 

dengan berkembangnya olahraga menjadi disiplin ilmu tersendiri, 



 

 

20

sebagaimana manajemen juga telah menjadi disiplin ilmu yang juga 

dipelajari di perguruan tinggi, maka manajemen olahraga merupakan 

bidang ilmu tersendiri dan menjadi cabang ilmu yang banyak ditekuni oleh 

para pakar ataupun praktisi olahraga. 

Harsuki (2003 : 117) menyebutkan bahwa “Manajemen olahraga 

adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga”. Istilah 

manajemen (Harsuki, 2003 : 143) diartikan sebagai “suatu kemampuan 

untuk memperoleh suatu hasil, dalam rangka pencapaian tujuan dengan 

melalui kegiatan orang lain”. 

Argasasmita (Harsuki, 2003 : 167) menyebutkan bahwa “tugas-tugas 

manajemen secara fundamental diorientasikan pada tugas dan pelaksanaan 

Planning, Organizing, Coordinating, dan Controlling”. Harsuki (2003) 

menyebutkan beberapa fungsi organik manajemen yang dikutip dari 

beberapa ahli. Terry membagi fungsi manajemen menjadi Planning, 

Organizing,  

Actuating, Controlling. Gullick membagi fungsi manajemen menjadi 

Planning, Organizing, Staffing, Dirrecting, Coordinating, Reporting and 

Budgetting. Koontz membagi fungsi manajemen menjadi Planning, 

Organizing, Staffing, Directing dan Evaluating. 

Du Brin, Ireland dan Williams (Bucher dan Krotee, 1994 : 4) 

menyampaikan bahwa : 

Define management as the coordinated and integrated prosess 
utilizing an organization’s resources (e.g human, financial, physical, 
information, technical) to achieve spesific objectives through the functions 
of planning organizing, staffing, leading and controlling. 
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Menurut para pakar olahraga, manajeman olahraga di Indonesia pada 

dasarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu manajemen 

olahraga pemerintah dan manajeman olahraga non-pemerintah (swasta). 

Manajemen olahraga pemerintah adalah kegiatan manajemen yang saat ini 

dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Olahraga Departemen Pendidikan 

Nasional dengan seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah. 

Sedangkan manajemen olahraga swasta adalah manajemen yang dilakukan 

dalam institusi olahraga non-pemerintah seperti KONI dengan seluruh 

anggotanya, yaitu induk organisasi cabang olahraga serta perkumpulan-

perkumpulan olahraga yang menjadi anggota organisasi induk olahraga 

tersebut. 

Menurut Harsuki (2003 : 119) manajemen olahraga dibagi dalam tiga 

bagian besar yaitu : (1) Management event (peristiwa), (2) Manajemen 

Lembaga/Institusi Permanen, (3) Manajemen fasilitas olahraga. 

Yang dimaksud dengan manajemen event adalah manajemen yang 

dilaksanakan dalam berbagai macam event atau peristiwa pesta olahraga 

seperti Porseni, PORDA, PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan 

event lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen lembaga 

permanen adalah kegiatan manajemen yang dilaksanakan di lembaga 

permanen seperti Kantor Olahraga Pemerintah, KONI, Induk Organisasi 

Olahraga dan perkumpulan atau klub-klub olahraga. Manajemen fasilitas 

adalah manajemen yang dilaksanakan dalam mengelola fasilitas-fasilitas 
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olahraga seperti kolam renang, fitness center, stadion olahraga dan 

gedung-gedung olahraga. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen olahraga adalah 

pendapat E. Burke yang dikutip oleh Argasasmita yang mengatakan bahwa 

nilai suatu organisasi tergantung dari orang-orang yang mengatur dan 

menyusunnya. Suatu organisasi yang menganggap remeh Sumber Daya 

Manusia-nya, maka organisasi tersebut, tidak akan mendapatkan hasil 

yang terbaik (Harsuki, 2003 : 166). 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan dari sebuah organisasi atau klub olahraga, maka 

peran sumber daya manusia atau orang-orang yang terlibat dalam 

pengelolaan klub sangat penting. Unsur-unsur tersebut harus bersatu 

dalam sebuah sistem, bahu membahu bekerja sama untuk mencapai tujuan 

klub. 

Dalam manajemen team sepakbola ada yang disebut dengan manajer 

umum dan manajer team yang masing-masing mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda menurut Reilly Thomas (1996 : 261). 

Manajer umum bertugas mengurus operasional sehari-hari klub 

misalnya masalah komersial, kesekretariatan, pendanaan, penjualan tiket 

dan lain-lain. Manajer team bertugas mengatur program pelatihan dan 

pembimbingan, menyiapkan pertandingan, menyeleksi team, merekrut 

pemain dan merekrut staff pembantu. 
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Tekanan-tekanan dalam manajemen team akan menimbulkan stress 

bagi seorang manajer klub sepakbola, adapun sumber-sumber yang 

menimbulkan stress bagi seorang manajer klub adalah : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 
Sumber-sumber yang menimbulkan stress manajer 

Reilly Thomas (1996 : 269) 
 

Media komunikasi dan surat kabar telah menghasilkan banyak 

kegelisahan bagi seorang manajer dimana sorotan berita yang tidak adil 

membuat manajer team sepakbola merasa tidak aman. Dan dilaporkan oleh 

majalah Goal bahwa selama 25 tahun terakhir telah ada 750 orang manajer 

yang menduduki jabatan hanya dua minggu saja. Hal ini juga terjadi di 

Indonesia. 

Para suporter sekarang ini telah menginginkan keterlibatan secara 

aktif di dalam klub, dan didukung oleh media dan banyak menuntut serta 

mempengaruhi team. 

Manajer juga dapat mengalami konflik dengan para pemainya karena 

berbagai sebab dalam hal ini manajer dituntut punya keahlian phisikologi 

untuk melakukan pendekatan pada pemain. 

The Staff 
Personal 

The Media 

The Soccer Manager 

The Board 
The Fans 

The Team 



 

 

24

Manajer team juga harus dapat memilih staff pembantu yang 

diraskan tidak akan mangancam kedudukan kerjanya. 

Untuk dapat mengatasi stress dalam memimpin team sepakbola 

menurut Reilly Thomas (1996 : 270), seorang manajer harus mengetahui 

benar setiap masalah pribadi atau masalah internal teamnya. Manajer harus 

belajar dari pengalaman, pendidikan dan pemeriksaan terhadap diri sendiri 

tentang bagaimana cara memanfaatkan kekuatan dan mengatasi 

kelemahan-kelemahan sendiri. 

 

6. Sistem Pembinaan Olahraga Prestasi 

Sistem ialah terdiri dari komponen-komponen yang berkaitan dan 

saling menunjang satu dengan lainnya yang secara keseluruhan berfungsi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Jika komponen suatu sistem cukup besar, 

maka komponen itu dapat dipandang sebagai subsistem. Dengan demikian 

suatu sistem dapat dibagi menjadi subsistem-subsistem. Akhirnya bagian 

terkecil yang masih memiliki ciri sistem disebut komponen. 

Menurut Kamiso (1991 : 13) operasional suatu sistem dibagi dalam 3 

tahap sebagai berikut : (1) input atau masukan, (2) proses, suatu tindakan-

tindakan yang berlangsung dalam sistem, (3) output atau keluaran, hasil 

yang keluar dari sistem. 
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Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan : 

 

 

Gambar 2. 

Ciri khas sistem (Kamiso, 1991:13) 

 

Input yang masuk dalam proses terdiri dari input mentah (raw input) 

ialah olahragawan dan input alat (instrumental input) ialah yang 

diperlukan memproses input mentah menjadi hasil (output) yang 

diinginkan. Berdasarkan pendekatan sistem tersebut di atas, maka sistem 

proses melatih olahraga prestasi seperti pada gambar 2. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3. 

Sistem proses melatih (Kamiso, 1991:14) 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses tersebut ialah : (1) 

input mentah (olahragawan), faktor dari dalam (endogen) terdiri dari unsur 

fisik, antara lain : kekuatan, kecepatan, daya ledak, koordinasi, 

Masukan Proses 
Dalam sistem 

Input  

Keluaran 

Output   
Hasil   

Input mentah 
Endogen Aspek melatih

Input alat 
Pendekatan 

ilmiah

Olahragawan 

Eksogen 

Proses Melatih Hasil langsung 
(Immedic is out 

come) 

Hasil akhir 
(aim out 
come) 

Output (hasil)

Fasilitas Pembina 

Prog. latihan
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fleksibilitas, daya tahan, bentuk tubuh. Unsur psikis, antara lain : 

intelegensi, mental, moral, sosial. 

 Faktor dari luar (eksogen), seperti kesehatan dinamis yaitu kesehatan 

waktu latihan, faktor sosial ekonomi yang menyangkut keluarga, gizi, (2) 

input alat yang meliputi : aspek melatih, melatih fisik, teknik dan taktik, 

psikis dan pengalaman bertanding atau kematangan juara. Pendekatan 

ilmiah, dalam melatih mengacu pada ilmu anatomi terapan (kinesiologi), 

fisiologi olahraga, kesehatan olahraga, ilmu jiwa olahraga, sosiologi 

olahraga, ilmu gizi dan lain-lain. Program latihan meliputi program jangka 

panjang, menengah, dan pendek, periodesasi latihan, metode latihan, 

materi latihan, jadwal latihan, evaluasi.  

Fasilitas yang merupakan kemudahan dalam pelaksanaan proses 

melatih yang meliputi peralatan dan perlengkapan (olahragawan, cabang 

olahraga), tempat latihan dan pertandingan, disamping menyangkut 

kualitas tempat, juga keadaan cuaca di sekitarnya (suhu, angin, 

kelembaban udara, tekanan udara). Pembina, meliputi manajer, pelatih 

(trainer), dokter olahraga, ahli faal olahraga, ahli ilmu jiwa olahraga, ahli 

gizi olahraga, ahli sosiologi olahraga, dan lain-lain. Dari personalia yang 

dinamakan pembina tersebut yang langsung interaksi dengan olahragawan. 

Demikian luasnya komponen-komponen yang merupakan sistem 

yang harus dikuasai oleh seorang pelatih dalam proses melatih, maka 

personalia pembina lainnya bersifat membantu pelatih sesuai dengan 

keahlian masing-masing. Faktor-faktor tersebut, harus dikelola secara 
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bertahap, terpadu, menyeluruh, terukur, terarah dan terus-menerus. Oleh 

karena itu harus dikelola berdasarkan pendekatan menajemen ilmiah 

(scientific management approach), ialah dalam pengelolaannya 

berorientasi pada realitas dan data-data. 

Akhirnya dalam operasional tergantung pada kualitas (moral, 

semangat, disiplin, kemampuan) personalia yang terlibat, ialah para 

olahragawan, para pembina dan para personalia yang melayani penunjang 

proses melatih. 

Hasil langsung dari proses pembinaan adalah prestasi yang maksimal 

dimana seluruh kemampuan baik aspek fisik maupun aspek psikis dapat 

berfungsi dan bekerja secara baik dalam menerima program latihan 

sehingga memenuhi target yang diharapkan aspek fisik meliputi kesehatan 

dinamis yang terdiri dari fungsi organ-organ tubuh diantaranya jantung, 

paru-paru, dan peredaran darah. Aspek fisik yang lain terdiri kekuatan, 

kecepatan, daya ledak, fleksibilitas, daya tahan, koordinasi. 

Aspek fisik adalah bagaimana sikap atlet dalam menerima beban 

latihan, jika atlet menerima beban latihan tidak merasakan berat maka 

aspek fisik akan bekerja dengan baik. 

Hasil akhir dari pembangunan pembinaan prestasi merupakan bagian 

dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, maka tujuan 

olahraga prestasi juga membangun manusia seutuhnya. Dalam GBHN 

tahun 1988, bahwa olahraga prestasi masuk olahraga umumnya, dan 

olahraga masuk dalam pendidikan. Oleh karena itu tujuan akhir olahraga 



 

 

28

prestasi juga mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 

berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas 

dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga 

harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, 

mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial, 

sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang 

inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan 

mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab  atas pembangunan 

bangsa. 

Disamping tujuan pendidikan nasional tersebut ada tujuan olahraga 

yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian dari 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada 

peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, memupuk 

watak, disiplin dan sportifitas, serta pengembangan olahraga prestasi yang 

dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional (GBHN, tahun 1988). 

Demikian juga tujuan KONI dalam anggaran dasarnya antara lain, melalui 

olah raga membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani 

maupun rohani, hingga berpartisipasi dan berkarya di dalam pembangunan 
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negara. Tujuan-tujuan tersebut di atas juga menjadi tujuan umum olahraga 

prestasi yang merupakan tujuan akhir. 

 

7. Pola Pembinaan Olahraga dan Seleksi 

a. Pola Pembinaan Olahraga 

Hampir semua negara di dunia mempunyai sistem pembinaan olahraga 

berdasarkan piramida, yaitu mengikuti tahap-tahap pembinaan yang 

didasarkan pada teori piramida, meliputi pemasalan, pembibitan, dan 

peningkatan prestasi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan 

bertahap, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Ketiga unsur di atas 

saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sistem pembinaan 

berdasarkan piramida adalah suatu pembinaan olahraga yang 

berjenjang dari lapisan bawah yaitu pemasalan, kemudian dilanjutkan 

secara berkesinambungan ke lapisan tengah, pembibitan, terus 

berjenjang ke atas ke puncak piramida, pembinaan prestasi. 

Jika digambarkan pola pembinaan berdasarkan piramida adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4. 

Piramida Pembinaan Olahraga 

(Sumber : Kebijaksanaan Depdikbud tentang Olahraga di Kalangan 

Pelajar dalam Upaya Menunjang Pembinaan. Jakarta, 1996) 

 

Pola pembinaan tersebut kalau digambarkan sesuai dengan piramida 

pembinaan dalam cabang sepakbola, keberadaan PPLP adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Posisi PPLP dalam Piramida Pembinaan Olahraga 
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PPLP berada pada tahap pembibitan dimana setelah terjadi gerakan 

pemasalan kemudian lewat seleksi yang ketat diharapkan muncul bibit-

bibit unggul. Karena jumlahnya makin berkurang dibandingkan 

dengan peserta pemasalan, dan lapisan ini perlu penangan khusus. 

Beberapa hal yang penting yang perlu mendapat perhatian pada lapisan 

pembibitan menurut Soegijono : 

1) Bagaimana cara menemukan, mengetahui atau memilih bahwa 
seseorang mempunyai potensi, kemampuan atau bakat yang belum 
tergali dalam dirinya sesuai dengan bakatnya. Salah satu cara untuk 
mengetahuinya ialah dengan cara yang terkenal dengan nama 
pemanduan bakat : talent scouting. 

2) Bagaiman cara memelihara, memupuk, mengembangkan dan 
meningkatkan prestasi yang terpendam dari seorang atlet tersebut, 
tugas ini sudah masuk dalam bidang coaching. 

3) Berapa usia yang paling cocok, yang masih mungkin 
dikembangkan dan ditingkatkan prestasinya menurut cabang 
olehraga tertentu. Untuk ini perlu mengetahui usia emas atau 
golden age dari masing-masing cabang olahraga tertentu. 

 

Proses pembibitan sudah merupakan pekerjaan yang kompleks, dan 

diperlukan koordinasi dengan para ahli lainnya, sehingga tidak 

mungkin hanya dilatih oleh seorang guru atau pelatih pemula saja 

(Soegijono, 1984 : 3). 

Proses pembinaan sepakbola menurut Rio Rachwartono (1984 : 105) 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. 

Doktrin Pembinaan Sepakbola Indonesia 

 

Tahap Umur (Th) Kelompok Lamanya 

(Th) 

a) Pemasalan 

 

b) Pembibitan 

 

c) Pemantapan 

 

d) Pematangan 

 

e) Penggalangan 

Prestasi 

 

f) Prestasi Puncak 

8 – 12 

 

12 – 16 

 

16 – 19 

 

19 – 23 

 

19 – 30 

 

 

- 

 

Anak-anak 

 

remaja 

 

Taruna 

 

Taruna Madya 

 

Senior 

 

 

2 – 5 

 

2 – 5 

 

3 – 4 

 

4 – 5 

 

10 – 12 

 

 

Sumber : Kumpulan bahan makalah diskusi berkala. Jakarta, 1984 

 

PPLP sepakbola menurut jenjang pembinaan yang dikemukakan Rio 

Rachwartono berada pada fase pemantapan yaitu pada usia 16 – 19 

tahun. Pembinaan yang sesuai adalah pembinaan yang berjenjang yang 

tidak putus pada tiap fasenya sehingga akan sampai pada penggalangan 

prestasi dan prestasi puncak. Untuk melihat hubunga prestasi dan usia 

dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut : 
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Gambar 6. 

Hubungan Prestasi dan usia 

Sumber : Kumpulan bahan makalah diskusi ilmiah berkala. Jakarta, 

1984 

 

b. Seleksi 

Untuk mendapatkan olahragawan yang dipersiapkan sesuai dengan 

sistem pembinaan piramida, menurut Kamiso (1991 : 21) ada 5 yaitu 

pembinaan (pemassalan), diadakan di tiap-tiap kelas (populasi), seleksi 

massa dikenakan pada populasi tersebut untuk menghasilkan bibit, 

(pembibitan), dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan bibit unggul, 

pembinaan III dilaksanakan oleh sekolah untuk mendapatkan 

olehragawan bayangan, pembinaan IV, dilaksanakan oleh sekolah, 

seleksi puncak untuk mendapatkan olahragawan inti, pembinaan V, 

pemusatan latihan untuk pemantapan kerja dan keakraban antar 

olahragawan inti. 
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Oleh karena itu kalau menginginkan mendapatkan atlet yang tangguh, 

pelaksanaan seleksi dengan instrumen yang valid adalah merupakan 

keharusan. Dalam seleksi di samping menggunakan tes, obyektif, juga 

tes subyektif (berdasarkan penilaian pelatih yang ahli) yang 

dilaksanakan pada saat uji coba pertandingan dengan tim lain, karena 

hasil tes obyektif yang baik. 

 

8. Pelatih 

Menurut Pate dkk (1993 : 5), pelatih adalah seorang profesional yang 

tugasnya membantu olahragawan dan tim dalam memperbaiki penampilan 

olahragawan/tim, karena pelatih merupakan suatu profesi diharapkan dapat 

memberikan pelayanan sesuai dengan standar dengan perkembangan 

pengetahuan terbaru. Perubahan dapat terjadi apabila pelatih memiliki 

pemahaman atas prinsip-prinsip yang mapan mengenai bidang ilmu yang 

relevan. Seorang pelatih selalu mencari pengetahuan baru dan menjadi 

konsumen aktif informasi ilmiah dan dapat menerapkannya. 

Pelatih yang baik harus memahami prinsip-prinsip ilmu, bisa 

menerangkan dan menunjukkan keterampilan pada pemain. Menurut 

Suharno (1985 : 4) tugas utama pelatih adalah membina dan 

mengembangkan bakat atlet menuju prestasi maksimal. Seorang pelatih 

tidak hanya menguasai ilmu sepak bola saja, tetapi juga mencakup disiplin 

bidang lain yang luas, ilmu pengetahuan lain yang mendukung ilmu 
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kepelatihan seperti : (1) psikologi olahraga, (2) biomekanika gerakan 

manusia, (3) fisiologi. 

Rusli Lutan (1987 : 74) mengatakan “Pelatih adalah komponen yang 

penting, karena proses pembinaan prestasi merupakan kegiatan belajar dan 

berlatih di lapangan setelah terjadi interaksi antara pelatih dengan atlet”. 

Pelatih menduduki posisi kunci dalam menciptakan pembaharuan yang 

berasal dari luar. Pelatih dituntut untuk memiliki ciri-ciri antara lain : 

bersifat ilmiah, berperilaku inovatif dan kreatif. 

Pelatih adalah suatu profesi, pelatih diharapkan dapat memberikan 

pelayanan sesuai dengan standar/ukuran profesional yang ada. Salah satu 

standar profesi menentukan adalah pelayanan kepelatihan harus diberikan 

sesuai dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan bidang tersebut. 

Jadi, penting sekali bagi pelatih menjadi konsumen aktif penelitian yang 

dihasilkan oleh ilmuwan olahraga. 

Seorang pelatih yang profesional (kantor Menpora, 1977 : 133) 

adalah pelatih yang mempunyai persyaratan sebagai berikut : 

a) Memiliki keahlian dalam cabang olahraga yang diminati yang 

diperolehnya melalui proses pendidikan yang memadai. 

b) Adanya kesejawatan dalam profesi pelatih 

c) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

d) Bermutu dan berwibawa 

Melatih olahragawan-olahragawan yang berbakat untuk mencapai 

prestasi yang maksimal, agar dalam pertandingan dapat menjadi juara atau 
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menang diperlukan pelatih yang menguasai ilmu melatih, baik kepelatihan 

secara umum maupun ilmu kepelatihan khusus sesuai dengan cabang 

olahraga. 

Demi efektifnya latihan, seorang pelatih harus membatasi jumlah 

anak asuhannya. Makin banyak pemain yang ditangani sesungguhnya akan 

makin tidak berhasil pekerjaan seorang pelatih. Hal ini disebabkan harena 

sesungguhnya tidak ada dua pemain yang memiliki sifat-sifat dan 

kemampuan yang sama. Seorang pelatih harus dapat menilai pemain satu-

persatu. Pelatih harus dapat melihat kekurangan masing-masing pemain 

dan dapat memperbaikinya. Disamping itu pelatih harus dapat menilai 

kelebihan dan mengusahakan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan 

dari kelebihan tersebut. Adakalanya pelatih harus keras, dan pelatih harus 

mengalah. Hubungan pelatih dengan atlet yang baik menurut Harsono 

(1988 : 57). Kepercayaan atlet terhadap pelatih adalah faktor penting dan 

ini dapat merupakan kunci keberhasilah seorang pelatih. Kepercayaan 

merupakan modal penting untuk peningkatan dan kemajuan latihan, oleh 

karena itu biasanya atlet akan lebih cepat belajar dan menguasai materi 

yang diajarkan oleh pelatih tersebut. 

Seorang pelatih disamping mampu di bidang cabang olahraga 

menurut Junusul (2000 : 29) pelatih juga mempunyai tugas sebagai 1) 

pemimpin, 2) seorang guru, 3) orang tua, 4) sebagai model, 5) ahli strategi, 

6) pelatih sebagai motivator. 
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Menurut Kamiso (1991 : 143) pelatih yang baik harus mempunyai 

kemampuan dalam berbagai hal : 

a. Evaluasi Olahragawan 

Seorang pelatih yang baik harus tahu mengumpulkan, menganalisa 

kemudian mengambil interprestasi dari data-data yang diambil dari 

segenap latihan dan pertandingan. 

b. Keberanian 

Pelatih harus berani mengambil keputusan pada kenyataan yang 

dikumpulkan tanpa memandang kedudukan olahragawan dalam 

masyarakat. Pelatih harus berani melindungi olahragawan dari cidera 

dan cemoohan penonton. 

c. Wibawa 

Pelatih yang wibawa akan menimbulkan kepercayaan dan dengan 

adanya kepercayaan tujuan akan tercapai. Tindakan yang emosional 

bertentangan dengan pendidikan yang terbaik adalah suatu contoh 

kurang efektif dalam memperoleh hasil yang diinginkan. 

d. Sportif 

Sifat jujur, disiplin, penuh pengabdian. Pelatih yang baik dapat 

menguasai perasaannya sehingga dapat tersenyum dan memberi 

selamat kepada yang menang, sekalipun olahragawan kalah. 

Sifat jujur, disiplin, penuh pengabdian. Pelatih yang baik dapat 

menguasai perasaannya sehingga dapat tersenyum dan memberi 

selamat kepada yang menang, sekalipun olahragawan kalah. 
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e. Pengetahuan dan Kecakapan 

Seorang pelatih harus mengenal cabang olahraganya sampai mendetail. 

Harus memiliki pengalaman, kecakapan yang cukup dari cabang 

olahraganya dan pada waktunya dapat mendemonstrasikan. Bilamana 

dia dapat mempraktekkan model-model serangan musuh, berarti 

mengadakan persiapan yang baik untuk menang. 

f. Dugaan (interpretation) dan Pengalaman 

Seorang pelatih yang baik haruslah selalu kreatif, suka menduga-duga 

gagasan baru dalam setiap saat mengenai permainan baru, teknik baru 

dan strategi baru. 

Dia memperhatikan setiap permainan baru, kemudian dipikirkan untuk 

memajukan timnya. Adalah keliru bahwa gagasan tanpa pengalaman 

sebelumnya sebagai hal yang tak bermanfaat. 

Hasil-hasil diskusi dengan pelatih-pelatih lain, pertandingan yang 

disaksikan, buku-buku, majalah-majalah olahraga yang dibacanya 

adalah semua merupakan deretan bahan dalam gudang pengalaman 

yang sangat bermanfaat untuk menyusun ide baru. 

g. Kehendak untuk Menang 

Seorang pelatih yang baik haruslah senantiasa menginginkan 

kemenangan bagi regunya. Kata “menang” adalah kata yang paling 

berharga dalam rumah tangga seorang pelatih. 
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Peranan istri pelatih adalah penting, harus jadi pendorong karier 

suaminya, harus maklum kalau suaminya jarang di rumah, dia 

bertindak sebagai asistennya. 

h. Kalah-Menang dan Sikap Pelatih 

Sikap pelatih dapat dinilai untuk menentukan kemenangan dalam satu 

pertandingan dengan ukuran kecakapan dan latihan, keuletan dan 

kondisi fisik, maka ukuran kalah menang adalah pelatih tak peduli 

bagaimana tentang  keunggulan dan kekurangan daripada timnya. 

Seorang pelatih yang menerima kekalahan dengan puas, senang, 

adalah pelatih yang sudah kehabisan usaha. 

i. Humor 

Untuk dapat hidup sebagai mahkluk sosial orang harus memiliki rasa 

humor. Untuk menilai setiap kegagalan dan kekalahan yang dihadapi 

setiap hari, akan tetap hidup tenang dan bahagia dalam kehidupan 

pelatih. Peranan suka humor akan membantu menghilangkan segala 

kepahitan dan pertentangan hidup ini dan merubahnya menjadi rasa 

gembira. 

j. Sosial 

Pelatih lebih dari orang lain mempunyai hubungan yang erat dengan 

masyarakat. Suksesnya kebanyakan tergantung kepada kemampuannya 

untuk mengerti masyarakat dan persahabatan dengan setiap individu 

dimana di perlukan bantuannya. 



 

 

40

Kemampuan bersahabat tergantung pada kesosialan pelatih, 

kemampuannya untu menyelami pendapat orang lain, berbicara baik 

tentang kesenangan orang lain dan selalu bersedia saling membantu 

dalam keadaan saling memerlukan.  

k. Kesehatan dan Energi 

Kerja seorang pelatih itu sangat memerlukan banyak tenaga. Dia harus 

bekerja rutin tiap hari dan malam hari (melatih, mengenal ciri-ciri tim 

lain, menganalisa film olahraga, persiapan bertanding, ceramah). 

Pokoknya dia dalam bekerja sehari-hari merupakan seorang pemimpin 

dan teladan dalam semangat dan tenaga. Kondisi sehat sangat 

dibutuhkan seorang pelatih untuk menopang tugas sehari-hari. 

l. Kepemimpinan 

Pelatih harus merupakan seorang individu yang dinamis, yang dapat 

memimpin dan memberikan motivasi kepada olahragawan maupun 

kepada pembantu-pembantunya untuk mencapai tujuan. Juga menjadi 

teladan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tugas. 

 

9. Latihan 

Latihan fisik, taktik dan psikis untuk meningkatkan prestasi 

olahraga, tidak dapat dicapai dalam waktu yang pendek. Oleh karena itu 

perlu adanya pembagian masa-masa latihan. Dalam satu tahun pembagian 

masa latihan dalam program latihan berbeda-beda, tergantung pelatih. 
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Menurut Sukarno (1985 : 7) latihan adalah suatu proses 

penyempurnaan atau pendewasaan atlet secara sadar mencapai mutu 

prestasi maksimal dengan diberi beban-beban fisik dan mental secara 

teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang. 

Harsono (1988 : 10) memberikan batasan training adalah proses 

yang sistematis dari beralatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-

ulang dengan kian hari kian menambah beban latihan atau pekerjaan. 

Menurut Harsono (1993 : 1 – 2) untuk meningkatkan prestasi pemain 

diperlukan pedoman pelaksanaan kepelatihan olehraga yang sistematis. 

Tujuan utama untuk meningkatkan ketrampilan atau prestasi semaksimal 

mungkin. Untuk mencapai tujuan itu ada empat aspek latihan yang perlu 

pada saat latihan secara seksama yaitu : 

a) Latihan fisik,  adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kondisi fisik yaitu faktor yang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa 

kondisi fisik yang baik atlet tidak akan dapat mengikuti latihan apalagi 

bertanding dengan sempurna. Beberapa unsur kemampuan fisik dasar 

yang  perlu dikembangkan antara lain kekuatan, daya tahan, 

kelenturan, kelincahan, kecepatan dan lain-lain. 

b) Latihan teknik, bertujuan untuk mempermahir penguasaan ketrampilan 

gerak badan suatu cabang olahraga seperti teknik memukul, 

menendang, melempar, berlari dan sebagainya. Penguasaan 

ketrampilan dari teknik-teknik dasar amatlah penting karena 

menentukan kemahiran melakukan keseluruhan gerak dalam suatu 
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cabang olahraga. Agar seseorang mahir bermain bulutangkis terlebih 

dahulu harus trampil melakukan beberapa teknik dasar seperti servis, 

smesh dan lob. 

c) Latihan taktik, bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan 

kemampuan daya tafsir atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga 

yang bersangkutan yang dilatih ialah pola-pola permainan, strategi dan 

taktik pertahanan dan penyerangan. Latihan taktik akan bisa berjalan 

mulus apabila teknik dasar sudah dikuasai dengan baik dan atlet 

mempunyai kecerdasan yang baik pula. 

d) Latihan mental, sama pentingnya dengan ketiga aspek tersebut diatas. 

Sebab betapa sempurnanya perkembangan fisik, teknik dan taktik atlet 

apabila mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak 

mungkin akan dapat dicapai. Latihan mental adalah latihan yang lebih 

banyak menekankan pada perkembangan kedewasaan serta emosional 

atlet, seperti semangat bertanding, sikap pantang menyerah, ketimbang 

emosi terutama bila berada dalam situasi stress,  fairplay, percaya diri, 

kejujuran, kerjasama serta sifat-sifat positif lainnya. 

Kesalahan umum banyak dilakukan pelatih bila aspek psikologis 

yang sangat penting ini sering diabaikan dan kurang diperhatikan karena 

selalu hanya menekankan pada latihan penguasaan teknik, taktik serta 

ketrampilan yang sempurna. 

Keempat aspek tersebut harus dilatihkan secara serempak dan tidak 

satupun boleh dibaikan. Keempat aspek tersebut juga harus dilatih dengan 
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cara atau metode yang benar, agar setiap aspek dapat berkembang 

semaksimal mungkin, sehingga peningkatan prestasi akan tercapai sesuai 

harapan. Oleh karena itu cara melatih harus mengacu kepada definisi 

latihan yaitu latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihan 

kian bertambah. 

Harsono (1993 : 31) menyatakan bahwa prinsip-prinsip latihan 

adalah prestasi dapat meningkat, latihan haruslah berpedoman pada teori 

serta prinsip latihan yang benar dan yang sudah diterima secara universal. 

Latihan tanpa berpedoman pada teori dan prinsip latihan yang benar, 

menjurus ke praktek mala-latih atau mal-practice dan latihan yang tidak 

sistematis metodis sehingga peningkatan prestasi sukar dicapai. 

Beberapa prinsip latihan yang penting untuk dijadikan pedoman 

untuk meningkatkan performance serta prestasi dalam olahraga adalah : 

Pemanasan tubuh atau warming up penting dilakukan sebelum 

latihan. Tujuan pemanasan ialah untuk mengadakan perubahan dalam 

fungsi organ tubuh guna menghadapi kegiatan fisik yang lebih berat, 

kecuali untuk memanaskan tubuh. Kegunaan lain ialah agar atlet terhindar 

dari kemungkinan cidera, terjadi koordinasi gerak yang mulus dan organ 

tubuh menyesuaikan diri dengan kerja yang lebih berat serta kesiapan 

mental atlet kian meningkat. Beberapa manfaat tersebut kegunaan utama 

pemanasan ailah untuk menghindarkan diri terkena cidera otot dan sendi. 

Otot dan sendi yang masih kaku sehingga mudah terkena cidera kalau 
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secara tiba-tiba melakukan kontraksi latihan berat. Cara pemanasan yang 

baik berisi aktivitas jasmaniah sebagai berikut : 

Semua sendi dan otot diregangkan dengan memakai metode latihan 

peregangan statis, selanjutnya melakukan jogging beberapa ratus meter, 

kemudian latihan senam dengan memaki metode latihan dinamis terutama 

ditujukan untuk peregangan otot dan sendi dan diakhiri dengan wind-

sprinters yakni lari cepat atau lari akselerasi sejauh 50 – 60 meter, latihan 

lari ini dilakukan beberapa kali. Selesai melakukan pemanasan, atlet 

melakukan latihan inti untuk saat itu. Seusai latihan inti, intensitas kerja 

tubuh diturunkan sedikit demi sedikit melalui pendinginan tubuh atau 

cooling-down. 

Prinsip beban lebih (overload)  adalah prinsip latihan yang 

menekankan pada pembebanan latihan yang lebih berat daripada yang 

biasanya dilakukan oleh atlet. Atlet harus selalu berusaha berlatih dengan 

beban yang lebih berat daripada yang dilakukannya saat itu artinya berlatih 

dengan beban yang berada diatas ambang rangsang. Kalau beban latihan 

terlalu ringan atau di bawah ambang rangsang maka berapa lamapun dia 

berlatih, beberapa seringpun dia berlatih atau sampai bagaimana lelahpun 

dia mengulang-ulang latihan itu, peningkatan prestasi tidak mungkin. 

Overload training ini bisa diterapkan terhadap semua unsur latihan yaitu 

terhadap latihan teknik, taktik, fisik maupun mental. Penerapan 

rangsangan overload harus dilakukan secara bertahap, program akan tetap 

diselingi dengan masa-masa pemulihan atau penurunan intensitas dan 
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volume latihan. Jadi : 1) Istirahat yang cukup setiap hari adalah penting. 2) 

Hari-hari latihan berat diselingi hari-hari latihan ringan. 3) Rencana latihan 

harus disusun dalam siklus-siklus yaitu misalnya setelah latihan puncak, 

latihan kemudian diturunkan intensitas dan volumenya. 

Prinsip perkembangan multilateral sebaiknya diterapkan pada atlet-

atlet muda. Pada permulaan belajar mereka harus dilibatkan dalam 

beragam kegiatan agar dengan demikian mereka memiliki dasar-dasar 

yang lebih kokoh guna menunjang ketrampilan spesialisasinya kelak. Oleh 

karena itu berdasarkan teori tersebut, pelatih sebaiknya jangan terlalu 

cepat membatasi atlet dengan program latihan yang menjurus kepada 

perkembangan spesialisasi yang sempit pada masa terlampau dini. Prinsip 

perkembangan multilateral didasarkan pada fakta bahwa selalu ada 

interdependensi atau saling ketergantungan antara semua organ dan sistem 

tubuh manusia, antara komponen-komponen biomotorik dan antara proses-

proses faaliah dengan psikologis. Banyak pelatih kita yang menerapkan 

spesialisasi terlalu dini seperti misalnya dalam olahraga bulutangkis, 

senam, renang, tenis, sepak bola, dan sebagainya. Barulah kalau atlet 

sudah mulai dewasa dan cukup matang untuk memasuki tahap latihan 

berikutnya, sifat latihan bagi dia bisa dimulai menuju ke spesialisasi. 

Dengan demikian maka jalan menuju ke top prestasi biasanya juga akan 

lebih mulus. 

Prinsip intensitas latihan. Perubahan fisiologis dan psikologis yang 

positif hanyalah mungkin apabila atlet dilatih atau berlatih melalui suatu 
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program latihan yang intensif, serta kadar intensitas dari repetisi tersebut. 

Ada beberapa teori yang dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk 

menentukan kadar intensitas latihan seorang atlet atau khususnya untuk 

perkembangan daya tahan kardiovaskuler. 

Untuk mengukur intensitas latihan atlet dapat menggunakan cara 

sebagai berikut : 

 

Ada empat daerah intensitas latihan berdasarkan reaksi denyut 

jantung terhadap beban latihan seperti dalam tabel berikut : 

Tabel 3. 

Daerah Intensitas Latihan 

 
Daerah Jenis Latihan Denyut Jantung 

1 

2 

3 

4 

Rendah  

Menengah 

Tinggi 

Maksimal 

120 – 150 

150 – 170 

170 – 185 

lebih 185 

 
Sumber : (Theory and Methodology of Trainning. Toronto, 1983). 

Prinsip kualitas latihan yaitu berlatih secara intensif saja belumlah 

cukup apabila latihan itu tidak berbobot, bermutu, berkualitas. Orang bisa 

saja berlatih keras sampai habis nafas dan tenaga akan tetapi hasil 

latihannya tidak bermutu. Latihan yang berkualitas yaitu : 

a) Apabila latihan dan drill-drill yang diberikan memang benar-benar 

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. 

THR = 75% (220 – DN Istirahat) + DN 
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b) Apabila koreksi-koreksi yang tepat dan kontruktif sering diberikan 

pada latihan tersebut. 

c) Apabila pengawasan dilakukan oleh pelatih sampai ke detail gerakan 

dan setiap kesalahan segera diperbaiki. 

d) Apabila prinsip-prinsip overload diterapkan, baik dalam aspek fisik 

maupun mental. Meskipun kurang intensif, latihan yang bermutu 

sering lebih berguna daripada latihan yang intensif tetapi tidak 

bermutu. 

Kekeliruan bila menekankan pada lamanya latihan bukan pada mutu 

dan penambahan beban latihannya. Jika latihan berlangsung terlampau 

lama dan terlalu melelahkan, maka akan memandang setiap latihan 

sebagai siksaan sehingga akan enggan berlatih esok harinya. 

Prinsip berfikir positif yaitu banyak atlet tidak berani melakukan 

latihan yang berat melebihi ambang rangsangnya. Padahal tubuh manusia 

biasanya mampu untuk memikul beban yang lebih berat daripada yang kita 

perkirakan. 

Dari landasan pemikiran ini oleh Harsono (1994 : 11-12) telah 

mengutip dari Jacobson (Vanek dan Cratty : 1970) yang mengatakan : 

“Bahwa di dalam tubuh kita” mind-body connection atau hubungan 

langsung dari otak ke otot. Demikian pula Weinberg (1988) yang 

mengatakan bahwa biasanya “The mind controls the body” artinya apa 

yang kita pikirkan akan termanifestasikan dalam perilaku atau gerakan 
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kita. Kalau mau berprestasi, atlet harus berani go beyond the pain, harus 

mau merasa sakit dalam latihan. 

Salah satu cara membagi masa latihan dalam satu tahun, ialah 

sebagai berikut : 

a. Masa Pendahuluan (Pre-season) 

Sebelum mulai dengan latihan-latihan, biasanya olahragawan belum 

berada dalam kondisi fisik yang baik. Tes fisik dilakukan untuk 

mengetahui kondisi fisik mereka. Oleh karena itu dalam masa latihan 

ini para olahragawan dipersiapkan fisiknya untuk menghadapi latihan-

latihan yang berat dalam masa latihan berikutnya. Latihan-latihan 

untuk perbaikan kondisi fisik umum (kesegaran jasmani), terutama 

latihan untuk peningkatan kekuatan, fleksibilitas, kecepatan, daya 

ledak dan daya tahan. 

Meskipun penekanan pada peningkatan kondisi fisik, tapi latihan 

teknik tidak boleh diabaikan. Masa latihan ini berlangsung kurang 

lebih 2 tahun. 

b. Masa Permulaan (Early-season) 

Masa latihan ini untuk memahirkan teknik kesempurnaan gerakan 

teknik harus sudah dikuasai oleh olahragawan, latihan taktik yang 

sifatnya mendasar harus diberikan sesuai kemampuan teknik. Latihan-

latihan untuk mempertahankan kondisi fisik yang telah diperoleh harus 

tetap dilanjutkan meskipun intensitas dan beban latihan tidak seberat 

latihan pada masa sebelumnya. Dari latihan perorangan ke latihan tim. 
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Pertandingan persahabatan untuk uji coba dilakukan untuk 

mengevaluasi sampai berapa pengaruh latihan-latihan yang telah 

diberikan terhadap teknik, taktik fisik, dan psikis. Masa latihan ini 

kurang lebih 2 bulan. 

c. Masa Pertengahan (Mid-season) 

Dalam masa latihan, olahragawan sudah berada dalam kondisi fisik 

yang baik. Demikian juga permasalahan dari segi teknik sudah dapat 

diatasi. Dalam masa latihan ini, tim inti telah terbentuk. Latihan-

latihan ditekankan pada kesempurnaan strategi dan taktik, 

perkembangan keterampilan perorangan maupun tim menjadi suatu 

kesatuan gerak yang sempurna. 

Kepercayaan diri sendiri, disiplin, dedikasi semangat bertanding, 

kekuatan mental untuk mengatasi stress yang timbul, kecemasan dan 

gangguan psikis lainnya mendapat perhatian dari pelatih. Lawan 

bertanding harus seimbang, jangan terlalu berat. Juga jangan terlalu 

ringan, sebab kalau terjadi kekalahan dapat menurunkan mental. Masa 

latihan ini kurang lebih selama 2 bulan. 

d. Masa Akhir atau Pertandingan (Late-season) 

Masa latihan ini merupakan ujian terberat baik fisik maupun psikis. 

Olahragawan sudah mencapai puncak kondisi fisik, teknik, taktik 

maupun psikis terhadap cabang olah raganya. Sedikitnya 2 minggu 

sebelum pertandingan berlangsung, kekurangan sudah dapat diatasi. 

Uji coba sering dilakukan sebagai sarana meningkatkan kematangan 
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juara. Sebelum bertanding biasanya masa istirahat aktif 2-3 hari. Lama 

masa ini kurang lebih 5 bulan. 

e. Masa Peralihan atau Transisi (Post-season) 

Masa setelah pertandingan atau kejuaraan selesai, sebaiknya 

olahragawan tetap berlatih meskipun intensitas latihannya tidak seberat 

masa-masa latihan yang mendahului. Juga untuk mengadakan analisa, 

evaluasi, koreksi dan perbaikan teknik, taktik, sehingga tahu kesalahan 

dan selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan. Lama transisi kurang 

lebih 1 bulan. 

Dasar biologis pembebanan latihan adalah adaptasi. Adaptasi adalah 

penyesuaian fungsi dan struktur orgainisme atlet terhadap beban 

latihan yang diberikan oleh pelatih. Beban latihan didefinisikan 

sebagai bentuk gerak yang menimbulkan rangsangan pada atlet untuk 

memperbaiki kualitas fisik dan mentalnya (Menpora 1997 : 135). 

Tujuan serta dasar dari latihan atau training adalah untuk membantu 

atlet meningkatkan katerampilan dan prestasinya semaksimal 

mungkin. Untuk mencapai hal itu, ada empat aspek latihan yang perlu 

diperhatikan dan dilatih secara seksama yaitu latihan fisik, teknik, 

taktik dan latihan mental (Harsono, 1988 : 100). 

10. Hakekat Frekuensi Latihan 

Menurut Sajoto (1998 : 209-210) yantg dimaksud dengan frekuensi 

latihan adalah beberapa kali seseorang melakukan latihan yang cukup 

intensif dalam satu minggunya. 
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Frekuensi latihan menurut Kusuma Dede (1997 : 21), frekuensi 

latihan adalah beberapa kali seminggu olahraga dilakukan agar 

memberikan efek latihan. Pada umumnya telah disepakati bahwa makin 

banyak frekuensi latihan tiap minggu, makin cepat pula hasil peningkatan 

kapasitas endurance orang yang melakukan latihan. 

Menurut Wiryo Saputra dan Suherman (1993 : 342) menentukan 

frekuensi latihan paling sedikit tiga hari satu minggu atau dua hari satu 

kali dengan alasan bahwa setelah empat puluh delapan jam endurance 

seseorang akan mulai menurun, kecuali untuk keperluan tertentu misalnya 

gangguan  kesehatan maka dianjurkan berlatih lima sampai enam hari 

seminggu. 

Hal demikian dijelaskan oleh Basuki (1979 : 16) bahwa latihan harus 

teratur kalau menjalankan latihan tidak teratur maka tidak akan terjadi 

adaptasi-adaptasi oleh badan. Oleh karena itu dianjurkan untuk berlatih 

paling sedikit lima kali dalam satu minggu. Dalam menentukan frekuensi 

latihan, benar-benar memperhatikan batas kemampuan seseorang. 

Bagaimanapun juga tubuh seseorang tidak dapat beradaptasi lebih cepat 

dari batas kemampuannya. Apabila frekuensi latihan diberikan dengan 

berlebihan akibatnya bukan percepatan kenaikan kapasitas endurancenya 

yang dicapai, tetapi dapat mengakibatkan sakit yang berkepanjangan. 
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11. Gizi Olahragawan 

Makanan yang baik bagai olahragawan ialah makanan yang 

seimbang (balanced diet). Makanan yang dalam penyusunannya tidak 

hanya disesuaikan dengan kebutuhan energi dalam bentuk kalori saja, 

tetapi harus diperhatikan pula komposit makanannya. 

Faktor yang mempengaruhi sumber energi selama olahraga, salah 

satunya adalah intensitas olahraga. Istirahat dan olahraga dengan intensitas 

rendah, sebagian besar  energi tubuh dihasilkan melalui metabolisme 

lemak. Tetapi ketika intensitas olahraga meningkat, karbohidrat menjadi 

sumber energi yang semakin penting. Perubahan kepada penggunaan 

karbohidrat pada intensitas kerja yang lebih tinggi ini sangat penting, 

karena metabolisme karbohidrat membutuhkan oksigen lebih sedikit 

daripada metabolisme lemak, sehingga agar tidak begitu menekan terhadap 

sistem paru-jantung. 

Menurut Mc. Uenagen, Rotella, dan Pate (1993 : 263), lamanya 

latihan adalah faktor lain yang mempengaruhi perbandingan lemak dan 

karbohidrat yang digunakan bagi metabolisme otot. 

Komposisi makanan yang baik bagi olahragawan ialah makanan 

dengan perbandingan protein 10%-20%, karbohidrat 50%-55% dan lemak 

30-35%. Jika diperhitungkan kalori untuk makanan olahragawan, jangan 

dibuat lemaknya terlalu banyak, sebab meskipun teoritis lemak 

menghasilkan kalori yang terbanyak tapi sukar dicerna. 
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Pada olahragawan yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik 

kalau diberikan protein yang cukup untuk perkembangan tubuhnya 

(termasuk otot-ototnya), protein sebanyak kurang lebih 20% dalam 

makanannya sangat baik (Sharkey, 2003 : 241). Kebutuhan protein pada 

atlet yang membutuhkan daya tahan akan mendapat keuntungan dari 

pemasukan 1,2 hingga 1,4 gram protein per kilogram berat tubuh, dan atlet 

yang membutuhkan tenaga membutuhkan 1,4 hingga 1,8 gram (Lemon, 

1995). 

Karbohidrat harus cukup, karena bermanfaat untuk memenuhi 

cadangan glikogen dalam otot dan hati. Glikogen dalam otot olahragawan 

yang betul-betul berlatih dapat mencapai 2-3 kali lebih besar daripada otot 

yang tidak terlatih. 

Jadi makanan seimbang, ialah susunan menu yang dapat mencapai 

tujuan sebagai berikut : cukup kalori untuk memenuhi pengeluaran energi 

setiap hari; cukup protein untuk memenuhi keperluan tubuh untuk 

pertumbuhan dan pemeliharaan badan cukup lemak untuk keperluan tubuh 

akan asam lemak tak jenuh dan untuk penggunaan vitamin yang larut 

dalam lemak; cukup vitamin dan mineral. 

Setelah bertanding perlu diperhatikan makanannya, sebaiknya 

dihidangkan lebih kurang 1-2 jam setelah pertandingan selesai. Sebaiknya 

jangan pula diberi minuman yang mengandung kopi atau yang 

mengandung stimulan yang lain. 
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Dalam perhitungan kebutuhan energi, zat-zat gizi yang diperoleh dari 

makanan haruslah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk ini diperlukan 

suatu perhitungan tertentu yang dapat dipakai sebagi pedoman. 

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhitungkan kebutuhan kalori 

seseorang olahragawan dalam sehari, ialah : umur, jenis kelamin, berat 

badan, macam aktivitas dan jumlah aktivitas. 

Tabel 4.  

Pemakaian energi/kg, berat badan/24 jam dihubungkan dengan aktivitas 

 

KALORI/KG BERAT BADAN/24 JAM 

Jenis 

Kelamin 

Olahraga 

Ringan 

Olahraga 

Sedang 

Olahraga  

Berat 

Olahraga  

Berat Sekali 

Laki-Laki  

Wanita 

42 

16 

46 

40 

54 

47 

62 

55 

 
(Kamiso, 1991 : 90) 

 

Cabang sepakbola masuk dalam kategori olahraga berat. Dalam 

mengatur bahan makanan perlu dipilih berdasarkan beberapa hal antara 

lain sesuai dengan selera, mudah diperoleh, sesuai dengan kemampuan dan 

faktor lainnya termasuk pertimbangan dari segi agama. 

 

12. Atlet 

Atlet merupakan produk dari sebuah pembinaan, sehingga prestasi 

PPLP sepak bola dipengaruhi oleh para atlet itu sendiri. Atlet juara 



 

 

55

(Menpora, 1997 : 132) adalah hasil perpaduan antara atlet berbakat dengan 

proses pembinaan yang benar dengan perbandingan sumbangan atlet 60% 

dan proses pembinaan 40%. 

Oleh Suharno (1985 : 2) disampaikan bahwa faktor-faktor yang 

menentukan pencapaian prestasi/sub maksimal atlet ada dua macam yaitu 

faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang 

berasal dari atlet itu sendiri, sedang faktor eksogen adalah faktor dari luar 

atlet yang meliputi pelatih, tempat, alat, perlengkapan, keuangan, 

organisasi, lingkungang dan partisipasi pemerintah. Dalam proses 

pencapaian prestasi PPLP sepak bola, peran atlet dan unsur lain harus 

bersatu dan tidak terpisah-pisah atau jalan sendiri-sendiri. 

Menurut Rio Rachwartono (1984 : 109) permainan sepakbola tingkat 

tinggi hanya mampu dilakukan oleh atlet sepakbola yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a) Secara inherent memiliki karakteristik alamiah yang diperlukan 

sebagai syarat minimum untuk pemain tingkat tinggi. 

b) Sejak umur muda telah mengalami penggemblengan sepakbola secara 

kontinu dan terarah. 

c) Mempunyai konstelasi fisik serta keterampilan yang baik. 

d) Mempunyai tingkat intelegensia yang tinggi. 

e) Mempunyai tingkat motivasi pribadi yang tinggi. 
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Kamiso (1991 : 131) mengatakan “seseorang atlet harus mempunyai 

psikis yang baik yang meliputi komponen intelegensia, mental, emosi dan 

kepribadian”. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Intelegensia ialah berhubungan dengan kecerdasan, kemampuan, 

kecakapan, dan kepandaian. 

b) Mental ialah menyangkut kemauan, daya juang, tahan menderita, 

semangat. 

c) Emosi ialah keadaan tergeraknya seseorang oleh rangsangan dari 

dalam atau dari luar, yang dirasakan sebagai marah, senang, benci, 

sedih, bahagia dan sebagainya. 

d) Kepribadian ialah moral (tingkah laku baik dan buruk), tata susila, tata 

krama, sopan santun, kejujuran, sosial, kedisiplinan. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan tentang manajemen sepakbola di PPLP Jawa Tengah ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenalogis 

naturalistik. Menurut Moliong (2002 : 9) pendekatan fenomenalogis 

naturalistik dalam penelitian bermakna berusaha memahami arti peristiwa dan 

kaitan-kaitannya terhadap orang dalam situasi tertentu. 

Pemilihan pedekatan penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

data yang hendak dicari dalam manajemen sepakbola PPLP Jawa Tengah 



 

 

57

adalah data yang menggambarkan pelaksanaan proses pendekatan ini juga 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam 

dan natural tentang makna yang ada di lapangan. 

Bogdan dan Biklen (1992 : 128) mempertegas bahwa penelitaian 

kualitatif lebih menekankan pada aspek proses dari pada  hanya sekedar hasil, 

dan menurutnya penelitian kualitatif memiliki medan yang dialami sebagai 

sumber data langsung sehingga bersifat deskriptif yang alami sebagai sumber 

data langsung sehingga bersifat deskriptif naturalistik”. Sejalan dengan 

pendapat ini maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

manajemen yang dilakukan oleh pengelola atau pelatih dalam PPLP 

Sepakbola Jawa Tengah. 

Sesuai dengan metode dan pendekatan penelitian yang dipilih, penelitian 

ini tidak berangkat dari suatu hipotesis untuk diuji keberlakuannya atau 

kecocokannya di lapangan (Bogdan dan Biklen, 1992 : 132). 

Nasution (1998 : 44) menyarankan “di dalam penelitian kualitatif 

peneliti harus langsung mengumpulkan data dalam situasi yang 

sesungguhnya”. Oleh karena itu peneliti harus  turun sendiri ke lapangan aktif 

mendengar, mengamati, bertanya, mencatat, terlibat, menghayati, berfikir dan 

menarik inferensi dari apa yang diperoleh di lapangan. 

 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan sumber data yang akan digali oleh peneliti. 

Informasi yang digali tidak hanya berupa informasi verbal dari subyek 
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penelitian tetapi juga tindakan dan aktivitas subyek penelitian. Penentuan 

subyek penelitaian berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian karena itu 

pemilihan orang sebagai subyek penelitian tidak ditetapkan secara kaku tetapi 

secara fleksibel sesuai dengan fenomena yang muncul di lapangan. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan subyek penelitian yaitu 

orang yang dipilih harus jujur dapat dipercaya, taat pada janji, memiliki 

pengetahuan dan pengalaman tentang latar penelitian dan tidak termasuk 

anggota kelompok yang bertentangan dengan latar penelitian. 

Subyek dalam penelitian ini adalah segala personal yang terlibat dan 

dapat dijadikan sebagai sumber data dan mengetahui informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian tentang manajemen PPLP Sepakbola Jawa 

Tengah. 

Subyek penelitian ini meliputi pelatih, atlet, pengurus ataupun warga 

masyarakt yang terlibat dan mengerti tentang masalah penelitian yang sedang 

diteliti. Oleh karena itu peneliti  berusaha masuk ke dalam dunia konseptual 

subyek penelitian yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga peneliti mengerti 

apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di 

sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari (Moleong, 2002 : 9) 

 

C. Obyek Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Salatiga Jawa Tengah dan sebagai 

latar penelitian yang hendak diteliti adalah PPLP Sepakbola Jawa Tengah di 

Salatiga. PPLP Sepakbola dijadikan latar penelitian karena PPLP ini 
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mempunyai keunikan. PPLP Jawa Tengah di Salatiga merupakan embrio 

berdirinya PPLP-PPLP yang lain. Karena suatu alasan tertentu tahun 1981 

PPLP Jawa Tengah di Salatiga yang dulu TC PSSI Yunior diserahkan kepada 

Depdikbud. Banyak lulusan PPLP Jawa Tengah yang menjadi pemain 

profesional dan menjadi pemain nasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang manajemen yang 

dilaksanakan oleh PPLP Sepakbola Jawa Tengah di Salatiga. Obyek penelitian 

ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan aspek-aspek menajerial pada 

PPLP Sepakbola Jawa Tengah. Selain itu pembinaan prestasi yang bermuara 

kepada terbentuknya pemain sepakbola yang berkualitas juga merupakan 

obyek penelitian. Sumber data yang digali pada penelitian ini meliputi 

personil di PPLP Sepakbola, tempat, dan catatan-catatan yang dimiliki PPLP. 

Sebagaimana yang disebutkan oleh Arikunto (1996 : 114), terdapat tiga 

macam sumber data, yaitu : (1) sumber data berupa orang (person), (2) sumber 

data berupa tempat (place), (3) sumber data yang menyajikan tanda-tanda 

berupa huruf, angka, atau simbol-simbol lain (paper). 

Dalam suatu penelitan, berdasarkan sumber perolehan data penelitian 

dapat digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder yang masing-

masing mempunyai karakteristik berbeda. Data primer merupakan data tangan 

pertama yang diperoleh melalui subyek penelitian secara langsung dengan 

menggunakan alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber 

informasi (Azwan, 1998 : 91). Data primer pada penelitian ini diperoleh 
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melalui observasi di lapangan dan wawancara kepada pengurus, pembina dan 

pelatih serta siswa PPLP Sepakbola Jawa Tengah di Salatiga. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian tentang Manajemen PPLP Sepakbola Jawa Tengah di Salatiga 

merupakan penelitin kualitatif. Menurut Lofland (1984 : 47) “sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan yang lainnya” 

Kegiatan inti dari penelitian kualitatif menurut Spradly (1980 : 27-28), 

adalah pemahaman tentang makna suatu tindakan dan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam latar sosial penelitian. Dua makna yang perlu diperhatikan 

adalah makna yang dikomunikasikan secara langsung dan tidak langsung 

dalam bentuk kata dan tindakan. Berdasarkan kepentingan menangkap makna 

secara tepat, cermat, rinci dan komprehensif, maka teknik yang paling tepat 

adalah wawancara, pengamatan dan dokumentasi. 

Sumber data utama merupakan kata-kata dan tindakan, sehingga 

wawancara dan pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang utama, 

domumentasi sebagai data pendukung. metode dokumentasi ini terutama 

digunakan untuk menggali data dari sumber tertulis, foto ataupun data 

statistik. 

Data yang dikumpulkan diarahkan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Untuk itu, perlu dirumuskan pedoman wawancara dan pengamatan. 

Pertanyaan yang dibuat disesuaikan dengan fokus penelitian atau 
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permasalahan yang diteliti. Pada awalnya, peneliti mempersiapkan kerangka 

kerja yang akan digunakan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian sebagai pemandu serta pengarah dalam kegiatan pengumpulan data. 

Setelah kerangka dibuat dan pertanyaan penelitian dirumuskan, peneliti mulai 

masuk dan melakukan pendekatan kepada subyek penelitian yang telah 

detetapkan sebelumnya. 

Untuk memudahkan alur pengumpulan data maka dibuat matriks 

pengumpulan data seperti tabel 5. 
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Tabel 5.  

Matriks Pengumpulan data tentang manajemen pola pembinaan PPLP Sepakbola 

Jawa Tengah 

 

No 
Fenomena yang 

Diteliti 

Teknik  
Sumber Data 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 

Manajemen atlet 
(pemain) 
 
 
Manajemen 
Pelatih 
 
Manajemen 
Latihan 
 
Manajemen 
pengelola 
 
Manajemen sarana 
dan prasarana 
 
Manajemen 
keuangan 
 
Manajemen 
dukungan 
masyarakat 
 
Manajemen gizi 
 
 
 
Manajemen 
rekrutmen pemain 
 
 
Manajemen 
program latihan 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
- 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

Pengurus  
Pelatih  
Atlet 
 
Pengurus  
Pelatih  
 
Pelatih  
Atlet 
 
Pengelola  
Pelatih 
 
Pengurus 
Pelatih  
 
Pengurus  
 
 
Pengurus  
Pelatih  
Masyarakat  
 
Pengurus  
Pelatih  
Atlet 
 
Pengurus  
Atlet 
 
 
Pelatih 
Pemain 
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Dalam proses manajemen sepakbola pada PPLP Jawa Tengah data yang 

dikumpulkan adalah data dari komponen-komponen yang berperanan penting 

dalam proses pengelolaan PPLP. 

Kerangka konseptual dari manajemen pengelolaan tersebut dapat dilihat 

dari gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  

Kerangka konseptual manajemen pengelolaan PPL Sepakbola 

 

Rusli Lutan (1987 : 74) mengatakan “pelatih adalah komponen yang 

penting, karena proses pembinaan prestasi merupakan kegiatan belajar dan 

berlatih di lapangan setelah terjadi interaksi antara pelatih dengan atlet”. 

Pelatih menduduki posisi kunci dalam menciptakan pembaharuan yang berasal 

dari luar. Pelatih dituntut untuk memiliki ciri-ciri antara lain : bersifat  ilmiah, 

berperilaku inovatif dan kreatif. 

Suharno (1985) menyampaikan bahwa “tugas utama seorang pelatih 

adalah membina dan mengembangkan bakat atlet menuju prestasi optimal 

Pelatih  

Manajemen 
PPLP Sepak 

Bola 

Dana 

Program 
Latihan 

Sarana dan 
Prasarana 

Atlet 

Lingkungan 
Masyarakat 

Pengurus 
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dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”. Sesingkat-singkat di dalam makna 

ini adalah jangka waktu pembinaan pemain ideal yaitu 8 tahun sampai dengan 

12 tahun. Sesingkat-singkatnya adalah waktu batas paling pendek yaitu 8 

tahun. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya pelatih harus dapat bertindak 

terhadap atletnya sebagai orang tua, guru, pemimpin, polisi, hakim, teman, 

pelayan dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka aspek kemampuan pelatih yang 

disoroti dalam penelitian ini adalah kemampuan profesional pelatih meliputi 

sertifikasi pelatih, pengalaman pelatih, latar belakang pendidikan, kemudian 

kemampuan menyusun serta melaksanakan program latihan. 

Sementara dari sisi atlet, aspek yang deiteliti adalah dimensi internal 

atlet itu sendiri terhadap pelaksanaan proses pembinaan di PPLP Sepakbola 

Jawa Tengah serta dimensi eksternal atlet meliputi keempat komponen yang 

lain yaitu dalam kaitannya dengan pelatih, sarana latihan, program latihan dan 

pelaksanaan pembinaan pada PPLP Sepakbola Jawa Tengah. 

Permasalahan yang dibahas pada aspek program latihan dan pembinaan 

PPLP Sepakbola Jawa Tengah tidak dibatasi tetapi seluruh temuan di lapangan 

yang terkait dengan masalah ini akan dikaji keterkaitan antara pembinaan 

PPLP dengan program latihan sangat mempengaruhi tercapainya prestasi 

olahragawan yang optimal. 

Begitu pula sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang 

harus ada dalam proses pembinaan tanpa adanya sarana dan prasarana yang 

memadai proses pembinaan atlet yang baik tidak akan tercapai. 
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Sajoto (1988 : 11) menyatakan bahwa “setiap pembinaan olahraga yang 

bertujuan untuk mencapai prestasi atlet yang optimal memerlukan sarana 

penunjang yang memadai” 

1. Pengamatan 

Pengamatan merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif, 

karena sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah prilaku fisik 

dan prilaku verbal dari subyek penelitian. Menurut Moleong (2002 : 125) 

teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

Pengalaman dengan melihat secara langsung pristiwa merupakan alat yang 

baik untuk melihat suatu kejadian yang sebenarnya. Teknik pengamatan 

juga mempunyai keuntungan karena memungkinkan peneliti untuk 

memahami situasi yang rumit dan dapat mengamati beberapa tingkah laku 

yang muncul secara bersamaan. 

Proses pengamatan yang dilakukan dimulai dengan pengamatan 

menyeluruh (grand tour) dan selanjutnya lebih terfokus (mini tour). 

Pengamatan menyeluruh digunakan untuk mendapat catatan-catatan 

lapangan tentang situasi umum di sekitar subyek penelitian. Sedangkan 

pengamatan mini tour dilakukan untuk mengamati peristiwa yang lebih 

detail, rinci dan menggambarkan informasi yang lebih spesifik tentang 

prilaku manajemen di PPLP Sepakbola Jawa Tengah. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang melakukan  pengajuan 

pertanyaan dan yang diwawancarai, seorang yang menjawab pertanyaan 

itu (Moelong, 2002 : 135). Maksud dari mengadakan wawancara seperti 

yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266) antara lain : 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kegiatan, merekonstruksi 

kegiatan yang dialami masa lalu, memproyeksikan kejadian yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, 

mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari yang lain, baik 

manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, 

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti. 

Metode wawancara dipilih karena data utama dalam penelitian 

ini adalah perilaku verbal. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

untuk memperoleh informasi tentang proses manajemen yang dilakukan. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah domumen 

resmi PPLP Sepakbola Jawa Tengah sebagai bukti fisik dari suatu kegiatan 

yang telah dilakukan. Dokumen dalam hal ini dapat berupa catatan, 

biodata pelatih, foto kegiatan maupun rekaman hasil wawancara. 
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E. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu yang penting dalam penelitian 

kualitatif, karena merupakan jaminan kepercayaan dalam pemecahan 

permasalahan yang diteliti. 

Agar data yang diperoleh dapat dijamin kepercayaannya, maka peneliti 

menggunakan 4 kriteria yaitu : (1) kredibilitas / derajat kepercayaan 

(credibility), (2) transferabilitas / keteralihan (transferability), (3) 

dependabilitas / kebergantungan (dependability), dan (4) konfirmabilitas / 

kepastian (confirmability). 

1. Kredibilitas 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengecekan 

kredibilitas data yaitu : (1) triangulasi, (2) pengecekan anggota, dan (3) 

diskusi teman sejawat. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dalam 

sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda. Dengan demikian triangulasi sumber data dilakukan dengan 

menanyakan kebenaran data atau informasi tertentu yang diperoleh dari 

informan lainnya. 

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau 

informasi, termasuk hasil interprestasi peneliti yang telah ditulis dalam 
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format catatan lapangan atau transkrip wawancara kepada informasi 

lainnya yang dianggap perlu. Komentar, reaksi atau tambahan data 

informasi tersebut digunakan untuk merevisi catatan lapangan atau 

transkrip wawancara. 

Diskusi teman sejawat, ditempuh peneliti sebagai salah satu cara 

untuk memeriksa keabsahan data. Diskusi sejawat ini perlu dilakukan 

peneliti dengan cara membicarakan data atau informasi dan temuan-

temuan penelitian kepada teman-teman sejawat. Maksud dilakukannya 

diskusi sejawat ini adalah untuk membicarakan keabsahan data, meminta 

masukan dan saran serta pendapat mengenai data, temuan dan masalah-

masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

 

2. Transferabilitas 

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara “uraian rinci”. Dengan teknik ini peneliti melaporkan hasil 

penelitian secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat 

penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. 

Dengan dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan 

yang diperoleh peneliti. 

 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas adalah kriteria untuk menilai apakah proses 

penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses 
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penelitian dapat dilakukan peneliti adalah menyatukan dependabilitas 

dengan konfirmabilitas (1988:114). 

 

4. Konfirmabilitas 

Lincoln dan Guba (Moleong, 2003:173) menjelaskan konfirmabilitas 

berkaitan dengan masalah kebenaran naturalistik yang ditunjukkan oleh 

dilaksanakannya proses alur pemeriksaan audit trail. Trail artinya jejak 

yang dapat dilacak atau ditelusuri. Audit artinya pemeriksaan terhadap 

ketelitian yang dihasilkan sehingga timbul keyakinan bahwa apa dilakukan 

itu benar apa adanya. 

 

F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data tidak dianalisis dengan angka-angka 

melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf 

yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Jadi teknik 

dualisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Penerapan teknik analisis deskriptif menurut Miles and Huberman (1992 : 20) 

adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus yang dilakukan 

dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, yaitu : (1) reduksi 

data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Masalah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi 

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangakaian kegiatan analisis 

yang saling susul-menyusul. 
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Analisis data (Moleong, 2002) adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia 

membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan 

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara 

dimensi-dimensi uraian. 

Bogdan dan Taylor (1975 : 79) mendefinisikan “analisis data sebagai 

proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

menemukan hipotensi (ide) seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai 

data untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu”. Dengan 

demikian dalam penelitian analisis data didefinisikan sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan 

warna dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan pola 

seperti yang disarankan oleh data. Analisis interaktif yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman (1984:23) menggembang analisis dengan menggunakan 

empat komponen yang saling berinteraksi yaitu:pengumpulan data, reduksi 

data , penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data lapangan itu dicatat dalam catatan lapangan 

berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat apa yang didengar dan apa 

yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif 

adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar 

atau tafsiran dari penelitian tentang fenomena yang dijumpai, dari catatan 
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lapangan penelitian perlu membuat catatan repleksi merapakan catatan 

dari penelitian sendiri yang berisi komentar, kesan ,pendapat, 

danpenafsiran terhadap fenomena yang ditentukan berdasarkan fokus 

penelitian tentang manajemen PPLP sepakbola Jawa Tengah. 

 

2. Reduksi Data 

Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui 

peneliti pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan transparansi 

data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di 

lapangan selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema-

tema membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis catatan kecil 

(memo) pada kejadian seketika yang dirasa penting. 

 

3.  Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks 

naratif dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahapan untuk 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. 

 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Menarik kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal 

berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu 
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proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan 

kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang 

disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, 

hubungan, sebab-akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan 

verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan kembali 

terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui diskusi dengan 

teman sejawat adalah hal yang penting (Narution, 1992 : 120). 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : 1) mencatat 

semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. 2) menelaah 

kembali catatan lapangan hasil pengamatan, wawancara, serta memisahkan 

data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang 

kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi. 3) 

mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan, untuk kepentingan 

penelahaan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan 

penelitian. 4) membuat analisis akhir yang memungkinkan dituangkan 

dalam laporan untuk kepentingan penulisan tesis ini. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Latar Penelitian 

1. PPLP Sepakbola Jawa Tengah  

Melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat 

Keolahragaan, melaksanakan pembibitan olahraga, lewat pelajar yang 

berbakat yang dikenal dengan istilah “Program Latihan Olahraga Prestasi 

Pelajar (PPLP) atau dikenal dengan istilah Diklat. 

PPLP/Diklat sepakbola Jawa Tengah merupakan salah satu dari 8 

(delapan) PPLP/Diklat sepakbola yang berada di seluruh Indonesia, dan 

merupakan diklat yang tertua. Adapun ke delapan PPLP/Diklat itu adalah : 

Medan (Sumut), Palembang (Sumsel), Padang (Sumbar), Jayapura (Irian) 

dan Salatiga (Jateng), satu lagi PPLP/Diklat milik Dinas olahraga DKI 

Jakarta di Jakarta. 

Landasan formal pendirian PPLP/Diklat dilandaskan pada ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a. Keputusan Mendikbud No. 0222d/1980, tentang pokok dan fungsi 

Direktorat Keolahragaan. 

b. Keputusan Mendikbud No. 0222b/0/1980, tentang tugas pokok, fungsi 

dan susunan Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 
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c. Surat Ditjen Diklusepora No. 52 E/I/1984 tanggal 28 Agustus 1984, 

tentang pendirian pusat-pusat pendidikan latihan pelajar dan 

mahasiswa di Indonesia. 

d. SK Mendikbud No. 413/V/1987 tanggal 14 Juli 1987, tentang titik 

berat pelaksanaan pendidikan jasmani di SLTP dan SLTA adalah 

olahraga atletik. 

e. Tap MPR No. II/MPR/1988, tentang GBHN mengenai pembinaan dan 

pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga. 

f. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. 

g. Pidato Presiden RI pada peringatan Hari Olahraga Nasional di 

Ujungpandang tanggal 9 September 1991 yang menekankan 

pentingnya pembibitan olahraga. 

 

2. Organisasi  

Untuk menyelenggarakan kegiatan di PPLP/Diklat Sepakbola Jawa 

Tengah dibentuk suatu organisasi  penyelenggaraan sebagai berikut : 
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Gambar 8.  

Struktur Organisasi PPLP sepakbola Jawa Tengah 

 

3.  Pola Pembinaan 

Pola tersebut di atas menggambarkan proses pembinaan olahragawan 

pelajar berbakat, yang digarap melalui 3 tahapan untuk mencapai prestasi 

yang tinggi yaitu : 

Tahap pertama  : pembibitan olahragawan pelajar melalui 

penjaringan atlet Kabupaten/Kota. 

Tahap kedua  :  pembibitan olahragawan pelajar melalui 

PPLP/Diklat. 

Pembina  
Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 Jawa Tengah 

KONI Penanggungjawab 
 PLS OR 

Induk Organisasi 

Ka. Diknas  

Pelaksana 
Asrama 
- Konsumsi BP 
- Kesehatan 
- Rekreasi 
- Sosial 
- Akomodasi 

Pelaksana 
Evaluasi  

Pelaksana 
Akademik OR  

Pelaksana  
Teknis  

Pelaksana 
- Administrasi 
- Keuangan 

(Pimpro + 
Bendahara) 
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Tahap ketiga : pembibitan olahragawan pelajar dengan prestasi 

terpilih untuk ditingkatkan prestasinya pada sekolah 

olahragawan (SMP/SMA Negeri Ragunan Jakarta). 

Selanjutnya pemilihan/seleksi olahragawan pelajar berbakat ini 

dibina menggunakan prosedur pembinaan berdasarkan jenjang alur keatas. 

Dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  

Prosedur pembinaan jenjang alur keatas 

 

Siswa setelah lulus dari jenjeng pendidikan SMA maka siswa harus 

meninggalkan PPLP dan mereka akan mencari masa depannya masing-

masing. 

Untuk kelanjutan pembinaan setelah lulus dari sekolah maka harus 

mencari klub sendiri dengan cara melamar di klub-klub yang mengikuti 

liga PSSI dan tak jarang banyak yang gagal. Hal ini disebabkan klub-klub 

Sekolah Olahraga 

PPLP 

Program latihan 
prestasi olahraga 

bersama kelas 
olahraga

Klub 
Sekolah 

Sekolah 
Kurikulum ekstra 

kurikuler 



 

 

77

liga mencari pemain yang sudah jadi. Barangkali hanya sedikit klub yang 

mau menerima pemain muda untuk dibina sebagai pemain magang. 

Dengan kondisi yang ada, banyak yang setelah lulus PPLP mencari 

pekerjaan atau melanjutkan kuliah. 

Agar pembinaan yang sudah dilakukan di PPLP tidak putus perlu 

kiranya ada solusi, yang pertama lewat pembentukan PPLM sepakbola, 

seperti PPLM yang sudah ada pada cabang olahraga lain tentunya 

disesuaikan karena cabang sepakbola merupakan cabang olahraga beregu. 

Untuk solusi yang kedua perlu adanya kerjasama antara Depdiknas 

dengan PSSI dan klub liga, dimana lewat kerjasama tersebut diharapkan 

tim-tim liga untuk ikut membina pemain yang lulus dari PPLP. 

Apabila kedua solusi dapat dijalankan maka apa yang menjadi target 

pembinaan akan tercapai dimana tahapan-tahapan pembinaan tidak putus 

di tengah jalan. 

 

4.  Evaluasi dan Monitoring 

Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala/periodik. Evaluasi 

yang dilakukan baik terhadap prestasi atlet, juga pada prestasi akademis. 

Selain itu diadakan monitoring baik oleh penanggungjawab PPLP/Diklat 

juga oleh staf dari Direktorat Keolahragaan Jakarta. 

Evaluasi itu menyangkut : tes fisik, teknik, akademis, medis. Untuk 

medis ini sering secara berkala dilakukan oleh tim dari pusat yaitu : Pusat 

Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Depdikbud Jakarta. Selain itu secara 
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khusus PPLP/Diklat sepakbola Jawa Tengah menyampaikan laporan dan 

pertanggungjawaban mengenai pembinaan selama 1 tahun (per tahun 

anggaran dan tahun ajaran) kepada penanggungjawab PPLP yaitu Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. 

Evaluasi dan monitoring tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan 

karena dilaksanakan hanya untuk pembuatan laporan. Apabila evaluasi dan 

monitoring dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan bermanfaat 

untuk melihat kemampuan dan kondisi atlet sehingga prestasi yang 

diharapkan akan terpenuhi. 

Untuk pemerikasaan medis PPLP  yang menampung sekitar 90 atlet 

dari 3 cabang olahraga yang dibina perlu memiliki klinik kesehatan untuk 

mengatasi segala keluhan penyakit yang diderita atlet. 

Evaluasi untuk prestasi atlet yang berkaitan dengan teknik, fisik, 

akademis dan medis tidak dilaksanakan untuk menilai perkembangan dan 

kemamuan atlet. Tes evaluasi kemampuan dilaksanakan apabila ada 

permintaan untuk keperluan pembuatan laporan. 

Untuk laporan perkembangan atlet hanya diberikan secara lisan oleh 

pelatih pada saat ada pertemuan dengan penanggung jawab PPLP. 

Evaluasi untuk pelatih dilakukan dengan mendengar informasi-

informasi dan melihat prestasi POPNAS atau kejuaraan antar PPLP se-

Indonesia. 
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Evaluasi akademis untuk atlet sepakbola mengenai prestasi belajar 

yang jelek tidak pernah ditindaklanjuti dan tidak ada tindakan berupa 

solusi untuk perbaikan. 

 

B. Manajemen PPLP Sepakbola Jawa Tengah 

1. Manajemen Rekrutmen Pemain 

PPLP sepakbola menampung 22 anak untuk dididik menjadi calon 

pemain sepakbola yang handal dalam perekrutan pemain disesuaikan 

dengan kebutuhan, kebutuhan disini yang dimaksud adalah tergantung 

siswa yang lulus berapa. Siswa PPLP sepakbola yang ada terdiri dari anak-

anak berbagai tingkatan, ada yang kelas 3 SMP, ada yang kelas 1 SMA, 

kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA. Waktu penerimaan siswa baru 

menggunakan batasan umur kelahiran. Contohnya tahun 2005 ini PPLP 

sepakbola menerima siswa kelahiran maksimal tahun 1989. Kebutuhan 

yang lain adalah posisi pemain apa yang kurang jadi setiap tahun tidak 

bisa dipastikan posisi apa yang dibutuhkan. 

Sosialisasi penerimaan siswa PPLP sekarang ini bisa lewat mas 

media atau Kasi-Kasi olahraga di setiap kecamatan. Kalau melihat animo 

pendaftaran tahun ini yang peneliti amati sangat besar sekali yaitu hampir 

200 anak. Pendaftaran bisa melalui Dipdiknas Propinsi bidang olahraga 

atau siswa langsung mendaftar di Salatiga. Pada waktu pendaftaran siswa 

diwajibkan membawa syarat administrasi seperti : STTB, Akte Kelahiran, 

atau piagam prestasi yang dimiliki. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi 
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adalah secara fisik tinggi badan minimal 170 cm dan nilai akademik 

minimal rata-rata harus nilai 6. Setelah persyaratan administrasi lulus 

siswa berhak mengikuti uji fisik materinya meliputi : tes VO2 Max, tes 

vertical jump, tes sit up, back up, push up. 

Sedang tes teknik yang diberikan adalah : tes timang-timang bola 

dengan kaki dan kepala, tes kecepatan dribiling, tes akurasi tendangan ke 

gawang, tes jauhnya tendangan, dan tes bermain. 

Dalam rekrutmen anak PPLP sepakbola pada waktu tes bermain 

menggunakan 2 orang ahli dari luar yaitu dari UNNES dan dari Pengda 

PSSI. 2 pemandu bakat tersebut sebatas memberi masukan yang 

menentukan sepenuhnya adalah pelatih kepala PPLP sepakbola. Setelah 

calon siswa PPLP sepakbola mengikuti semua elemen tes maka tim 

rekrutmen tes melakukan rapat hari itu juga yang dipandu petugas dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi untuk menentukan pemain. 

Pengumuman langsung diberikan pada hari itu juga dengan harapan semua 

bisa menyaksikan secara terbuka seiapa-siapa yang diterima di PPLP tahun 

ajaran baru. 

Setelah siswa diumumkan diterima kemudian menunggu tahun 

ajaran baru dan masuk di PPLP sepakbola serta akan dicarikan sekolah di 

Salatiga dan menjadi penghuni asrama PPLP sepakbola selama dia 

menempuh pendidikan sekolah. 
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2. Manajeman Latihan 

Pelatih merupakan pemimpin tertinggi di lapangan pada PPLP 

Sepakbola Salatiga. Peranannya sangat penting dalam menjalankan segala 

program latihan. Di PPLP Sepakbola Salatiga ada tiga orang pelatih 

dengan jabatan 1 pelatih kepala dengan 2 asisten. 

Pelatih kepala dalam memberikan program latihan tidak pernah 

berkomunikasi dengan asisten pelatih, hal ini nampak dalam setiap latihan 

asisten hanya berdiri di tepi lapangan. Terkadang berada di belakang 

gawang untuk mengambil bola yang keluar lapangan. 

PPLP sepakbola latihan tiap pagi dan sore kecuali hari sabtu sore dan 

minggu latihan diliburkan untuk memberikan waktu istirahat pada siswa 

PPLP sepakbola. Latihan pagi dimulai jam 05.00 Wib sampai jam 06.00 

Wib. Untuk sore hari latihan diadakan mulai jam 15.00 Wib dan selesai 

jam 17.30 Wib. 

Tempat latihan ada dua tempat yaitu lapangan sepakbola 411 

Kostrad Salatiga dan lapangan tenis PPLP Salatiga. Lapangan 411 sifatnya 

pinjam pakai, jadi kalau ada kegiatan tertentu PPLP harus mengalah dan 

tidak bisa menggunakan lapangan. Dalam pengamatan, latihan untuk siswa 

PPLP sepakbola sering terganggu dan tidak bisa menggunakan lapangan 

sepenuhnya beberapa kali sering melihat saat latihan ada kegiatan tim 

PORDA Salatiga, LPSB SKB, dan masyarakat kampung di lingkungan 

411. Lapangan yang dipakai untuk alternatif adalah lapangan tenis PPLP. 

Itupun sesi latihan sangat terbatas pada latihan-latihan penguasaan bola. 
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Dalam melakukan latihan di lapangan tenis keamanan kurang terjamin dan 

pemain dalam melakukan latihan harus berhati-hati disamping licin 

tempatnya juga sempit. 

Untuk program latihan sepenuhnya di tangan pelatih kepala. Asisten 

pelatih bertugas membantu kegiatan pelatih kepala. Dalam pengamatan 

pelatih fisik yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Jateng sampai akhir penelitian saya, belum pernah memberikan latihan 

fisik secara khusus. 

Untuk asisten pelatih adalah mantan kepala SKB Salatiga. Saya 

sering melihat datangnya terlambat dan memang tidak mempunyai beban 

tanggung jawab untuk program latihan. 

Program latihan yang diberikan oleh kepala pelatih banyak 

menekankan pada skill pemain dan setiap latihan selalu ada bentuk latihan 

penyelesaian untuk game atau simulasi pertandingan selama penelitian 

belum pernah ada. Untuk mengetahui kelemahan dan kemajuan dalam 

mengikuti latihan sesi game sangat penting. Sekali waktu saya melihat 

pelatih memberikan latihan sircuit weith trainning dengan 10 pos dengan 

beban latihan seiap pos 1 menit, setelah itu saya tidak pernah melihat 

program tersebut dilakukan lagi. Pada saat latihan tersebut ada anak baru 

nampak tidak mampu melaksanakan program tersebut. Beban latihan itu 

porsinya terlalu berat untuk anak baru karena sebelum masuk PPLP, 

belum pernah mendapatkan latihan sircuit weith trainning. Setiap latihan 
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banyak fariasi dan kombinasi latihan yang diberikan kadang-kadang 

sampai ada lima macam bentuk latihan untuk sekali latihan.  

 

3. Manajemen Pelatih 

Yang menentukan pelatih sepakbola PPLP adalah Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. Proses pemilihan pelatih tertutup dan tidak 

membuka pendaftaran untuk umum. Sedangkan untuk asisten, penugasan 

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan status PNS dan tidak 

melihat kemampuan skill yang dimiliki dan bertugas sebagai pengabdian 

dan siap tinggal di mess bersama atlet dan bersedia menganggung 

keperluan makan sehari-hari. 

Pelatih S adalah seorang PNS Pemkot Solo bertugas di Dinas Pasar. 

Diangkat jadi pelatih kepala PPLP sepakbola sejak Juli 2004. Pelatih S 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih dan karyawan Pemkot Solo 

tiap hari bolak balik Solo-Salatiga. Latar belakang pelatih S adalah alumni 

PPLP tahun 1981 dan mantan pemain Kramayudha, Arseto, dan Persis 

Solo. 

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pelatih, pelatih S  jam 

05.00 pagi sudah berada di lapangan kemudian selesai melatih jam 07.00 

harus ke kantor di Solo. Pelatih sering meniggalkan pekerjaan karena 

harus mengikuti setiap kali anak-anak PPLP bertanding, berkat kerja sama 

yang baik dengan pimpinannya selama melatih di PPLP tidak ada masalah. 

Dan karena dorongan dan dukungan dari istrinya yang tinggal bersama di 
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Mess pelatih PLLP tugas sebagai pelatih dan karyawan dapat berjalan 

dengan lancar. 

Sebagai pelatih kepala di PPLP sepakbola Jawa Tengah, pelatih S 

mendapat honor tiap bulannya Rp. 800.000,- dipotong pajak. Untuk uang 

makan menjadi tanggungan pelatih. Selama melatih di PPLP belum pernah 

mendapat perlengkapan latihan sebagaimana siswa mendapat jatah sepatu, 

kaos untuk latihan dan perlengkapan yang lain. 

Sedangkan asisten pelatih B adalah seorang pensiunan P dan K dan 

kebetulan mantan kepala SKB Salatiga karena masih menempati rumah 

dinas di SKB maka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi 

tanggung jawab untuk ikut menangani PPLP sepakbola Jawa Tengah. 

Untuk asisten pelatih fisik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Jawa Tengah menempatkan H ikut membantu menangani fisik atlet 

sepakbola mulai bulan juli 2005. Pelatih H tinggal di Mess dekat Mess 

siswa diharapkan dapat membantu pengawasan atlet PPLP sepakbola. 

Pelatih H sebenarnya domisilinya di Semarang. Pulang ke Semarang tiap 

hari Jum’at setelah latihan sore. 

Selama ikut menangani PPLP sepakbola sementara ini baru 

melakukan adaptasi karena pelatih H tidak mempunyai latar belakang di 

sepakbola melainkan tenis. Dalam menjalankan tugas berdasarkan 

pengamatan yang ada di PPLP sepakbola baik masalah teknis di lapangan 

atau non teknis misalnya ada anak yang sakit juga menjadi tanggung jawab 
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keluarga pelatih S. Ada siswa yang cidera juga beban biaya pemijatan 

menjadi tanggungan pelatih kepala. 

Kriteria sertifikasi perekrutan pelatih adalah memiliki kualifikasi 

pelatih daerah/klub, sanggup tinggal berdampingan dengan siswa, lulusan 

minimal SLTA, mempunyai dedikasi tinggi, memiliki sikap/sifat 

mendidik. Seorang pelatih di PPLP sepakbola diharapkan dapat 

menangani 2 aspek yaitu aspek pendidik dan aspek melatih. 

Pelatih di PPLP tidak ada kontrak kerja untuk evaluasi selalu 

dipantau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi. Untuk menilai 

kemampuan pemain secara penuh maka harus diadakan latih tanding 

secara terprogram. Pelatih kesulitan untuk melakukan uji coba karena 

tidak ada dana untuk pos uji coba. Karena keterbatasan dana maka Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan mengijinkan pelatih untuk mengikuti 

kejuaraan antar klub di desa-desa dan biasanya mendapat uang transport. 

 

4. Manajemen Gizi 

Untuk memenuhi gizi dan makan anak-anak PPLP satu tahun ini 

diserahkan Ibu Pur dengan dibantu 4 orang karyawan yang sudah 

berpengalaman. Untuk menangani menu makan tidak ada ahli gizi yang 

harusnya membantu dalam penghitungan pemenuhan standar gizi. 

Dalam memberikan pelayanan makan untuk anak-anak PPLP Ibu 

Pur selaku pananggung jawab selalu komunikasi dengan anak-anak apa 

yag menjadi kesukaan makan anak-anak PPLP. 
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Penanggung jawab konsumsi makan anak-anak PPLP bertanggung 

jawab pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah untuk urusan 

belanja dari pihak pemborong Ibu Pur dan krunya hanya bertugas 

memasak, menyajikan dan membersihkan segala sarana dan peralatan 

makan di PPLP. 

Anak-anak PPLP mendapat konsumsi makan tiap hari 3 kali. Pagi, 

siang dan malam ditambah 1 kali snack dan susu tiap pagi. Untuk 

pengaturan lauk sudah ditata di piring anak-anak tinggal ambil kemudian 

mengambil sayur dan nasi sesuai dengan kebutuhan. Meja makan untuk 

masing-masing cabang olahraga sendiri-sendiri. 

Saat makan tidak ada yang mengawasi dari pihak pelatih ada kalanya 

anak ada yang nakal mengambil jatah lauk temannya, tapi Ibu Pur 

biasanya melebih jumlah lauk untuk menjaga kejadian-kejadian tersebut. 

Tempat makan cukup bersih karena penanggungjawab selalu minta 

pada pagawainya sehabis makan langsung tempatnya dibersihkan. Adapun 

waktu makan untuk pagi hari dari jam 06.00-08.00, siang dari jam 12.00-

14.00, sedangkan malam hari jam 18.30-21.00 Wib. Dalam mengatur 

karyawannya Ibu Pur tidak menugaskan tiap karyawan secara khusus tapi 

mereka sudah saling mengisi pekerjaan di dapur. 

 

5. Manajemen Atlet 

Atlet PPLP berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan luar 

Jawa Tengah. Para atlet PPLP diterima melalui tes fisik, skill dan 
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wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martikno dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah wawancara 

untuk mengetahui sikap atlet tersebut diterima atau tidak di PPLP. 

Atlet PPLP wajib mengikuti tata tertib yang ada di PPLP. Bagi siswa 

PPLP disamping latihan, pendidikan juga tidak kalah penting dan apabila 

si atlet tidak naik kelas maka sanksinya adalah dikeluarkan dari PPLP. 

Karena pentingnya nilai pendidikan maka setiap penerimaan siswa baru 

selalu ditekankan bahwa nilai rata-rata minimal nilai 6. 

Latihan mulai jam 5 pagi, jadi anak-anak PPLP tiap pagi harus 

bangun sebelum jam 5 karena untuk persiapan latihan pagi. Setelah latihan 

kurang lebih jam 06.00 anak-anak persiapan (sarapan pagi) setelah makan 

pagi anak PPLP bersiap untuk berangkat sekolah diantar ke sekolah 

dengan kendaraan antara jemput PPLP. 

Anak-anak PPLP sebagian ditampung di SMA 3 dan SMA 2, karena 

mereka ditempatkan di sekolah-sekolah favorit  banyak anak-anak yang 

ketinggalan dalam mengikuti pelajaran. Anak PPLP sepakbola kurang 

sekali perhatian pada pendidikannya. Dari pengamatan yang mengikuti les 

malam yang telah dijadwalkan dari pihak PPLP ternyata anak-anak 

sepakbola sedikit yang mengikuti sewaktu peneliti melihat di kamar anak 

sepakbola tidak ada siswa yang belajar. 

Anak-anak PPLP sepakbola pulang sekolah sekitar jam 14.00. 

Setelah itu makan siang di ruang makan. Waktu makan siang tidak bisa 

bersama-sama dalam satu meja. Setelah makan siang mereka istirahat 
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sebentar kemudian jam 15.00 Wib mereka sudah siap di lapangan sampai 

jam 17.30 Wib untuk mengikuti latihan sore hari. 

Pada malam hari sebelum makan malam diadakan apel malam dan 

seluruh siswa PPLP mengikuti kegiatan tersebut. Dalam apel malam hanya 

digunakan untuk mengecek keberadaan siswa PPLP dan sekali-sekali ada 

pengumuman. Apel makan yang mengkoordinir adalah petugas keamanan 

PPLP. 

Anak-anak PPLP sepakbola setelah makan malam ada yang langsung 

masuk asrama ada yang ngobrol ke tempat pelatih. Anak-anak PPLP 

sepakbola jam 10.00 Wib sudah tidur kecuali malam minggu. 

Anak-anak PPLP dalam 1 tahun pulang ke rumah pada saat lebaran 

dan liburan sekolah. Itupun kalau tidak ada kejuaraan yang diikuti PPLP 

sepakbola. Biasanya banyak orang tua anak-anak PPLP yang datang 

menjenguk anaknya di asrama. Kalau sudah masuk di PPLP anak-anak 

sebagian besar waktunya digunakan untuk berlatih dan berlatih, masa 

remaja anak-anak PPLP tersita penuh di lapangan dan ini merupakan suatu 

pengorbanan anak-anak PPLP untuk mengejar impian menjadi seorang 

pemain bintang masa depan sepakbola Indonesia. 

 

6. Manajemen Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana latihan sangat mendukung proses kegiatan 

latihan siswa PPLP sepakbola. Sarana yang digunakan untuk latihan siswa 
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PPLP sehari-hari adalah lapangan tenis, lapangan sepakbola 411 Kostrad, 

dan ruang sircuit weith trainning. 

Frekuensi latihan sering menggunakan lapangan tenis SKB Salatiga 

untuk lapangan sepakbola sering terganggu dengan kegiatan lain seperti 

anak-anak kampung yang bermain sepakbola tanpa jadual yang jelas, 

siswa sekolah sepak bola SKB yang latihannya jadwalnya berbarengan 

dengan anak PPLP. Jadi pelaksanaan latihan di lapangan sepakbola kurang 

maksimal dan kurang fokus. 

Untuk ruang fitnes PPLP sepakbola jarang sekali menggunakan, 

pengaturan penggunaan juga tidak terjadwal sehingga pemanfaatan ruang 

fitnes tergantung dengansituasi dan kondisi. Jadi kurang terkoordinasi 

dengan cabang-cabang olahraga yang lain. 

Disamping tempat latihan, perlengkapan latihan yang harus 

dikenakan siswa adalah seragam latihan, sepatu bola dan sepatu karet. 

Untuk seragam latihan masing-masing anak mendapat 2 stell kaos latihan, 

untuk sepatu bola dan sepatu karet untuk latihan dalam satu tahun 

mendapat 1 kali jatah, sedang untuk kekurangannya siswa PPLP sepakbola 

membeli sendiri. Apabila ada kejuaraan siswa mendapat jatah lagi 

termasuk tas dan jaket kontingen. 

Sarana latihan terutama bola dalam 1 tahun mendapat 30 bola. Untuk 

sarana latihan yang lain seperti gawang yang bisa dipindah, gawang kecil 

untuk permainan unit, rompi latihan dan marka latihan tidak dimiliki PPLP 

sepakbola Salatiga Jawa Tengah. 
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Setiap kali latihan masing-masing anak mengambil bola di gudang 

satu-satu, begitu pula saat mengembalikan setelah latihan. Tanggung 

jawab perlengkapan latihan diserahkan kepada siswa karena PPLP 

sepakbola tidak mempunyai tenaga karyawan yang bertugas sebagai 

pembantu umum. 

Untuk pelatih dan asisten pelatih tidak mendapatkan sarana latihan 

sebagaimana siswa. Jadi pengadaan perlengkapan pelatih dan asisten 

ditanggung sendiri. 

 

7. Manajemen Pendanaan 

PPLP sepakbola termasuk yang didanai dari pusat yaitu APBN. 

Besarnya anggaran untuk setiap pemain setiap tahunnya 20 juta rupiah. 

Dana dari pusat turun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian 

disalurkan  untuk kebutuhan operasional PPLP dan khususnya PPLP 

sepakbola. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah bidang olahraga 

yang mengelola segala kebutuhan PPLP sepakbola. Kebutuhan-kebutuhan 

itu meliputi sarana latihan, honor pelatih, konsumsi, perlengkapan latihan 

dan biaya mengikuti kejuaraan antar PPLP se Indonesia dan POPNAS. 

Untuk anggaran rutin yang tiap bulan harus dikeluarkan adalah 

honor pelatih kepala Rp. 800.000,- dipotong pajak, asisten pelatih Rp. 

600.000,- dipotong pajak, uang saku pemain masing-masing Rp. 100.000,-

. 
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Untuk konsumsi tidak dapat disebutkan indeksnya per anak berapa 

rupiah setiap kali makan, tetapi memberi patokan minimal makan 4000 

kalori, untuk makan diborongkan dengan sistem lelang. 

Untuk anggaran sarana prasarana latihan setiap tahun mendapat 30 

sampai 40 bola sedang jatah sepatu latihan setiap anak mendapat 2 pasang 

sepatu dan untuk kekurangannya anak mengadakan sendiri. 

Semua urusan pembelian yang menangani dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Jawa Tengah, PPLP tinggal menerima apa yang diberikan. 

Biasanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan lelang untuk 

segala pembelian barang yang biayanya besar. 

 

C. Pembahasan 

1. Manajemen Rekrutmen Siswa dan Palatih PPLP 

Dalam penerimaan siswa baru PPLP menggunakan 2 kriteria pokok 

sebelum melakukan seleksi lanjutan. Kedua kriteria pokok itu adalah 

tinggi badan minimal calon siswa adalah 170 cm tanpa melihat posisi 

pemain. Untuk yang kedua nilai raport rata-rata minimal angka 6. Kriteria 

yang ditetapkan ternyata di lapangan ada beberapa siswa yang diterima 

dengan tinggi badan kurang memenuhi syarat. Disini PPLP kurang 

konsisten dengan alasan pemain mempunyai keistimewaan dalam bermain. 

Setelah siswa lolos dari seleksi tinggi badan dan nilai raport rata-rata 

6 tahap seleksi berikutnya calon siswa melakukan tes kemampuan fisik 

dan tes ketrampilan sepakbola. Untuk tes penentuan siswa diberi 
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kesempatan bermain minimal 30 menit tiap siswa. Untuk tes disini dari 

Depdiknas mengundang 2 konsultan pelatih dari Unnes dan dari Pengda 

PSSI untuk ikut membantu mengamati dan memberikan penilaian saat 

game. Untuk penentuan pemain diserahkan sepenuhnya kepada pelatih 

kepala. 

Untuk pengumuman dilakukan setelah tes game selesai dan tidak 

menunggu, bertujuan untuk transparansi penjaringan pemain PPLP 

sepakbola. Adapun siswa yang diterima adalah sejumlah sesuai kebutuhan. 

Apabila yang keluar 6 maka akan menerima 6 pemain jumlah kuota siswa 

adalah 22 anak. 

Untuk siswa yang tidak meningkat prestasinya tidak ada sanksi. 

PPLP hanya memberikan sanksi apabila siswa tidak naik kelas atau tidak 

lulus akan dikeluarkan 

 

2. Manajemen Pelatih 

Pelatih kepala harus tinggal di Mess yang telah disediakan 

Depdiknas bertujuan agar selalu bisa memantau pemain baik masalah 

pendidikan dan latihan. Untuk masalah latihan berjalan baik sedangkan 

masalah pendidikan anak-anak sepakbola kurang terkontrol dengan baik. 

Padahal sanksi yang diberikan oleh Depdiknas cukup tegas yaitu apabila 

siswa tidak naik kelas maka akan dikeluarkan. 

Pelatih S sebagai pelatih kepala mempunyai 2 pekerjaan yaitu sebagi 

pegawai negeri di Pemkot Solo yang harus tetap ke kantor setiap harinya 
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dan melatih tiap pagi dan sore. Untuk pekerjaan dan melatih tidak ada 

masalah karena dapat membagi waktu. Kesulitan apabila saat melakukan 

pertandingan ke luar daerah atau mengikuti kejuaraan dan harus 

meninggalkan kantor untuk mendampingi pemain. 

Untuk urut-urutan latihan cukup sistematis dalam memberikan 

latihan mulai dari pemanasan, latihan init, dan colling down. Dalam 

memberikan latihan pelatih dibantu 2 orang asisten yaitu B dan H. para 

asisten bekerja sifatnya hanya membantu. Jadi tidak mempunyai tugas 

yang jelas. Dan dalam setiap kali latihan tidak ada komunikasi bersama 

secara tim dalam memberikan program latihan. 

Program latihan pelatih kepala harus diketahui oleh siswa dan asisten 

pelatih sehingga di lapangan masing-masing mempunyai tanggungjawab 

dan bekerja sesuai tugas yang sudah dibuat. 

Pelatih PPLP Jawa Tengah tidak memiliki sertifikat kepelatihan.  

Melatih berdasarkan dari pengalaman sebagai pemain dan pembina. 

Mereka dapat bekerja dan memberikan pelatihan kepada siswa PPLP 

sepakbola atas kepercayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

3. Manajemen Atlet 

Siswa PPLP disamping sebagai pelajar juga sebagai atlet. Mereka 

harus mengikuti pelajaran di sekolah dan harus berlatih keras pagi dan 

sore. Untuk menerima pelajaran siswa PPLP sepakbola sudah kelelahan 

akibatnya sulit untuk menerima pelajaran. Tapi tidak semua siswa PPLP 
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sepakbola lemah dalam mengikuti pelajaran. Kondisi ini karena siswa 

PPLP sepakbola masuk di sekolah favorit yang rata-rata siswa mempunyai 

kemampuan akademik yang bagus dan bisa konsentrasi penuh di pelajaran  

sedangkan siswa PPLP pada saat menerima pelajaran kondisi badan sudah 

capek. 

Anak-anak PPLP setiap harinya melakukan latihan 2 kali pagi dan 

sore. Untuk libur latihan hari sabtu sore dan minggu. Karena mereka rata-

rata adalah remaja kadang-kadang timbul rasa jenuh dan di PPLP sendiri 

tidak ada program refreshing untuk anak-anak. Kesempatan bisa pulang 

hanya pada Hari Raya Idul Fitri atau Natal. 

Kegiatan mereka cukup padat dari bangun pagi jam 04.30 Wib 

sampai latihan sore jam 17.30 Wib. Dengan penuh kesadaran mereka 

jalani dan jauh dari keluarga untuk dapat meraih prestasi sepakbola dan 

pendidikan. 

Siswa PPLP sepakbola sering diketahui bolos dari sekolah. Mereka 

sewaktu berangkat dari asrama tujuannya ke sekolah ternyata setelah 

mobil pengantar meninggalkan sekolah, mereka tidak masuk kelas. 

Karena sanksi yang diberikan PPLP tidak tegas terhadap siswa yang 

bolos sehingga banyak anak PPLP sepakbola tertinggal dalam mengikuti 

pelajaran. Pemahaman pelatih tentang arti penting pendidikan juga kurang 

dan menganggap sekolah tidak penting sehigga anak-anak PPLP sepakbola 

kurang termotivasi untuk belajar. 
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Dari mereka setelah lulus dari PPLP bercita-cita menjadi pemain 

nasional dan dapat bergabung dengan tim Liga Profesional Indonesia. 

Kenyataan setelah lulus dari PPLP banyak dari siswa yang tidak masuk 

dalam tim liga profesional. 

 

4. Manajemen Latihan 

Dalam menjalankan program latihan pelatih S menitikberatkan pada 

kemampuan skill individu pemain, kemampuan fisik kurang diberikan 

dalam setiap season latihan, latihan fisik diberikan hanya sebagai selingan 

latihan tidak terprogram secara khusus. 

Spesialisasi yang menjadi tujuan pembinaan pemain PPLP sepakbola 

dalam latihan kurang mengarah ke sana. Materi latihan diterima secara 

umum oleh semua siswa. Khusus untuk penjaga gawang tidak tertangani 

secara maksimal karena tidak memiliki pelatih khusus penjaga gawang. 

Setiap lapangan dipakai untuk sesuatu kegiatan, siswa PPLP berlatih 

di lapangan tenis yang kondisinya sangat membahayakan dan tidak 

mencari alternatif di tepi lapangan sepakbola yang lebih aman dan sesuai 

untuk program latihan teknik. Untuk program latihan siswa PPLP tidak 

pernah melakukan game bersama, game dilaksanakan apabila ada tawaran 

main dengan tim luar. Itupun semua pemai tidak mendapat kesempatan 

bermain yang sama. Bahkan ada pemain selama menjadi siswa PPLP tidak 

pernah dicoba dalam setiap kali uji coba. Karena uji coba yang dilakukan 
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berbentuk turnamen pelatih sering takut mencoba, pemain takut tim akan 

kalah. 

Program latihan tidak berimbang, latihan banyak menekankan pada 

latihan penyerangan sedangkan latihan bertahan porsinya sangat kurang. 

Setiap latihan sering diakhiri dengan latihan penyelesaian ke gawang 

untuk semua pemain. 

 

5. Manajemen Gizi 

Dalam sehari siswa PPLP sepakbola mendapat jatah makan 3 kali 

ditambah 1 kali snack. Porsi makan yang diberikan 4000 kalori tiap kali 

makan. Jumlah 4000 kalori yang jadi ukuran Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sulit untuk diterapkan karena tidak adanya ahli gizi yang 

bertugas di PPLP. Karena gizi untuk atlet sangat penting Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan perlu menempatkan pegawai dan kebudayaan perlu 

menempatkan pegawai ahli gizi untuk menangani kebutuhan gizi para atlet 

PPLP. 

Untuk pengaturan makan setiap siswa lauknya dijatah di piring 

mereka bisa bebas mengambil nasi dan sayuran. Setiap kali makan 

waktunya sudah diatur untuk pagi disediakan dari jam 06.00-08.00 Wib, 

makan siang jam 12.00-14.00 Wib, makan malam setelah apel malam 

mulai jam 18.00-21.00 Wib. 

Petugas konsumsi sering berkomuniksai dengan siswa tentang 

kesukaan makan siswa ini dilakukan untuk mencegah kebosanan. Untuk 
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snack diberikan pada saat setelah makan siang. Kebanyakan siswa snack 

diambil malam hari. 

Untuk pengelolaan konsumsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

melakukan tender diborongkan orang luar dan setiap tahun akan dievaluasi 

apabila tidak memuaskan dan banyak keluhan dari siswa maka akan 

diganti. 

Meja makan di ruang makan diatur setiap cabang olahraga di PPLP. 

Setiap habis makan ruang makan selalu dibersihkan oleh petugas biasanya 

siswa bisa makan bersama pada saat makan malam. 

 

6. Manajemen Pendanaan 

Dana untuk PPLP sepakbola dari APBN Pusat besarnya untuk setiap 

tahun anggaran tiap anak Rp. 20 juta. Pengelola dana lewat Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan bidang olahraga. Dana sebesar Rp. 20 juta 

untuk setiap atlet apabila dirinci perkiraannya adalah : 

a) uang saku atlet @ Rp. 100.000,- x 22 x 12 bulan  = Rp.   26.400.000,- 

b) perlengkapan pemain @ Rp. 500.000,- x 22  = Rp.   11.000.000,- 

c) Konsumsi @ Rp. 50.000,- x 22 x 12  = Rp. 396.000.000,- 

Jumlah   = Rp. 433.400.000,- 

Dari anggaran APBN untuk 22 atlet adalah Rp. 440.000,- masih ada 

sisa anggaran sebesar Rp. 6.600.000,-. 
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Untuk semua kebutuhan PPLP sepakbola pengelolaan dana oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang olahraga dan dilelangkan untuk 

pembelian perlengkapan sarana dan prasarana. 

Honor pelatih langsung diterimakan pelatih dari Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Jawa Tengah setiap bulannya adapun untuk pelatih 

kepala sebesar Rp. 800.000,-, sedang untuk asisten besarnya Rp. 600.000,- 

Setiap bulan siswa PPLP mendapat uang saku Rp. 100.000,- dan 

diterimakan pada awal bulan dan sering dipakai siswa untuk membayar 

SPP sekolah. Dari anggaran APBN yang besarnya setiap anak Rp. 20 juta 

setahun sebenarnya cukup memadai apabila dikelola dengan baik dan 

benar untuk honor pelatih sangat tidak seimbang dengan tugas dan 

tanggungjawabnya mengingat pelatih dan asisten pelatih tinggal di asrama. 

Dari dana yang ada apabila ditambah dengan pengeluaran yang lain 

seperti honor pelatih, sarana prasarana sewa lapangan dan lain-lain kalau 

hanya dari dana APBN untuk atlet sangatlah kurang, untuk menutup 

anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu kiranya mangajukan 

bantuan dana kepada pemerintah propinsi Jawa Tengah melalui anggaran 

APBN. 

Dan perlu juga melibatkan orang tua atlet serta alumni PPLP yang 

jadi pamain liga profesional. Apabila penggalian dan dapat dilakukan 

secara transparan baik melalui pemerintah, orang tua atlet, alumni PPLP 

yang jadi pemain profesional tentu akan sangat mendukung. 
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Dalam proses penyusunan anggaran sebaiknya pelatih juga 

dilibatkan karena yang mengetahui kebutuhan di lapangan adalah pelatih. 

Untuk manajemen PPLP sepakbola perlu ada seorang yang ditunjuk 

sebagai bendahara tim karena untuk mengatasi kebutuhan dana sewaktu-

waktu di lapangan dan mengelola keuangan hasil dari mengikuti 

pertandingan open cup, undangan bermain persahabatan sehingga tidak 

timbul kecurigaan antar pelatih dan atlet dalam keuangan. 

 

7. Manejemen Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki PPLP adalah mess pelatih, mess 

atlet dan lapangan tenis. Untuk lapangan sepakbola sistem sewa pakai. 

Untuk fasilitas-fasilitas yang dipakai PPLP adalah milik SKB Salatiga. 

Dengan adanya onotomi daerah pemeliharaan asrama dan mess sekarang 

ini diserahkan pada SKB Salatiga. Sedangkan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan seolah tidak punya tanggung jawab pemeliharaan dan hal ini 

menjadi rancu sekarang ini. Untuk memperjelas tanggungjawab perlu 

kiranya aturan yang jelas tentang status kompleks PPLP Jawa Tengah. 

Karena PPLP sepakbola tidak memiliki lapangan sepakbola, 

sekarang ini latihan sering terganggu dan tidak bisa menggunakan 

lapangan sarana penuh. Karena lapangan sepakbola merupakan fasilitas 

pokok perlu mempunyai lapangan sendiri agar proses pelatihan tidak 

terganggu. 
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Untuk perlengkapan latihan seperti bola sudah cukup. Setiap pemain 

menggunakan bola satu sedang untuk perlengkapan yang lain seperti kunt, 

gawang tidak permanen, tiang untuk latihan menyundul, marka tidak 

punya. Hal ini sangat mengganggu proses berlatih sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan pelatih. Dengan perlengkapan sarana pelatih yang tersedia akan 

sangat membantu pelatih dalam menerapkan program latihan. 

Perlengkapan latihan siswa seperti sepatu ket, sepatu bola dan 

seragam latihan mendapat jatah sekali dalam setahun dan hal ini sangat 

kurang, siswa lainnya membeli sendiri. Untuk perlengkapan sepatu bola 

pemain idealnya memiliki 3 pasang sepatu yaitu sepatu untuk latihan, 

sepatu lapangan licin dan sepatu untuk pertandingan. Jatah yang diberikan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah sangat rendah 

kualitasnya dipakai 3 bulan sudah rusak. Khusus untuk penjaga gawang 

karena perlengkapannya berbeda dengan pemain seharusnya mendapat 

jatah perlengkapan latihan yang berbeda terutama kaos penjaga gawang 

dan kaos tangan. 

Perlengkapan fitnes kondisinya sudah kurang memenuhi syarat 

karena banyak yang sudah rusak untuk siswa PPLP sepakbola jarang yang 

memanfaatkan. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pola 

pembinaan PPLP sepakbola sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga maju dan mundurnya prestasi PPLP 

sepakbola ini akan sangat ditentukan oleh beberapa besar partisipasi aktif 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembinaannya. Partisipasi aktif ini 

dimulai sejak proses penyediaan inputnya dan pengalokasian anggaran yang 

cukup layak untuk melaksanakn program pembinaan secara baik. Peran 

Kepala PPLP Salatiga kurang dioptimalkan sehingga tidak bisa mengambil 

kebijakan yang seharusnya. Selain pengaruh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Jawa Tengah sebagai penentu kebijakan manajemen PPLP 

sepakbola Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh manajemen atlet, manajemen 

pelatih, manajemen program latihan, manajemen gizi, manajemen sarana, 

manajemen dana (keuangan). 

Manajemen atlet adalah bagaimana cara mengelola atlet atau pemain 

agar dapat mendukung pencapaian tujuan dari organisasi (PPLP sepakbola 

Jawa Tengah). Model manajemen yang digunakan harus berorientasi kepada 

atlet. PPLP sepakbola Jawa Tengah merupakan ujung tombak dalam mencetak 

pesepakbola Nasional. PPLP sepakbola merupakan salah satu jenjang 

pembinaan sebelum memasuki usia emas. Untuk cabang sepakbola usia emas 
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dicapai pada usia 19 - 30 tahun. Dengan alasan ini manajemen pembinaan atlet 

yang dilaksanakan dengan baik di PPLP sepakbola sangat dibutuhkan untuk 

menunjang kesinambungan proses pembinaan prestasi. Setelah lepas dari 

PPLP tidak ada tim atau lembaga yang menampung mereka ke arah 

pematangan untuk menuju penggalangan prestasi. 

Pelatih yang digunakan dalam proses pembinaan pemain haruslah yang 

mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Pelatih mempunyai 

kemampuan di bidangnya dan mempunyai sertifikasi yang memadai. Akan 

tetapi dalam pelaksanaan tugas kepelatihan di lapangan tidak menerapkan 

pembagian tugas yang jelas di antara pelatih. Pelatih yang ada tidak 

mempunyai sertifikasi yang memadai. 

Program latihan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dan 

didasarkan  pada program yang telah ditetapkan bersama akan tetapi program 

latihan yang dilakukan tidak dituangkan ke dalam program latihan secara 

tertulis. Urutan latihan menggunakan prosedur yang baku yang dimulai 

dengan warm-up, latihan inti dan diakhiri dengan colling-down. Latihan harus 

dilakukan secara sistematis dan terencana. Kedisiplinan dalam latihan adalah 

hal yang penting. Koreksi dan evaluasi terhadap kesalahan atlet dilakukan 

untuk kemajuan atlet. Dalam pelaksanaan latihan yang seharusnya mencetak 

pemain sesuai spesialisasi pada kenyataan di lapangan porsi latihan 

spesialisasi kurang ditekankan. 

Sarana latihan yang digunakan belum mengikuti perkembangan ditinjau 

dari aspek kualitas dan kuantitas. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 
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prasarana untuk latihan merupakan tanggung jawab bersama. Pelatih bertugas 

untuk mengajukan pengadaan fasilitas latihan yang  dibutuhkan dengan jalan 

mengajukan proposal ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagian 

olahraga Jawa Tengah, untuk pemeliharaan sarana terutama bola, kaos latihan 

menjadi tanggung jawab atlet bersama pelatih. PPLP sebaiknya mempunyai 

tenaga pembantu umum yang khusus menanggani sarana dan prasarana 

latihan. 

Pendanaan untuk PPLP sepakbola Jawa Tengah bersumber dari APBN. 

Proses pengusulan dan pencairan dana melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan di bidang olahraga Jawa Tengah. 

 

B. Implikasi 

Mencermati uraian pada pembahasan dan kesimpulan, dapat dirumuskan 

impplikasi pemikiran yang berkaitan dengan manajemen PPLP sepakbola 

sebagai berikut : 

Atlet merupakan jung tombak dalam proses pencapaian tujuan 

organisasi. Atlet harus dibina secara berjenjang dan berkesinambungan sejak 

usia dini. Berangkat dari sekolah sepakbola kemudian melakui pembinaan 

PPLP puncak prestasi untuk cabang olahraga sepakbola pada usia 19 - 30 

tahun akan tercapai. Sehingga implikasinya PPLP Sepakbola Jawa Tengah di 

Salatiga harus dibina secara baik dan benar sehigga akan terbentuk pemain 

yang mempunyai skill yang baik. 
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Untuk mencapai suatu prestasi pada usia emas pembinaan prestasi atlet 

dalam manajemen pembinaan yang dilakukan PPLP sepakbola harus 

bekerjasama dengan tim atau lembaga untuk pembinaan tahap pematangan 

dan harapan mencapai puncak prestasi akan terwujud. 

 

C. Saran 

PPLP sepakbola merupakan pondasi dalam proses pembinaan prestasi 

sepakbola di Indonesia. Dengan manajemen pola pembinaan PPLP sepakbola 

yang baik akan dapat dihasilkan pemain sepakbola yang berkualitas dan dapat 

mendukung prestasi sepakbola nasional oleh sebab itu disarankan kepada : 

1. Pemegang kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

harus memberikan perhatian yang lebih kepada PPLP sepakbola ini agar 

proses pembinaan atlet dapat berjalan sesuai harapan. 

2. Pelatih PPLP sepakbola agar membuat program latihan dalam bentuk 

tertulis sehingga aspek pengawasan dan pengendalian lebih mudah 

dilakukan. Perlu diadakan pembagian tugas yang jelas antara pelatih fisik 

dan teknik. Perlu menambah pelatih khusus untuk penjaga gawang. Untuk 

sertifikasi pelatih yang ada diberi kesempatan untuk mengikuti penataran 

yang diadakan PSSI sehingga peningkatan prestasi nantinya akan tercapai. 

3. Untuk mematangkan teknik, taktik dan mental perlu diprogramkan 

pertandingan uji coba secara periodik dan jangan hanya menunggu 

undangan mengikuti turnamen di daerah. 
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4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengadakan kerjasama dengan 

Pengda PSSI Jateng dan klub untuk dapat menampung siswa yang lulus 

dari PPLP sehingga proses pematangan atlet sesuai dengan pola 

pembinaan prestasi akan tercapai. 

5. Perlu adanya kerjasama langsung dengan staf ahli FIK untuk penanganan 

proses seleksi dan pelatihan. 

6. PPLP sepakbola harus memiliki lapangan sendiri. 

7. Pelatih PPLP perlu mendapat kesejahteraan yang layak agar dapat bekerja 

secara profesional. 

8. PPLP Jawa Tengah idealnya mempunyai klinik kesehatan sendiri. 

9. Pelatih PPLP diikat kontrak dengan target yang jelas dan masa kerja yang 

pasti. 

10. Aturan untuk penerimaan atlet harus tegas sehingga akan mendapatkan 

atlet yang berprestasi di sepakbola dan pendidikan. 

11. Untuk mendukung dana perlu dilibatkan orang tua siswa dan alumni PPLP 

yang berhasil masuk klub liga Indonesia. 

12. Untuk pengelolaan makan atlet perlu ada ahli gizi. 
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Lampiran 1. Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan 1 

Hari / tanggal  : Jum’at / 3 Juni 2005  

Jam  : 14.00 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah 

Metode  : Wawancara  

Sumber data  : Bambang Siswoyo 

Sriwidadi 

 

Hari ini saya datang di PPLP Salatiga untuk memulai penelitian tentang 

Manajemen Pembinaan Cabang Sepakbola pada PPLP Salatiga. Kedatangn saya 

untuk memperkenalkandiri dan menjelaskan maksud dan tujuan saya di PPLP 

sepakbola Salatiga. Dari hasil wawancara dengan kepala PPLP dan pelatih 

sepakbola PPLP saya mendapatkan informasi sebagai berikut : 

Dari B mendapat informasi bahwa PPLP sepakbola baru saja mengikuti 

pertandingan antar PPLP sepakbola seluruh Indonesia di Ragunan, Jakarta dengan 

hasil 1 – 1 lawan Padang, 1 – 2 lawan Palembang dan 1 – 1 lawan Aceh. 

Saya menemui pelatih S di rumah dinasnya, saya menunggu sebentar 

karena baru mandi setelah memimpin latihan. Dari pelatih S, saya mendapat 

informasi latihan PPLP sepakbola berlangsung tiap hari senin sampai jum’at, 

waktunya pagi jam 14.30 sampai 16.30. Latihan di lapangan TNI AD. “Untuk 

menghadapi ujian semesteran latihan pagi ditiadakan diharapkan anak-anak bisa 

konsentrasi belajar”, kata pelatih S. Untuk mengamati proses latihan, palatih S 
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menyarankan kepada saya untuk datang langsung ke lapangan dan saya ditanya 

kapan akan memulai penelitian. Saya jawab mulai hari senin depan. Karena 

informasi yang saya butuhkan sementara sudah cukup sayapun pamit untuk 

pulang. 
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Catatan Lapangan 2 

Hari / tanggal  : Senin / 6 Juni 2005  

Jam  : 14.00 – 17.30 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah 

Metode  : Observasi 

 

Saya sampai di PPLP jam 14.00 WIB, kemudian transit ke tempat Bapak 

B sambil menunggu waktu anak PPLP Sepakbola latihan. Tepat pukul 15.00 saya 

keluar dari rumah Bapak B untuk melakukan pengamatan, pertama saya lihat di 

asrama atlet sepakbola saya melihat anak-anak masih santai dan bersendau gurau 

kemudiansaya melihat mes pelatih ternyata sepi dan pelatih S tidak di rumah. 

Kemudian saya jalan ke lapangan nampak masih sepi ada anak-anak SSB latihan. 

Tidak lama kemudaia ada serombongan anak mau latihan atletik. Tidak lama 

kemudian ada serombongan atlet sepak bola  berkaos tim merah ternyata bukan 

anak-anak PPLP tetapi tim PSISa Salatiga persiapan kompetisi divisi II B Jateng. 

Jam 15.45 anak PPLP sepak bola datang ke lapangan melakukan latihan 

sendiri-sendiri di tepi lapangan dan tidak ditunggui pelatih. Pada saat pemain 

PSISa melakukan game, anak-anak PPLP nonton di tepi lapangan. Saya juga 

nonton kemudian karena sudah jam 17.30 saya meninggalkan lapangan dan saya 

juga melihat anak-anak PPLP nonton pertandingan game sampai selesai. 
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Catatan Lapangan 3 

Hari / tanggal  : Selasa / 7 Juni 2005  

Jam  : 05.00 – 06.30 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah  

Metode  : Wawancara  

 

Saya bangun tidur jam 04.30. Setelah sholat subuh saya keluar rumah 

untuk melihat situasi di luar. Jam menunjukkan pukul 04.45 atlet sepak bola 

belum nampak di luar yang ada atlet-atlet lain. Jam 05.00 nampak 3 atlet sepak 

bola bermai bola. Pelatih S juga belum nampak. Jam 05.10 baru bermunculan atlet 

sepak bola. Saya minta tolong pada J seorang petugas kebersihan PPLP yang 

sedang menyapu halama depan rumah Pak B, kepala PPLP untuk menghitung 

jumlah atlet sepak bola PPLP yang melakukan latihan pagi ternyata hanya 15 

atlet. Sisanya 7 atlet dibebaskan latihan karena persiapan tes sekolah. 

Saya melihat ada 2 anak melakukan skiping rub secara bergantian sisanya 

melakukan latihan passing, kontrol, jagling di lapangan tenis, kemudian dari jarak 

agak jauh saya mendengar palatih S memanggil 2 pemain untuk melakukan sprint 

menanjak di jalan plesteran depan mes pelatih kira-kira 15 m. Pemain secara 

bergantian melakukan sprint menanjak bergantian dipanggil 2 pemain tiap pemain 

melakukan sprint sebanyak 10 kali repetisi. Setelah seluruh pemain mendapat 

giliran kemudian pemain berkumpul membentuk lingkaran melakukan doa 

bersama dan kemudian meneriakkan yel diklat. Atlet PPLP menuju kamar asrama 
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masing-masing untuk persiapan makan pagi dan nampak atlet yang akan 

mengikuti tes sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah.  
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Catatan Lapangan 4 

Hari / tanggal  : Jum’at / 10 Juni 2005  

Jam  : 15.00 – 17.30 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah 

Metode  : Observasi 

 

Saya sampai di PPLP Salatiga jam 14.00, kemudian transit di tempatnya 

Pak B. Jam 15.00 saya turun ke lapangan dan saya menuggu kurang lebih hampir 

setengah jam anak-anak diklat belum turun ke lapangan kemudian saya kembali 

ke tempatnya Pak B dan dapat informasi anak-anak sepak bola kemungkinan 

latihan di lapangan tenis. 

Saya tengok ke lapangan tenis nampak beberapa anak sepak bola mulai 

melakukan latihan. Tak lama kemudian pelatih S nampak masuk lapangan tenis 

dan mengumpulkan pamain membuat 2 barisan dan melakukan berdoa bersama, 

kemudian nampak pelatih S memberikan pengarahan pada pemain untuk membuat 

formasi lingkaran melakukan pemanasan dengan stretching dan senam dinamis 

yang dipimpin langsung oleh pelatih S. setelah pemanasan cukup kemudian 

melakukan latihan speed dengan membentuk 3 barisan ke belakang akan anak 

sepak bola melakukan sprint sekitar 15 menit dengan didahului gerakan-gerakan 

skipping depan, samping, maju mundur, kanan ke kiri. 

Saya melihat di samping pelatih S ada seorang yang membantu. 

Nampaknya saya pernah melihat setelah saya tanyakan Bu Bambang ternyata dia 

adalah mantan kepala SKB Salatiga. 
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Setelah melakukan latihan speed anak-anak sepak bola mulai melakukan 

pemanasan dengan bola setiap anak memainkan bola sendiri-sendiri dan pelatih S 

memberikan latihan pada tiga penjaga gawang. Latihan kemudian meningkat 

dengan formasi penjaga gawang di tengah, pemain di bagi 2 kelompok. Kelompok 

yang satu bertugas mengangkat bola kemudian penjaga gawang berbalik siap 

menerima bola lambung dari pengumpan dengan menggunakan kepala atau kaki  

diarahkan ke panjaga gawang. Latihan berikutnya adalah bola placing diarahkan 

kepada penjaga gawang setelah menerima umpan datar dari penjaga gawang. Dan 

latihan dilanjutkan dengan heading, umpan tarik di lanjutkan shotting, jagling bola 

di lepas kemudian shotting, latihan teknik terakhir dengan jagling kombinasi 

dribling cepat dengan lapangan terbatas. Setelah melakukan latihan teknik 

kemudian melakukan pelemasan dengan stretching kembali. Kemudian 

dikumpulkan seperti pembukaan latihan dengan evaluasi latihan dari pelatih S. 

Setelah pemain dibubarkan saya ikut meninggalkan tempat latihan. 



 

 

116

Catatan Lapangan 5 

Hari / tanggal  : Rabu / 15 Juni 2005  

Jam  : 14.00 – 19.00 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah  

Metode  : Observasi 

 

Hari ini saya sampai di PPLP Salatiga jam 14.00. Saya langsung mempir 

ke kantor kepala SKB Salatiga yang kebetulan ada teman H yang ada urusan 

dengan kepala SKB. Jam 15.30 saya turun ke lapangan, saya melihat para pemain 

sedang berbaris dan mendapat pengarahan pelatih S tentang materi latihan sore 

ini. Setelah mendapat pengarahan dari pelatih S pemain membentuk lingkaran 

untuk melakukan stretching. Sehabis stretching pemain masing-masing mengatur 

bola dengan jarak ± 16 meter dari gawang satu persatu melakukan tembakan bola 

ke gawang langsung. Kiper secara bergantian menjaga gawang. 

Kebetulan pada saat melakukan pengamatan saya ngobrol dengan pelatih 

LPSB SKB dan saya mendapat informasi bahwa prestasi Diklat Salatiga sekaran 

ini menurun dan sekarang ini anak Diklat banyak anak dari Solo. 

Jam 15.45 Pak B asisten pelatih S baru datang dan langsung ikut 

membantu proses latihan. Setelah latihan shotting posisi bola mati kemudian 

pelatih S dengan dibantu asisten memberikan latihan shotting dengan pemain 

mengejar bola yang diberikan pelatih kemudian berbalik ke arah gawang untuk 

melakukan shotting. Latihan dilanjutkan denga pemain melakukan passing ke arah 

pelatih kemudian pelatih menjadi tembok pemain mengejar bola untuk shotting, 
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latihan kemudian pemain melakukan gerak tipu dilanjutkan dengan shotting. 

Latihan berikutnya 2 pemain saling berebut bola untuk shotting denga 

menggunakan awalan skipping, duduk, tidur terlentang, tengkurap. 

Latihan meningkat ke dalam taktik unit penyelesaian, pemain menyebar ke 

semua bagian lapangan bola dari passing di tengah kemudian melebar dan ada 

yang muncul setelah itu melepaskan crossing untuk diselesaikan pemain depan. 

Pemain istirahat sebentar kemudian siap menerima menu latihan 

berikutnya yaitu sebagian pemain melakukan jagling dan kelompok yang lain lari 

putar lapangan. Setelah itu pemain sambil duduk santai menerima pengarahan dari 

pelatih. Setelah cukup memberikan pengarahan pemain kemudian berbaris 

melakukan doa dan latihan selesai. 

Jam 18.30 ada apel untuk semua siswa dan berkumpul di halaman dengan 

ruang kelas, untuk mendapat pengarahan serta petugas satpam mengecek jumlah 

siswa. 
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Catatan Lapangan 6 

Hari / tanggal  : Kamis / 16 Juni 2005  

Jam  : 05.00 – 07.00 WIB 

Lokasi  : Lapangan Tenis PPLP Jawa Tengah 

Metode  : Observasi 

 

Setelah sholat subuh sekitar jam 04.45 di mushola PPLP dekat asrama 

anak sepak bola saya tengok lapangan tenis belum nampak anak-anak sepak bola 

berlatih. Saya masuk kembali di mess pelatih atletik tempat saya bermalam untuk 

mengambil buku catatan kemudian saya keluar kembali ke lapangan tenis dan 

anak bola sudah mulai melakukan pemanasan, setelah pemanasan melakukan lari 

sprint menanjak di depan lapangan tenis. 

Latihan dilanjutkan dengan latihan teknik di bagi dalam 2 kelompok 

terpisah, pelatih S berdiri di tengah sambil memberi aba-aba dan instruksi pemain 

melakukan latihan jagling dengan variasi dribling cepat di daerah yang sempit. 

Karena hujan saya melakukan pengamatan di teras ruang makan atlet. 

Anak-anak sepak bola dikumpulkan lagi untuk menerima materi latihan 

berikutnya yaitu latihan kombinasi pemain memberikan passing pada kawannya 

yang bergerak kemudian bola disodor dilanjutkan tembakan ke gawang oleh 

pemain yang terima bola. Latihan dilanjutkan kerja sama tiga pemain satu 

melakukan passing, yagn didepan menjemput bola kemudian disodorkan teman 

disamping kanan langsung diumpan datar silang untuk diselesaikan oleh pemain 

yang mengumpan latihan berikutnya adalah pemain menendang lambung bola ke 
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arah penjaga gawang kemudian ditangkap setelah ditangkap bola dilempar ke 

depan untuk diselesaikan pemain yang melakukan tendangan. Latihan 

berlangsung sebentar karena hujan. 

Pelatih menyuruh pemain untuk melakukan pelemasan di teras asrama 

pemain sepak bola. Setelah pelemasan kemudian pemain mendapat pengarahan 

dan evaluasi. 
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Catatan Lapangan 7 

Hari / tanggal  : Rabu / 29 Juni 2005  

Jam  : 05.00 – 07.00 WIB 

Lokasi  : Lapangan Tenis PPLP Jawa Tengah 

Metode  : Observasi 

 

Hari itu aku sampai di PPLP Salatiga jam setengah dua. Aku mampir ke 

rumah Bapak B yang kebetulan sedang ke luar kota dan aku ditemui Bu Bambang. 

Setelah istirahat sebentar sekitar jam setengah tiga saya lihat pemain PPLP turun 

ke lapangan kemudian aku ikuti ke lapangan ternyata dia melakukan latihan 

sendiri. Saya kembali ke transit untuk sholat Ashar. Setelah sholat sekitar jam 

15.30 anak Diklat sepakbola banyak turun ke lapangan kemudian saya ikut dan 

saya melihat mereka berlatih sendiri-sendiri dan ada pemain yang duduk-duduk 

ngobrol dengan temannya. Pas ada pemain yang sedang mengambil bola keluar 

aku menanyakan dimana pelatih S kok tidak melatih. Jawab si pemain Bapak S 

ada di rumah hari ini tidak ada latihan karena kemarin anak Diklat main Porda 

memperkuat Salatiga. Setelah mendapat informasi dari pemain saya kemudian 

menuju ke rumah pelatih PPLP untuk melakukan wawancara. Informasi yang 

kuperoleh dari wawancara hari itu terangkum sebagai berikut : 

Pertama saya mendapat informasi tentang pelatih S. Pelatih S adalah 

alumni Galasiswa tahun 1985 kemudian dilanjutkan menjadi Galamahasiswa dan 

ditampung di Unisri sampai semester 7. Pernah menjadi pemain Pra Pon tahun 

1987, Kramayuda dan Arseto Solo. Adapun pengalaman melatih di Persiwi 
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Wonogiri, Apac Inti dan pernah menjadi manajer Persis Solo dalam kompetisi IIA 

Nasional. 

Melatih PPLP pada tahun 2004 dan pernah sebelumnya menjadi asisten 

pelatih di PPLP. Pelatih S mempunyai motivasi untuk menjadikan pemain PPLP 

pemain yang berkualitas dan dapat disumbangkan pada tim-tim liga dan pemain 

nasional, serta ingin menembalikan PPLP sebagai wadah pembinaan yang baik 

yang dianggap sebelumnya agak melenceng, utamanya dalam penerimaan siswa 

PPLP mulai tahun 2004 murni dari hasil tes dan melibatkan orang luar yang 

independen. 

Karena kecintaannya pada sepak bola pelatih S siap memberikan 

pengorbanan baik material dan spiritual serta mendapat dorongan da dukungan 

dari istrinya dan menganggap pemain PPLP sebagai anknya sendiri. 

Pelatih S tercatat sebagai PNS di Pemkot Surakarta. Jadi di samping 

melatih PPLP tiap pagi dan sore hari dia harus bekerja dari Salatiga pulang balik 

ke Solo dan dia berterima kasih mendapat toleransi dan kebijaksanaan dari 

pimpinan di kantornya. 

Dari melatih PPLP mendapat imbalan sekitar Rp. 500.000,- tiap bulannya 

tanpa dapat intensif yang lain dan mendapat fasilitas tempat tinggal.  

Dalam membina PPLP dia hanya dibantu yang lain seperti pembantu 

umum, maseur, pelatih fisik, pelatih penjaga gawang. Jadi hampir seluruh 

pekerjaan dipikul sendirian. 



 

 

122

Untuk sarana dan prasarana latihan dinilai pelatih S sudah cukup, yaitu 

tersedia bola sejumlah pemain, sepatu bola dan sepatu ket dapat jatah 1 tahun 

sekali untuk pelatih sendiri belum pernah mendapat jatah perlengkapan melatih. 
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Catatan Lapangan 8 

Hari / tanggal  : Rabu / 6 Juli 2005  

Jam  : 14.00 – 16.00 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah  

Metode  : Observasi 

 

Saya sampai di PPLP sekitar jam 14.00, kemudian mampir di kantor SKB 

Salatiga dan bertemu dengan Hadi dan ngobrol. Dia menanyakan keberadaan akau 

di SKB kemudian saya jelaskan dan teman saya tadi juga menjelaskan bahwa dia 

mulai bulan Juli diangkat sebagai pelatih fisik di SKB dan kebetulan akan 

menangani fisik sepak bola PPLP. Dia memberi informasi bahwa anak-anak sepak 

bola PPLP diliburkan dari tanggal 7 sampai 17 Juli 2005, dan diberi kesempatan 

untuk memperkuat tim daerah dalam rangka Pra Porda. 

Disamping ngobrol dengan Hadi saya juga ngobrol dengan Pak Slamet 

salah seorang pegawai SKB yang cukup lama dia juga mengamati bahwa PPLP 

Sepak bola sekarang ini prestasinya menurun kalau main jarang menang pemain 

yang ada sekarang katanya banyak dari kalangan orang tua yang mampu menurut 

dia susah diajak kerja keras. 

Saya minta ijin ke tempatnya Pak Bambang yang katanya mau ke 

Semarang mengantar anak-anak PPLP yang mau berangkat ke Medan untuk 

mengikuti POPNAS. Saya juga tanya Pak Bambang tim sepak bola kok tidak ikut 

berangkat jawab Pak Bambang sudah kalah dalam babak kualifikasi. Kemudian 
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karena tidak ada kegiatan di PPLP aku diajak sekalian ke Semarang bersama 

rombongan Pak Bambang. 
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Catatan Lapangan 9 

Hari / tanggal  : Jum’at / 22 Juli 2005  

Jam  : 14.00 – 15.00 WIB 

Lokasi  : Mes Pelatih Sepak bola PPLP 

Metode  : Wawancara 

Sumber data : Sriwidadi 

 

Hari Jum’at saya datang ke PPLP Salatiga jam 13.30 langsung mampir ke 

rumah Pak Bambang. Saya tengok rumah sepi, kemudian saya langsung menemui 

pelatih PPLP sepak bola dan minta ijin untuk wawancara. Dari hasil wawancara 

dengan S saya mendapat informasi sebagai berikut : 

PPLP Salatiga setiap tahun mengadakan tes penerimaan siswa baru dan 

biasanya diadakan setelah tes sekolah berakhir. Prosedur pelaksanaan tes ada 

beberapa tahapan. Tahapan pertama lewat pengumuman dan pemantauan pelatih 

PPLP kemudian di seleksi. Seleksi meliputi : 

1. Diukur tinggi badan minimal 170 cm 

2. Bagi pemain yang mempunyai piagam pernah membela Timnas ada 

perkecualian 

3. Tes fisik meliputi : 

a. VO2 Max 

b. Sit-up 

c. Back-up 

d. Vertikal jump 
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e. Lari sprint 60 m 

4. Tes teknik 

a. Jagling 

b. Long passing 

c. Shotting 

d. Bermain/game 

Menurut pelatih S, game adalah sebagai tes penentu, biasanya saat game 

melibatkan orang luar dari UNNES dan Pengda PSSI tapi penentu akhir pelatih 

PPLP. Orang luar hanya memberi masukan saja. 

Dalam melaksanakan tes juga melibatkan Kanwil Diknas dari Semarang 

sebagai penanggung jawab tes dan membantu masalah administrasi penilaian. 

Saya sempat menanyakan anak-anak yang  diterima tahun ini kok belum 

nampak, jawab pelatih S masih mengikuti putaran Suratin Nasional di klubnya. 

Masalah program latihan yang mengetahui pelatih dan para siswa PPLP 

tahu saat di lapangan menurut pelatih S program latihan fisik tidak diadakan 

secara khusus kemudian saya juga menanyakan masalah porsi latihan, jawab 

pelatih S untuk latihan teknik prosentasi 50%, fisik 25%, taktik 25%. 

Pelatih S juga menjelaskan bahwa anak-anak masih terlalu muda untuk 

diberi latihan yang berat karena masing-masing anak sudah membawa 

kemampuan fisik masing-masing. Pelatih S juga menjelaskan fungsi latihan teknik 

yaitu untuk pembentukan skill pemain kemudian fungsi latihan taktik yaitu 

memberi wawasan cara main bola untuk menyerang dan bertahan. 
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Sarana dan prasarana yang ada di PPLP menurut pelatih S sangat minim 

atau terbatas. Banyak peralatan yang sebetulnya dibutuhkan seperti marka, kunt, 

bola gantung, gawang kecil, rompi, beban, alat skipping, latihan sasaran tidak 

tersedia. Untuk mengatasi kekurangan sarana, pelatih menyiasati dengan 

improvisasi dan kreatifitas pelatih. 

Setelah wawancara sukup dan pelatih S akan bersiap-siap ke lapangan 

saya menanyakan sedikit data pribadi pelatih S. Pelatih S kemudian menjelaskan, 

dia sendiri nama lengkapnya S kemudian umur 43 tahun dan dikaruniai 3 anak 

yaitu anak pertama Riki Kristendi lahir 1990 siswa PPLP sepak bola, yang kedua 

Adita lahir 1992 juga masuk PPLP atletik dan yang paling kecil Sindi 

Widianingrum. 
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Catatan Lapangan 10 

Hari / tanggal  : Jum’at / 6 Juli 2005  

Jam  : 14.00 – 16.00 WIB 

Lokasi  : PPLP Jawa Tengah  

Metode  : Observasi 

 

Saya turun ke lapangan jam 16.00. Tampak semua pemain berbaris dan 

mendengarkan arahan pelatih. Setelah itu pemain menyebar dengan masing-

masing menguasai bola untuk melakukan pemanasan dengan bola dan dipegang 

oleh asisten pelatih untuk melakukan pemanasan. 

Setelah pemanasan dengan bola kemudian pemain diarahkan untuk 

melakukan sprint pendek dengan didahului lari di tempat, setelah selesai sprint 

pemain dibagi 2 kelompok melakukan permainan game ¼ lapangan dengan 

sasaran latihan ball position. Kemudian pemain diarahkan kembali untuk 

melakukan latihan pola permainan menyerang dari bawah kemudian melakukan 

penyelesaian akhir melalui crossing. Tahapan latihan berikutnya pelatih memberi 

latihan pinalti dan bagi pemain yang tidak bisa masuk dalam menembak dikenai 

hukuman lompat kaki 10 kali. Setelah pinalti kemudian pemain melakukan 

pendinginan dengan permainan unit 4 : 2. 

Sebelum latihan ditutup pemain disuruh melakukan sit-up dan back-up 

masing-masing 30 kali. Setelah selesai sya meninggalkan lapangan. 
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Catatan Lapangan 11 

Hari / tanggal  : Rabu / 23 Agustus 2005  

Jam  : 15.00 – 17.30 WIB 

Lokasi  : Lapangan Sepak Bola 411 

Metode  : Observasi 

 

Hari ini saya datang ke PPLP sekitar jam 14.00. kemudian transit sebentar 

di mes pelatih atletik C untuk menitipkan tas dan sempat ngobrol sebentar. Jam 

menunjukkan pukul 14.45, saya turun ke lapangan dan dari jauh para pemain 

sedang disiapkan pelatih dan mendapat arahan latihan dari pelatih. Saya mendekat 

ke lapangan dan disambut pelatih dengan asisten pelatih fisik, saya minta ijin 

untuk melakukan pengamatan hari ini dan mengambil gambar kegiatan dalam 

latihan kemudian pelatih meninggalkan saya untuk mengawasi jalannya latihan. 

Pemain melakukan latihan passing berpasangan dengan 1 bola, pemain 

yang tidak menguasai bola bergerak untuk minta bola. Latihan dilakukan kurang 

lebih 10 menit, setelah sepuluh menit pemain melakukan senam dan stretcing 

sambil mendengar pengarahan pelatih untuk latihan berikutnya. 

Latihan berikutnya pemain membuat formasi latihan 1 bola untuk 3 

pemain marerinya adalah kombinasi passing dan gerak tipu pemain yang habis 

melakukan passing, berlari ke depan ke arah pemain yang menerima passing 

untuk pemain yang menerima passing melakukan kontrol bola kemudian dribling 

ke arah pemain yang di depan kira-kira jarak 1 meter pemain melakukan gerak 
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tipu untuk melewati teman yang tadinya passing. Latihan berlangsung kira-kira 15 

menit. 

Latihan dilanjutkan dengan kombinasi kontrol dari lemparan ke dalam dan 

gerak tipu melewati lawan. Formasinya sama dengan latihan yang kedua yaitu 1 

bola dengan 3 pemain. Adapun cara kerjanya pemain pertama melempar bola dari 

atas kepala, pemain yang di depannya mengontrol bola kemudian bola dibawa ke 

arah pemain yang melempar bola jark kurang lebih 1 meter pemain melewati 

dengan gerak tipu. 

Untuk penjaga gawang latihan diawasi oleh pelatih fisik dengan meteri 

lompat-lompat dengan rintangan kunt kemudian diberi bola ke samping kanan 

penjaga gawang melakukan lompatan ke samping untuk menerkam bola. 

Untuk pemain latihan dilanjutkan dengan latihan menendang bola 

lambung pemain yang menerima bola melakukan kontrol latihan menggunakan 

formasi 1 bola untuk 2 pemain. 

Setelah latihan menendang bola lambung pemain dikumpulkan untuk 

menerima program latihan berikutnya. Pelatih membagi pemain menjadi 2 

kelompok. 1 kelompok menggunakan rompi merah berjumlah 5 pemain sedang 

lawannya tidak menggunakan rompi. Pemain melakukan latihan small set game 

dengan target gol injak disepanjang garis lebar lapangan. 

Setelah melakukan small set game gol injak, dengan menggunakan separo 

lapangan pemain melakukan game dengan sasaran shotting ke arah gawang. 

Pemain 5 vs 5 berlangsung sekitar 20 menit. 
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Latihan penutup pemain melakukan latihan shotting ke gawang. Yang 

pertama pemain melakukan passing ke arah pelatih, bola dikembalikan ke pemain, 

pemain mengejar bola kemudian bola ditembak ke arah gawang. Latihan kedua 

pemain melakukan under shotting masing-masing pemain langsung melakukan 10 

kali tendangan yang diumpankan oleh pelatih. Latihan sore hari selesai dan saya 

meningglakan lapangan. 
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Catatan Lapangan 12 

Hari / tanggal  : Kamis / 24 Agustus 2005  

Jam  : 05.00 – 06.30 WIB 

Lokasi  : Lapangan Sepak Bola 411 

Metode  : Observasi 

 

Saya bangun pagi jam 04.30 kemudian persiapan untuk melakukan 

pengamatan. Dari mess saya keluar mau ke lapangan ternyata latihan tidak di 

lapangan sepak bola, latihan dilakukan di lapangan tenis PPLP seperti biasanya 

sebelum latihan pemain dikumpulkan, setelah mendapat pengarahan dari pelatih 

pemain melakukan senam dan stretching. 

Setelah pemanasan pemain melakukan latihan passing berpasangan kuran 

lebih 10 menit, kemudian latihan dilanjutkan dengan unit 4 : 2 pemain empat di 

luar sedang 2 pemain posisi merampas bola pemain yang dapat merampas bola 

keluar jadi pemain yang main yang bolanya kerampas jadi di tengah. 

Latihan berikutnya yaitu masing-masing pemain melakukan jagling untuk 

penjaga gawang latihan sma dengan pemain lain. Jadi penjaga gawang tidak ada 

porsi latihan khusus penjaga gawang. 

Latihan pagi selesai pemain dikumpulkan dan mendapat motivasi dari 

pelatih untuk rajin dan serius dalam melakukan latihan selama di PPLP pelatih 

disini menekankan terutama bagi 7 pemain yang baru direkrut di PPLP. 
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Tepat jam 05.45 pemain membubarkan diri untuk persiapan berangkat 

sekolah, jam 06.15 pemain sudah berada di ruang makan untuk sarapan pagi, 

setelah sarapan siap diantar ke sekolah dengan menggunakan angkutan dari PPLP. 
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Catatan Lapangan 13 

Hari / tanggal  : Kamis / 24 Agustus 2005  

Jam  : 07.30 – 08.30 WIB 

Lokasi  : Kantor Kepala PPLP 

Metode  : Observasi 

Sumber data : Bambang Siswoyo, S.Pd 

 

Saya datang ke kantor PPLP menemui Kepala PPLP Jawa Tengah dan 

melakukan wawancara berhasil mendapat informasi sebagai berikut : yang 

pertama di PPLP ada dua manajemen yaitu manajemen yang dilakukan oleh 

Diknas Jawa Tengah menyangkut pendanaan, peraturan, administrasi ke pusat 

sedang manajemen di PPLP menyangkut pelaksanaan PPLP. 

Informasi maslah sarana dan prasarana di PPLP sepakbola. Sarana yang 

ada seperti bola cukup, sedang perlengkapan yang lain seperti alat-alat latihan 

belum memadai. Untuk sepatu bola banyak pemain menggunakan sepatu sendiri, 

seragam latihan juga belum pasti, sepatu ket dan sepatu bola juga belum turun. 

Rekrutmen pemain diumumkan oleh Diknas Jateng melalui kasi-kasi 

olahraga di daerah. Biasanya penerimaan dilakukan pada akhir Mei setelah tes 

ujian akhir kesal 2 SMP. Pemain mendaftar di PPLP dengan persyaratan nilai 

akademis rata-rata minimal 6 dan tes fisik minimal tinggi badan adalah 170 cm. 

Untuk materi tes ada dua macam yaitu tes fisik dan tes skill. Tes biasanya 

dilakukan selama 3 hari dan pemain selama tes berada di PPLP. 



 

 

135

Untuk pendanaan seluruhnya yang mengurusi Diknas Propinsi Jawa 

Tengah. PPLP tinggla menjalankan untuk honor pelatih masing-masing Rp. 

500.000,-, sedangkan untuk anak mendapat jatah uang saku Rp. 100.000,- setiap 

bulannya. Karena kondisi finansial PPLP tidak dapat membayar pelatih dari 

Pengda PSSI Jawa Tengah.  

Untuk pelatih yang menentukan Diknas Propinsi jawa Tengah dan tidak 

ada kontrak tertentu. Menurut kepala PPLP sasaran pembinaan atlet sepakbola 

sampai sekarang belum jelas apakah membina sebuah tim atau mencetak pemain 

secara individu. 
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Catatan Lapangan 14 

Hari / tanggal  : Kamis / 24 Agustus 2005  

Jam  : 05.00 – 06.30 WIB 

Lokasi  : Diknas Jateng 

Metode  : Observasi 

Sumber Data  : Drs. Martikno M.Pd 

 

Hari ini saya datang di Kantor Kanwil Jawa Tengah bermaksud menemui 

Bapak M selaku penganggung jawab PPLP Jawa Tengah. Sesampai di kantor 

kebetulan Bapak M berada di kantor sedang berbincang-bincang dengan karyawan 

yang lain. Kemudian saya menghadap dan menyampaikan maksud dan tujuan 

akan menemui Bapak M, kemudian saya dipersilahkan duduk di bangku lobi 

kantor. Adapun wawancara saya mendapat berbagai informasi sebagai berikut : 

Bapak M menjelaskan bahwa kantor Depdinas bidang olahraga 

bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis PPLP. Jadi keseluruhan PPLP di Jawa 

Tengah dibawah kantor Kanwil Depdiknas Jawa Tengah. 

Sasaran adanya PPLP olahraga di Jawa Tengah adalah membentuk atlet 

berpotensi dan dapat disumbangkan kepada daerah, nasional, internasional. Dari 

PPLP Salatiga kemudian mengikuti antar PPLP, bagi anak yang berbakat dan baik 

prestasinya akan masuk PPLP Ragunan. 

Bapak M juga menjelaskan masalah penerimaan siswa PPLP. Untuk dapat 

diterima sebagai siswa PPLP harus melalui berbagai tahapan tes. Tahapan-tahapan 

itu adalah : tes administrasi dilihat akte, STTB terakhir, dan nilai rata-ratanya. 
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Kemudian tes tinggi badan, minimal calon siswa PPLP adalah 170 cm. Setelah tes 

tersebut baru boleh mengikuti tes fisik dan ketrampilan. Tes fisik meliputi : tes 

VO2 max, tes sprint 60 m, tes kekuatan, tes daya ledak, sedangkan tes ketrampilan 

yang harus dilakukan calon siswa PPLP sepakbola diantaranya adalah : jagling. 

Bola dengankaki dan kepala, kecepatan dribling zig-zag, jauhnya tendangan bola, 

kemampuan menendang ke gawang. Tes terakhir adalah game 11 vs 11. Dalam tes 

game penilainya adalah 1 orang dari Unnes dan 1 orang dari mantan pemain PSSI. 

Untuk penentuan adalah musyawarah antara pelatih kepala PPLP sepakbola 

dengan Depdiknas. 

Untuk yang diterima jumlahnya meyesuaikan kebutuhan posisi pemain 

dan dengan jumlah siswa yang keluar. PPLP sepakbola hanya menampung 

sejumlah 22 orang siswa. 

Sanksi bagi siswa yang tidak naik kelas akan dikeluarkan dari PPLP 

sepakbola. Perekrutan pelatih di PPLP ada suatu kriteria diantaranya : memiliki 

sertifikat minimal dari Pengda PSSI, minimal lulusan SLTA, sanggup hidup 

berdampingan dengan siswa, memiliki sifat mendidik dan melatih, sanggup 

memberikan bimbingan pada siswa serta memiliki dedikasi yang tinggi. 

Pelatih dalam menjalankan tugas tidak ada ikatan kontrak dan masa 

kerjanya tidak dibatasi akan tetapai selalu diawasi kinerjanya dan akan dievaluasi 

apabila tidak ada kemajuan selama melatih. Untuk honor pelatih kepala diberi Rp. 

800.000,-sedangkan asistennya adalah Rp. 600.000,-. 

Untuk program uji coba pelatih diijinkan mengikuti turnamen tarkam 

karena sebagai uji ketrampilan dan keberanian mental pemain untuk bertanding. 
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Siswa selama di PPLP tidak diperkenankan pulang ke orang tua dan hanya diberi 

waktu libur saat Hari Raya atau kenaikan kelas. 



 

 

139

Lampiran 2. Dokumentasi/Foto Kegiatan Siswa PPLP Jawa Tengah 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para siswa PPLP sepakbola sedang mendengarkan pengarahan dari pelatih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan sircuit weith trainning di ruang fitnes PPLP 
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Peneliti sedang mewancarai pengelola konsumsi di dapur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peneliti sedang wawancara dengan pelatih kepala PPLP sepakbola Salatiga 
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Kalau mau makan malam harus ikut apel malam dulu. Memang itu peraturannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelatih sedang mengawasi latihan fisik 
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Setelah mengikuti latihan, biar tenaga untuk latihan pagi siap. Makan dulu ah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelatih dengan serius mengamati jalannya latihan 
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Lampiran 3. Pedoman dan Tata Tertib Pusdiklat Pelajar Jawa Tengah  
 

PEDOMAN DAN TATA TERTIB 
PUSDIKLAT PELAJAR JAWA TENGAH SALATIGA 

 
 

I. PENDAHULUAN 
1. Siswa Pusdiklat adalah siswa yang dipilih dari seluruh Jawa Tengah, 

berarti merupakan siswa pilihan/terbaik. 
2. Harus dapat menjaga citra dirinya sebagai siswa pilihan PPLP Salatiga. 
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan tata tertib yang 

wajib ditaati seluruh siswa PPLP Salatiga. 
 

II. U M U M 
1. Para siswa wajib menjaga nama baik Pusdiklat, baik di dalam maupun di 

luar. 
2. Para siswa wajib mengikuti acara latihan dengan sungguh-sungguh 

dibawah asuhan pelatih/pembantu pelatih dan pembina. 
3. Para siswa wajib mengikuti semua kegiatan sekolah dibawah asuhan 

kepala sekolah dan bapak./ibu guru. 
4. Para siswa dilarang merokok. 
5. Para siswa wajib belajar dengan sungguh-sungguh agar sukses dalam 

sekolah dan sukses dalam peningkatan prestasi olahraga. 
6. Para siswa tidak diperkenankan memiliki sikap sombong, semena-mena 

menganggap lainnya rendah, menganggap dirinya sendiri yang paling 
baik dan harus jujur/sportif dalam segala hal. 

 
III. K H U S U S 
 

1. Di Asrama 
1.1. Para siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian asrama dan 

lingkungannya. 
1.2. Para siswa wajib menjaga keamanan dan ketenangan bersama. 
1.3. Para siswa wajib mencuci pakaian sendiri. 
1.4. Para siswa wajib menjaga suasana asrama sebaik-baiknya, 

sehingga selalu memberikan gairah belajar dan berlatih. 
1.5. Para siswa wajib belajar pada waktu-waktu jam belajar yang telah 

ditentukan. 
1.6. Para siswa wajib memelihara dengan baik alat-alat olahraga dan 

perlengakapan olahraga. 
 

2. Di Sekolah 
2.1. Para siswa wajib mengikuti semua acara/pelajaran di sekolah 

masing-masing. 
2.2. Para siswa wajib mengikuti petunjuk kepala sekolah/guru masing-

masing. 
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2.3. Para siswa wajib melapor kepada kepala sekolah/guru mata 
pelajaran yang bersangkutan bila merasa ketinggalan dalam 
pelajaran-pelajarannya. 

2.4. Para siswa wajib minta pamit dan restu kepada kepala sekolah/guru 
bila ada acara perlawatan (try out) pertandingan kejuaraan dalam 
negeri maupun luar negeri (meskipun acara resmi sudah 
dipamitkan) dan wajib lapor setelah selesai mengikuti kegiatan di 
atas. 

2.5. Para siswa wajib mengikuti ketentuan-ketentuan/peraturan-
peraturan di sekolahnya masing-masing. 

2.6. Para siswa wajib untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan puncak 
akademis, mencatat hasil/nilai, dan mengirimkan kepada orang tua 
masing-masing. 

2.7. Para siswa wajib melaporkan dan menunjukkan buku nilai catur 
wulan dan lain-lain ulangan pelatih. 

 
3. Di Lapangan 

3.1. Para siswa wajib mengikuti dengan sungguh-sungguh ketentuan-
ketentuan serta petunjuk para pelatih. 

3.2. Para siswa wajib membantu menyiapkan peralatan latihan dan 
mengembalikan ke tempat penyimpanan dengan baik. 

3.3. Para siswa wajib memelihara/menjaga semua perlengakapan 
(pakaian) peralatan olahraga agar dapat tahan lama/awet dan tidak 
hilang. 

3.4. Para siswa wajib lapor kepada pelatih/pembantu pelatih, bila ada 
hal-hal yang ada hubungan dengan latihan yang perlu dilaporkan. 

3.5. Para siswa wajib mampu mengadakan diskusi untuk usaha 
peningkatan kemampuan olahraga. 

3.6. Para siswa wajib mengikuti tes/uji coba baik skill test, medical test, 
laboratoris test, phychologis test. 

 
4. Di Ruang Makan 

4.1. Para siswa wajib makan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 

4.2. Para siswa wajib bepakaian yang rapi/sederhana pada waktu 
makan. 

4.3. Para siswa wajib berdo’a sebelum dan sesudah makan. 
4.4. Para siswa wajib menjaga suasana ruang makan sedemikian rupa, 

sehingga acara makan berjalan enak, bergairah tetapi tidak gaduh. 
4.5. Para siswa supaya tidak makan (buah) diluar ruang makan (sambil 

jalan). 
 
 

5. Waktu belajar 
5.1. Waktu belajar supaya ditepati oleh para siswa dengan sebaik-

baiknya. 
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5.2. Tempat belajar supaya dijaga kerapiannya agar memberikan rasa 
nyaman untuk belajar, buku-buku diatur yang rapi dsb. 

5.3. Dilarang saling mengganggu, membuat gaduh pada waktu belajar. 
5.4. Bila akan belajar bersama dapat pula menggunakan ruang makan, 

(pada waktu tidak ada jam makan), atau di tempat lain dengan 
memberitahu kepada pengurus/pelatih. 

 
IV. YANG MENJADI TANGGUNGAN PUSDIKLAT 

1. Penginapan dan makan siswa selama menjadi siswa pusdiklat. 
2. Kebutuhan perlengkapan/alat latihan bagi siswa dengan kemampuan 

Pusdiklat. 
3. SPP dan keperluan sekolah siswa sesuai dengan kemampuan Pusdiklat. 
4. Uang saku bagi siswa. 
5. Transportasi siswa (lokal) sesuai kemampuan PPLP. 
6. Sekedar obat-obatan ringan bagi siswa yang sakit. 
7. Buka sesuai kebutuhan. 
 

V. YANG BUKAN MENJADI TANGGUNGAN PUSDIKLAT 
1. Uang keperluan lain di luar SPP. 
2. Pengobatan siswa sakit yang bukan karena latihan, tetapi karena sakit 

yang lain. 
3. Pakaian harian/keperluan harian di luar jatah Pusdiklat. 
4. Kebutuhan lain siswa menjadi tanggungan orang tua. 
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 Lampiran 4. Data Prestasi PPLP Sepak Bola Jawa Tengah 

No. Tahun Prestasi Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1985 

1986 

1987 

1988 

1990 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1998 

2000 

2002 

2003 

2005 

Juara II 

Juara II 

Juara IV 

Gagal 

Gagal 

Juara II 

Juara I 

Juara I 

Juara III 

Juara I 

Juara I 

Juara III 

Juara I 

Juara III 

Gagal 

Antar PPLP di Salatiga 

Antar PPLP di Padang 

Antar PPLP di Semarang 

Antar PPLP di Padang 

Antar PPLP di Jakarta 

Antar PPLP di Bogor 

POPNAS di Bandung 

Antar PPLP di Jakarta  

POPNAS di Surabaya 

Antar PPLP di Salatiga 

Antar PPLP di Palembang 

Antar PPLP di Padang 

Antar PPLP di Medan 

Antar PPLP di Papua 

Antar PPLP di Ragunan 

 
(Diknas Propinsi Jawa Tengah, 2000 : 5) 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara dan Observasi 

PEDOMAN PENGAMATAN 

No. Aspek yang diamati 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 
Bagaimana proses dasar pemilihan pelatih/pengambilan keputusan ? 

Apakah ada pertemuan rutin pelatih ? 

Berapa jumlah pemain ? 

Dalam proses pengambilan keputusan apakah atlet diajak bermusyawarah ? 

Apakah pengurus hadir pada saat atlet latihan atau pertandingan ? 

Berapa jumlah pelatih yang ada ? 

Apakah pelatih yang melatih sesuai dengan bidangnya ? 

Berapa kali latihan dalam seminggu ? 

Jenis latihan apa saja yang diberikan ? 

Sebelum latihan apakah atlet diberitahu tentang tujuan latihan ? 

Apakan diadakan koreksi setelah selesai latihan ? 

Jika pelatih tidak datang, bagaimana proses latihannya ? 

Bagaimana kondisi sarana latihannya ? 

Bagaimana prasarana untuk latihan, pertandingan ? 

Bagaimana proses pengadaan dana, sarana dan prasarana ? 

Bagaimana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada ? 

Bagaimana dukungan masyarakat terhadap keberadaan PPLP sepakbola ? 

Apakah ada sponsor ataupun donatur ? 

Bagaimana peran orang tua siswa ? 

Bagaimanakah kerjasama pengurus dengan lingkungannya ? 
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PEDOMAN PEMERIKSAAN DOKUMEN 

No. Aspek yang diamati 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 
Apakah punya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ? 

Apakah punya SK pendirian PPLP ? 

Bagaimana perjalanan prestasi PPLP ini sejak didirikan ? 

Bagaimana struktur organisasinya ? 

Siapa personil pengurusnya ? 

Berapa lama masa kerja pelatih ? 

Apakah ada kontrak untuk pelatih ? 

Apakah ada pertemuan rutin ? 

Berapa jumlah atlet ? 

Dari mana saja asal atlet tersebut ? 

Berapa jumlah pelatih yang ada ? 

Bagaimana sertifikasi pelatih yang ada ? 

Apakah pelatih membuat program latihan ? 
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PEDOMAN OBSERVASI 
(Untuk Sarana/Prasarana/Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 

No. Aspek yang diamati 

 
1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 
Bagaiman kondisi sarana latihannya ? 

Bagaimana prasarana untuk latihan, pertandingan ? 

Apakah dalam proses pengadaan dana, sarana dan prasarana melibatkan 

pelatih ? 

Bagaimana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada ? 

Bagaimana kontrol dinas terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada ? 

Apakah ada sponsor atau donatur ? 

Bagaimanakah kerjasama pengurus dengan alumni PPLP dan orang tua 

siswa? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Atlet) 

No. Aspek yang diamati 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 
Bagaimana rekrutmen atlet ? 

Bagaimana pengaturan atlet di asrama ? 

Bagaimana mengikuti program latihan ? 

Bagaimana mengurus kebutuhan sehari-hari ? 

Berapa kali pulang ke rumah ? 

Bagaimana kalau terjadi ada masalah dengan kondisi kesehatan ? 

Apakah mengalami kejenuhan dan bagaimana mengatasinya ? 

Bagaimana uang saku yang diterima tiap bulan ? 

Apakah ada pertemuan pengurus dengan orang tua atlet ? 

Bagaimanakah mengikuti pelajaran di sekolah ? 

Fasilitas apa saja yang didapat ? 

Bagaimana dengan kebutuhan makan setiap hari ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Pelatih) 

No. Aspek yang diamati 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

Bagaimana rekrutmen pelatih ? 

Bagaimana kesejahteraan yang didapat ? 

Bagaimana mengatur pekerjaan dan melatih ? 

Apakah sertifikasi yang dimiliki ? 

Bagaimana sarana untuk melatih ? 

Apakah diajak musyawarah secara rutin dengan pengurus ? 

Bagaimana program latihan ? 

Apakah ada target yang diberikan oleh pengurus ? 

Bagaimana bila tidak dapat memenuhi target ? 

Apakah diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang 

kepelatihan ? 

Bagaimana mengawasi atlet di luar latihan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Pengelola Gizi) 

No. Aspek yang diamati 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
Bagaimana bisa menjadi pengelola makan atlet ? 

Bagaimana sistem penerimaan dananya ? 

Bagaimana penyajian makanannya ? 

Berapa kali menyiapkan menunya ? 

Apakah menggunakan ahli gizi ? 

Bagaimana mengatur tugas karyawannya ? 

Apakah gizi yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan atlet ? 

Apakah ada aturan/tata tertib makan atlet ? 

Bagaimana bila ada atlet yang tidak selera makan ? 

Apakah ada kendala selama mengurus makan atlet ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Pengurus/Pembina PPLP Sepakbola Jawa Tengah) 

No. Aspek yang diamati 

 
1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 
Kapan didirikan, oleh siapa, latar belakang dan tujuannya apa ? 

Apakah punya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ? 

Bagaimana perjalanan prestasi PPLP sepakbola Jawa Tengah sejak 

didirikan? 

Bagaimana struktur organisasinya ? 

Siapa personil pengurusnya ? 

Bagaimana proses dan dasar pemilihan pelatih ? 

Berapa lama masa kerja pelatih ? 

Apakah ada pertemuan rutin antara para pelatih dan kepala SKB ? 

Apakah ada pembagian kerja yang jelas antara pelatih dengan asisten 

pelatih? 

Apakah pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ? 

Apakah ada petunjuk dari atasan dalam pelaksanaan pekerjaannya ? 

Apakah kerja yang dilakukan ditanyakan hasilnya ? 

Berapa jumlah atlet ? 

Bagaimana prosedur perekrutannya ? 

Dari mana saja asal atlet tersebut ? 

Dalam proses melatih apakah atlet diajak musyawarah ? 

Dalam kompetisi, apakah atlet diberi target yang harus dicapai ? 

Apa yang dilakukan pengurus jika target tercapai/tidak tercapai ? 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Apakah pengurus hadir pada saat atlet latihan atau pertandingan ? 

Apakah atlet menerima insentif/membayar iuran ? 

Berapa jumlah pelatih yang ada ? 

Bagaimana sertifikasinya ? 

Apakah pengurus memberikan target yang harus dicapai kepada pelatih ? 

Apakah penentuan target tersebut dimusyawarahkan dulu dengan pelatih ? 

Apakah pelatih membuat program latihan ? 

Apakah program yang dibuat dikomunikasikan dengan pengurus ? 

Berapakah insentif pelatih ? 

Bagaimana kondisi sarana latihannya ? 

Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana ? 

Bagaimana masalah pendanaannya ? 

Bagaimana proses pengadaan dana ? 

Bagaimana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada ? 

Apakah ada sponsor, atau donatur tetap ? 

Bagaimana kerjasama pengurus dengan pelatih ? 

 
 


