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ABSTRAK 
 

Wahyu Ganish Orysatvyanto.2012. Managemen Pembinaan Olahraga 
Sepakbola di Klub PSIS Semarang. Skripsi Ilmu Keolahragaan. Fakultas Ilmu 
Keolahragan.Universitas Negeri Semarang.Prof.Dr.Soegiyanto,Ks.M.Si dan 
Drs.Eri Pratiknyo,DW,M.Kes 
 
 

Sepakbola adalah cabang olahraga yang sangat digemari 
masyarakat,olahraga sepakbola memerlukan perhatian terutama dalam hal 
manejemen pembinaanya.Sampai saat ini belum diketahui bagaimana  manajemen 
pembinaan olahraga sepak bola di klub PSIS Semarang. Adanya  penurunan 
prestasi klub sepakbola PSIS Semarang dalam dekade 10 tahun terakhir 
diperlukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana 
manajemen pembinaan sepakbola pada klub sepakbola PSIS Semarang.  

Penelitian dilaksanakan di klub PSIS Semarang dari tanggal 15 s/d 16 
September 2012 merupakan  penelitian kuantitatif, dengan pengolahan data secara 
diskritif prosentase. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara 
,observasi dan dokumentasi adapun subyek penelitian adalah seluruh manejemen 
klub yaitu pemain,pelatih dan pengurus.  

Hasil penelitian1) Manajemen klub PSIS Semarangmasuk dalam kategori 
sedang.2)Pola Pembinaan yang dilaksanakan pada klub PSIS Semarang masuk 
dalam kategori sedang.3)Prestasi klub PSIS Semarang masuk dalam kategori 
sedang dimana hanya dapat mengakhiri kompetisi tahun 2011/2012 dengan finish 
di urutan ke 5 pada divisi utama grup 2. 

Saran 1)Manajemen Klub Sepakbola PSIS Semarang  masih perlu 
pembenahan dan ditingkatkan  khususnya dalam hal  keterbukaan manajemen 
keuangan,untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen yang 
pada akhirnya akan meningkat pula dukungan masyarakat terhadap klub PSIS 
Semarang guna tercapainya prestasi yang lebih baik pada masa yang akan 
datang.2)Pembinaan serta kompetisi Klub Sepakbola anggota PSIS Semarang 
perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga kesinambungan regenerasi, serta 
ketersediaan pemain berkwalitas  sebagai pemain inti tim PSIS lebih terjamin, 
disamping itu  dalam penetapan skuad pemain agar diserahkan sepenuhnya 
kepada pelatih.diperlukan juga adanya peningkatan dan pembenahan lapangan 
sehingga struktur serta kondisi rumputnya mendukung peningkatan   prestasi klub 
PSIS Semarang.3) Untuk mengembalikan prestasi Klub PSIS Semarang supaya 
pelatih memperhatikan serta meningkatkan porsi latihan,untuk tercapainya 
kembalinya prestasi PSIS Semarang kembali ke kasta kompetisi tertinggi 
Indonesia. 

 
 

 

Kata kunci :  Manajemen, Sepakbola 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat 

digemari oleh seluruh lapisan masyarakat didunia tidak kalah tentunya di 

Indonesia. Cabang Olahraga yang cara memainkannya menggunakan bola dan 

memakan waktu 2 x 45 menit ini selalu dimainkan oleh semua kalangan, baik 

anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan orang yang sudah tua. Sehingga tidaklah 

salah apabila di Indonesia sepakbola disebut sebagai olahraga rakyat. Sepakbola 

sangat digandrungi karena mudah cara memainkannya dan sangat menarik. 

Daya pikat sepakbola di Indonesia diilhami oleh para pesepakbola profesional 

yang memiliki teknik individu diatas rata – rata pemain lain di klub terkenal dari 

belahan eropa, sebut saja Cristiano Ronaldo dari Real Madrid dan Frank Lampard 

dari Chelsea, serta ratusan pemain lainnya. Dengan berbagai daya pikat itulah para 

anak muda berbondong – bondong menuju Sekolah sepakbola sedini mungkin, 

untuk ditempa bakatnya agar kelak menjadi seperti pemain sepakbola andalan 

mereka. 

Segala aktivitas olahraga sepakbola ditanah air masih sangat memerlukan 

perhatian dan pembinaan khusus, baik dalam usaha pencarian bibit-bibit yang 

baru maupun dalam usaha meningkatkan prestasi atlet. Olahraga sepakbola 

dilakukan tidak hanya semata-mata mengisi waktu senggang atau hanya sekedar 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia, namun lebih dari itu seperti yang 
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dikemukakan oleh (M. Sajoto,1998 : 10) bahwa : ada empat dasar tujuan manusia 

melakukan olahraga sekarang ini yaitu : (a). mereka yang melakukan olahraga 

untuk  rekreasi, (b). tujuan pendidikan, (c). mencapai tingkat kesegaran jasmani 

tertentu, (d). mencapai sasaran atau prestasi tertentu. Dalam upaya menggapai 

prestasi yang baik maka pembinaan harus dimulai dari pembinaan usia dini dan 

atlet muda berbakat sangat menentukan menuju tercapainya mutu prestasi optimal 

dalam cabang olahraga sepakbola. Bibit atlet yang unggul perlu pengolahan dan 

proses kepelatihan secara ilmiah, barulah muncul prestasi atlet semaksimal 

mungkin pada umur-umur tertentu. 

Dalam usaha pembinaan prestasi olahraga sepakbola, diperlukan unsur 

pendukung yang sangat vital. Salah satu unsur tersebut adalah pelatih yang 

berpendidikan. Pelatih yang berpendidikan adalah pelatih yang memahami dengan 

baik masalah-masalah yang menyangkut kepelatihan, sebuah klub akan 

mempunyai  peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil dan berprestasi daripada 

klub yang tidak menggunakan pelatih yang tidak mempunyai dasar dalam ilmu 

kepelatihan. Selain latihan ketrampilan dan teknik bermain, yang perlu 

diperhatikan juga adalah latihan fisik. Latihan dapat dilakukan sendiri atau 

terkoordinasi dalam sebuah klub atau pusat pelatihan. Kondisi fisik adalah satu 

kesatuan untuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisah-pisahkan, baik 

peningkatannya maupun pemeliharaannya, artinya dalam usaha peningkatan 

kondisi fisik harus mengembangkan semua komponen tersebut. 

Manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas suatu 

organisasi sebuah klub sepakbola. Manajemen yang dimaksudkan di sini adalah 
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sebagai suatu cara untuk  melaksanakan suatu program kerja agar sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan dan ingin dicapai sebelumnya. Klub sepakbola 

PSIS Semarang merupakan satu tim kebanggaan warga Semarang dan menjadi 

salah satu wakil diajang kompetisi liga Indonesia yang di adakan PSSI di antara 

ratusan tim dari kota lain seluruh Indonesia. Berdasarkan data sepuluh tahun 

terakhir PSIS Semarang hampir selalu mengalami penurunan peringkat pada 

klasemen kompetisi yang diadakan oleh PSSI. PSIS Semarang yang dulu pada 

tahun 1997-1998 bisa menjadi  juara liga Indonesia namun sekarang sangat sulit 

untuk merebut juara lagi, bahkan saat ini tim sepakbola kebanggaan warga 

Semarang itu malah terdegradasi ke divisi utama dan menjadi peringkat 5 

klasemen. Hal tersebut merupakan fenomena adanya penurunan prestasi 

khususnya bidang olahraga sepakbola pada klub PSIS Semarang dalam hal 

pembinaan dan pemilihan strategi pembinaan olahraga sepakbola pada klub PSIS 

Semarang. 

Penurunan prestasi olahraga sepakbola pada klub PSIS Semarang banyak 

factor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi prestasi pada klub 

tersebut antara lain adanya sarana olahraga, pelatih, motivasi, cara melatih, 

anggaran, dukungan moral, dan masih banyak lagi. Hal yang tidak kalah penting 

untuk diperhatikan adalah adanya pemilihan strategi pembinaan olahraga 

sepakbola pada klub tersebut sehingga PSIS Semarang mampu berprestasi lagi. 

Berkembang atau tidak olahraga sepakbola bergantung cara pembinaan di 

suatu klub.PSIS Semarang merupakan tim sepakbola yang dulunya mempunyai 

prestasi sebagai juara pada ajang liga Indonesia. Namun kenapa sekarang dari 
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tahun ke tahun tim sepakbola PSIS prestasinya semakin menurun.. Hal itu 

membuat warga kota Semarang khususnya penggemar klub PSIS bertannya-tanya 

kapan PSIS Semarang bisa menjadi juara liga Indonesia lagi. 

Dengan mengetahui keadaan dan permasalahan pada klub PSIS Semarang, 

adanya penurunan prestasi sepuluh tahun terakhir ini, dimana PSIS adalah salah 

satu klub yang pernah menjadi juara dalam kompetisi Nasional Indonesia 

sekarang justru terdegradasi, bahkan perjalanan dalam kompetisi devisi satupun 

prestasinya belum seperti yang diharapkan pecinta PSIS, oleh karena itu kiranya 

perlu diadakanya penelitian lebih lanjut tentang manajemen pembinaan pada klub 

PSIS Semarang. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengangkat 

masalah dan melakukan penelitian dengan judul “ Manajemen Pembinaan 

Olahraga Sepakbola di Klub PSIS Semarang”. 

1.2 Permasalahan 

Dari alasan pemilihan judul di atas maka muncul permasalahan sebagai 

berikut: 

1.2.1  Bagaimana manajemen Klub Sepakbola PSIS Semarang? 

1.2.2  Bagaimana pola pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan pada Klub 

Sepakbola PSIS Semarang? 

1.2.3 Bagaimana pencapaian prestasi yang diraih oleh Klub Sepakbola  

PSIS Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian mengenai manajemen olahraga cabang sepakbola pada Klub 

PSIS Semarang bertujuan untuk : 



5 

 

 

1.3.1  Mengetahui manajemen Klub sepakbola PSIS Semarang. 

1.3.2  Mengetahui pola pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Klub 

Sepakbola PSIS Semarang. 

1.3.3 Mengetahui prestasi yang dicapai oleh Klub Sepakbola PSIS Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Jurusan Imu Keolahragaan 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi 

jurusan Ilmu Keolahragaan mengenai bagaimana pembinaan olahraga sepakbola 

di PSIS Semarang  

1.4.2 Bagi Mahasiswa Ilmu Keolahrgaan 

Memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 

mengetahui sistem pembinaan yang baik dan benar 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari pembinaan 

olahraga sepakbola di PSIS Semarang.khususnya dalam hal pengelolaan 

managemen dari klub sepakbola PSIS Semarang. 

 1.4.5  Bagi Klub PSIS Semarang  

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang manajemen yang 

diterapkan pada Klub PSIS Semarang, yang nantinya bisa dijadikan acuan 

mengembangkan dan meningkatkan manajemen Pembinaan  Klub untuk menjadi 

lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen  

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasrkan urutan dari 

fungsi – fungsi manajemen, menurut Manullang (2002: 3) istilah manajemen 

mengandung tiga penegrtian, yaitu manajemen sebaga suatu proses, kedua 

manajemen sebagai kolekttivitas orang -  orang yang melakukan aktivitas 

manajemen, ketiga manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu. 

Pada pengertian yang pertama, yaitu manajemen sebagai suatu proses, berbeda 

dari definisi yang diberikan oleh para ahli. Terdapat tiga definisi manajemen 

menurut pengertian yang pertama tersebut. Di dalam Encylopedia of The Social 

Science dipaparkan bahwa mannajemen adalah suatu proses dengan mana 

pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan. Menurut pengertian yang 

kedua, manajemen adalah kolektivitas orang – orang yang melakukan aktivitas 

manajemen. Sehingga dapat ditarik benang merah, semua orang – orang yang 

melakukan aktivitas manajemen dalam sustu badan / lembaga yang disebut 

manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, maanajemen adalah suatu bentuk 

seni (art) atau ilmu pengetahuan. Mengenai persoalan ini  belum adanya 

kesegeraman pendapat oleh para ahli. Beberapa ahli mengatakan bahwa 

manajemen adalah seni dan segelintir ahli lainnya mngungkapkan bahwa 

manajemen adalah ilmu. Namun sesungguhnya kedua pendapat tersebut sama 

mengandug kebenarannya (Manullang 2002: 4) 
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           Pakar lain seperti George R. Terry dalam Soewarno Handayaningrat, 

(1992 : 20) memberikan definisi manajemen sebagai proses yang membedakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan kerja dan pengawasan 

dengan memanfaatkan ilmu maupun seni untuk menyelesaikan tujun yang telah 

ditetapkan dan pada definisi tersebut memandang manajemen merupakan sebuah 

proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, 

dan pengawasan. Secara khusus manajemen dalam penelitian ini adalah suatu 

proses dimana mengatur orang – orang untuk bekerja sesuai dengan fungsinya 

agar dapat menjalankan visi dan misi sesuai AD/ART Klub PSIS Semarang.  

Peranan Manajemen dalam masa sekarang perlu dipelajari secra mendalam 

karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang terus meluas serta 

kemjuan zaman menuntut manusia untuk terus belajar dan terus berkarya agar 

tidak tertinggal dan tergerus globalisasi. Dalam bidang manajemen perlunya kerja 

keras untuk memajukan organisasi agar dapat berjalan rapi dan teratur, yang 

tentunya diperlukan seorang yang mampu berdedikasi tinggi dan bertanggung  

jawab dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta 

pengawasan. 

Menurut Mansoer Hamdan (1989: 5) manajemen yang baik, efektif dan efisien 

diharapkan pula oleh masyarakat tidak hanya terjadi dalam organisasi perusahaan, 

tetapi dalam organisasi pemerintah dan sosial yangh bersifat tidak mencari laba, 

serta dapat dijabarkan pula bahwa manajemen sangat penting sekali untuk bidang 

– bidang lainnya yang berhubungan dengan organisasi, baik yang bersifat untuk 

mencari keuntungan, pelayanan, maupun pembinaan, seperti pada penelitian kali 
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ini mengambil Manajemen Pembinaan Olahraga Sepakbola di Klub PSIS 

Semarang. Hal tersebut dikandung maksud untuk mengetahui  sejauh mana  

peranan manajemen dalam menunjang prestasi organisasi olahraga  untuk 

mencapai tujuan yang dharapakan sesuai  target yang telah ditetapkan dan 

direncanakan,baik rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang. 

 

2.2 Fungsi manajemen 

2.2.1 Perencanaan  / Planning (P) 

 Menurut Louis A. Allen  dalam Manullang,(2002 : 39) bahwa “planing 

is the determination of a course of action to achieve a desired result” atau 

perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.Pendapat lain Hani Handoko.T, (1984: 77) Perencanaan adalah 

pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dan benar 

dapat dicapai dengan mempertimbangkan dan memperkirakan waktu  pada masa  

mendatang  dan waktu pada saat rencana dibuat, karena perencanaan  dan kegiatan 

yang diputuskan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. 

 Proses perencanaan dalam sebuah organisasi biasanya dirumuskan 

dalam perencanaan jangka pendek maupun  jangka panjang dalam suatu tata 

pelaksanaan di dalam tubuh organisasi tersebut. Program  jangka pendek dan 

jangka panjang dari suatu perencanaan tergantung penentuan dari organisasi 

tersebut. Beberapa Perencanaan dalam proses manajemen sebagai berikut :1) 

Rencana kerja adalah rencana kerja dari masing-masing bidang dalam  suatu 

organisasi, 2) Program adalah program yang tersusun  dari rencana pada bidang – 
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bidang dalam suatu organisasi, 3) Proyek kegiatan adalah program dari bidang-

bidang dalam suatu organisasi yang disusun dalam sebuah proyek kegiatan, 4) 

Sasaran kerja, 5) Alternatif usaha, adalah kegiatan yang dilakukan dapat 

dilaksanakan melalui alternatif usaha, tetapi harus tetap dalam sasaran dan tujuan 

yang dicapai, 6)Lingkungan yang dihadapi, 7), Kemungkinan hambatan, harus 

kita ketahui sehingga bila pada pelaksanaan  terjadi suatu hambatan tersebut dapat 

diantisipasi terlebih dahulu, 8) Kemungkinan pemecahan masalahnya 

2.2.1.1 Langkah Menyusun Perencanaan  

Secara garis besar perencanaan atau program dapat dikelompokkan 

menjadi program jangka panjang (PJP), program jangka menengah (PJM) dan 

program jangka pendek (PJPd). Setelah disusun program secara garis besar seperti 

diatas, perencanaan harus bersifat menyeluruh atau mencakup semua aspek dalam 

memberdayagunakannya.Dalam hal ini perlu dikaji mengenai hal-hal sebagai 

berikut : 1) Siapa (SI) saja yang terkait dalam kegiatan organisasi tersebut, 2) Apa 

(A) saja yang dilakukan oleh seluruh pelaku dalam organisasi, 3) Bilamana (BI) 

aktivitas organisasi itu dilakukan, 4) Dimana (DI) kegiatan itu dilakukan, 5) 

Bagaimana (BA) strategi pelaksanaannya. Hal yang tidak kalah penting untuk  

dipahami dalam penyusunan program adalah perwujudan menyatukan potensi 

yang ada menjadi sinergi yang kuat dan besar. Hal tersebut menyangkut perlunya 

team work dari personal dalam organisasi, perlunya pola partisipasi dalam 

organisasi serta perlunya menumbuhkan budaya kerja organisasi. Langkah 

terakhir yang perlu ditempuh dalam penyusunan perencanaan  adalah adanya 

upaya efisiensi. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan adanya efisiensi 
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pendanaan, waktu, penugasan personal dengan adanya efisiensi di berbgai bidang 

diharapkan perjalanan organisasi dapat lebih baik,dengan pola kerja organisasi 

menjadi lebih  efektif dan efisien. 

2.2.1.2 Ciri-ciri Perencanaan Yang baik  

Dalam menentukan perencanaan yang baik, suatu perencanaan harus 

memenuhi ciri-ciri sebagai berikut : 1) Rencana harus memudahkan pencapaian 

tujuan yang hendak dicapai. Rencana bukan merupakan tujuan tetapi merupakan 

cara, 2) Rencana yang tersusun harus memenuhi persyaratan teknis. Rencana 

tersebut harus didukung oleh data yang akurat serta teknis penyelesaian kerja yang 

baik, 3) Rencana harus disertai rincian yang  cermat, ruang, metode, sumber dana, 

target waktu, standar mutu dan hasil yang diharapkan, 4) Rencana perlu dilakukan 

secara button up, sehingga tidak terjadi dikotomi antara perencanaan dan 

pelaksanaan serta pelaksana tidak merasa dipaksa tetapi karena kesadaran, 5) 

Rencana yang disusun tidak bertele-tele, tetapi dapat dicapai dengan baik (tidak 

muluk-muluk atau sederhana), 6) Rencana tidak kaku, sehingga masih 

memungkinkan adanya tolerasi (fleksibelitas), 7) Rencana harus pragmatis. Yaitu 

rencana tersebut tetap idealis tetapi dapat dilakukan secara praktis, tidak 

menghilangkan nilai kebajikan serta memperhitungkan kesulitan di lapangan, 8) 

Rencana tersebut harus dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi 

dimasa depan, sehingga mampu dijadikan peramal masa depan. 

2.2.1.3 Manfaat Perencanaan  

Dengan memiliki perencanaan yang baik suatu organisasi akan 

memperoleh manfaat :  
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1. Perencanaan dapat dijadikan alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan organisasi. 

2. Untuk memilih dan menentukan prioritas  dari beberapa alternatif atau pilihan 

yang ada.  

3. Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. 

5. Perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan 

 

2.2.2  Organisasi  / Organizing (O) 

Organizing dalam pendefinisian ini adalah kata yang berarti ‘to 

organize’,yang berarti melakukan serta menyusun organisasi untuk tujuan 

tertentu, dimana kata tersebut berasal pula dari kata organ. Sedangkan kata organ 

sendiri dalam Buku Webstre’e New Collagiale Dictionary adalah berasal dari kata 

organon, yang berasal dari bahasa Yunani Kuno. Adapun arti kata organ sendiri 

adalah, “ An Instrument or medium by Which an Importan is Performed or end  

accomploshed Artinya suatu alat atau media yang digunaka untuk tindakan 

penting atau pencaapaian tujuan. Jadi to organize mengandung arti menyusun 

bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga dapat 

digunakan untuk menjalankan tindakan dalam pencapaian tujuan. 

Sedangkan  Malahayu Hasibuan (1996: 29) mengatakan “organisasi ialah 

suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok 

yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan 

alat dan wadah saja.” Pendapat lainya Pradjudi Armosudiro dalam Malahayu 
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Hasibuan (1996: 34)  “ organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur 

tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama 

secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu”. Ciri – ciri 

pengorganisasian menurut Malahayu Hasibuan (1996:35) : 

1)  Tujuan organisasi itu jelas dan realistis, 2) Pembagian kerja dan hubungan 

pekerjaan antara unit-unit, sub sistem -  sub sistem atau bagian-bagian harus baik 

dan jelas, 3) Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam  

mencapai tujuan, 4) Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, 5) Unit-unit kerja ( departemen bagian) nya ditetapkan 

berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan, 6) Job description setiap jabatan 

harus jelas dan tidak ada tumpang tindih boleh terlalu banyak, 7)  Rentang kendali 

setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak, 

8) Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas, melalui jarak yang pendek,  

9) Jenis wewenang (authority) yang dimiliki setiap pejabat harus jelas,  

10) Mismanajemen penempatan karyawan tidak ada, 11) Hubungan antara bagian 

dengan bagian lainnya jelas dan serasi, 12) Pendelegasian wewenang harus 

berdasarkan job description karyawan, 13) Deferensiasi, koordinasi, integrasi dan 

sinchronisasi harus baik, 14) Organisasi harus luwes dan fleksibel. 

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses 

yang dinamis, sedangakan organisasi merupakan alat/wadah yang stabil, 

pengorganisasasian (organizing) dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan 

yang harus dilakukan. Pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan 
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pekerjaan kepada setiap karyawan. Penetapan departemen (subsistem - subsistem) 

serta penetuan hubungan-hubungan. 

2.2.2.1 Keuntungan pengorganisasian dalam sebuah kegiatan : 

1) Terampil untuk tugas / pekerjaan tertentu, 2) Mudah memperoleh 

kepuasaan kerja setelah selesai tugas, 3) Kekurangan tenaga kerja yang ahli dapat 

diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk satu tugas yang 

sederhana, 4) Memudahkan untuk mengawasi keterampilan tertentu,5) Fokus 

sesuai dengan kebutuhan, 6) Memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan 

yang komprehensif, 7) Memotivasi anggota untuk bertugas,8) Mendukung 

penerapan proses organisasi,9) Kepuasan tugas secara keseluruhan dapat dicapai,  

10) Memberi kepuasan anggota dalam hubungan interpersional, 11) Memberi 

kepuasan kerja, 12) Memungkinkan penerapan proses kegiatan,  

13) Memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda 

dengan aman dan efektif. (http://www.google.co.id/seach?iq) 

2.2.2.2 Proses Pengorganisasian 

1. Perumusan Tujuan  

Sebagai dasar utama dari pada penyusunan organisasi tujuan kami 

dirumuskan secara jelas dan lengkap baik mengenai bidang-bidang lingkup, 

sasaran, keahlian / keterampilan serta peralatan yang diperlukan jangka waktu 

pencapaian maupun cara penyampaian yang baik. 

 

 



14 

 

 

2. Penetapan Tugas Pokok yang Perlu Diperhatikan 

Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan dengan perkataan lain 

pelaksanaan tugas pokok harus mendekatkan pada tujuan. Tugas pokok harus 

dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

3. Perincian Kegiatan                                                          

Perincian kegiatan selain harus disusun secara lengkap dan terperinci harus 

diadakan Identifikasi antara kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. 

4. Pengelompokan Kegiatan dalam Fungsi-fungsi 

Kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain masing-masing 

dikelompokkan menjadi satu masing-masing kelompok kegiatan sebagai hasil 

pengelompokan ini lazim disebut fungsi. 

 
5. Depertementasi 

Depertemensi adalah proses konversasi (Converting) fungsi-fungsi menjadi 

satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. 

(Pangewa Mahanudin,1990 : 97). 

2.2.2.3 Proses (Langkah-Langkah Pengorganisasian) : 

1) Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai apa 

‘profit motive’ atau ‘servie motive’.2) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya 

manajer harus mengetahui, merumuskan dan mngespesifikasikan kegiatan-

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 3) Pengelompokkan kegiatan - kegiatan 
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artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam beberapa 

kelompok atas dasar tujuan yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan 

berkaitan erat disatukan kedalam satu departemen atau satu bagian.  

4) Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya 

wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap depertemen.5) Rentang kendali, 

Artinya manajer harus menetapkan besarnya karyawan pada setiap departemen 

atau bagian.6) Perincian peranan perseorangan, artinya manajer harus menetapkan 

dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan supaya tumpang tindih tugas 

terhindarkan.7) Tipe organisasi artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi 

apa yang akan dipakai apakah ‘line organization’, ‘line and staf organization 

ataukah function organization’. 8) Struktur organisasi (chart organzation = bagian 

organisasi ) artinya, manajer harus menetapkan struktur oganisasi yang bagaimana 

yang akan dipergunakan, apa struktur organisasi " segitiga vertikal, segitiga 

horisontal, berbentuk lingkaran, berbentuk setengah lingkaran, berbentuk kerucut, 

vertikal/ horizontal ataukah berbentuk oval. ( Malahayu Hasibuan 1996:57) 

2.2.3 Penggerakkan / Actuating (A)  

Penggerakan (actuating) adalah menggerakkan orang-orang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien  Pada dasarnya 

menggerakkan orang-orang bukanlah hal yang mudah. Untuk dapat 

menggerakkannya, dituntut bahwa manajer/pimpinan harus mampu atau 

mempunyai seni untuk menggerakkan orang lain agar  dijadikan sebagai daya 

penggerak. Kemampuan atau seni untuk mengggerakkkan orang lain itu disebut 

sebagai kepemimpinan (leadership).  
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Dalam proses penggerakan suatu organisasi harus memperhatikan sarana  

manajemen, karena proses aktivitas suatu organisasi membutuhkan sarana untuk  

pencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Manullang (2002 : 5) bahwa 

dalam pencapaian tujuan  membutuhkan sarana (tools) atau alat manajemen yang 

biasa disebut dengan “Enam  M”, yaitu men  (manusia), money  (uang), materials  

(bahan - bahan), machines (alat kerja), methods (cara), dan markets (pasar). 

Money (uang) sebagai sarana manajemen yang diperlukan dalam melakukan 

berbagai aktivitas suatu organisasi, karena uang sebagai alat untuk pendanaan 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan.  

Uang  sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar 

tujuan yang ingin  dicapai mencapai keberhasilan. Kegagalan proses manajemen 

sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam 

menggunakan uang. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan 

bahan-bahan (materials) dalam ativitas pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Bahan-bahan tersebut sebagai sarana manajemen yang harus dipenuhi, karena 

tanpa materials aktivitas yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang 

diinginkan tidak akan sempurna.   

Machines  atau alat kerja  merupakan sarana manajemen yang digunakan 

dalam rangkaian kegiatan organisasi untuk mendukung sarana yang lainnya, 

sehingga tujuan yang diharapakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.  Untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia 

dihadapkan kepada  berbagai alternatif (methods) atau cara melakukan pekerjaan. 

Oleh karena itu, metode atau cara merupakan salah satu  sarana manajemen untuk 
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mencapai tujuan. Dimana masing-masing metode dalam mencapai suatu tujuan 

memiliki gaya serta cara yang berbeda,namun demikian hasil yang akan dicapai 

adalah sama,yakni tercapainya suatu tujuan akhir dari organisasi,dimana dalam 

organisasi olahraga tujuan akhirnya adalah tercapainya pretasi tertinggi dalam  

suatu kompetisi, sedangkan organisasi  yang bergerak pada bidang industri, maka 

sarana manajemen penting lainnya adalah pasar (markets), tanpa adanya pasar 

bagi hasil produksi jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin akan tercapai.  

2.2.3.1 Fungsi-fungsi Penggerakan Dalam Suatu Organisasi  

Fungsi-fungsi penggerakan dalam suatu organisasi antara lain  

adalah :   

1. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut. 

2. Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.  

3. Untuk membuat seseorang atau orang - orang suka mengerjakan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  

4. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, 

kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempatmereka bekerja. 

5. Untuk menanamkan, memelihara dan  memupuk rasa tanggung jawab secara 

penuh pada seseorang atau orang-orang  terhadap tuhannya, negara, 

masyarakat serta tugas yang diembannya. 

 

 2.2.3.2 Peran Actuating / Penggerakan 
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Kegiatan perencanaan dan pengorganisasian yang bersifat vital dalam pola 

manajemen, tetapi tidak akan mewujudkan hasil yang signifikan apabila tidak 

diaplikasikan. Agar dapat tercapai target yang diinginkan maka perlu dilakukan 

tindakan yang nyata serta usaha yang keras yang menimbulkan suatu action 

ataupun gerakan. 

 
2.2.3.3 Sumber Actuating / Penggerakkan 

Pusat kendali dari segala aktifitas olahraga sepakbola itu sendiri, 

sebenarnya manajer sepakbola, karena pada dasarnya, ia  adalah seseorang yang 

dapat menggerakan minat, motivasi, dan dedikasi. Untuk dapat meningkatkan 

kerja seorang manajer harus dapat memotivasi para pemainnya, sehingga para 

pemain lebih bergairah dan bersemangat dalam menjalankkan latihan dan 

kompetisi sehingga dapat berprestasi. 

2.2.4 Pengawasan / Controlling (C) 

Pengertian Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu 

mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula (Manullang, 2002 : 173).     

2.2.4.1  Fungsi Pengawasan  

Pengawasan adalah salah satu bagian dari proses manajemen yang sangat 

penting, karena bila pengawasan tidak dilakukan kemungkinan kesalahan 

kesalahan akan terus berlangsung dan semakin  membengkak. Sehingga tiba-tiba 

kesalahan tersebut sudah sangat berat dan sulit diatasi. Menurut Djati Julitriarsa 
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dan John Suprihanto (1988 : 102). Fungsi dari pengawasan adalah sebagai berikut 

: 1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, 2) Untuk 

memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, 3) Untuk 

mendinamisir organisasi serta  segenap kegiatan manajemen lain, 4) Untuk 

mempertebal rasa tanggung jawab. 

2.2.4.2  Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan  

Dengan melihat pengertian dan fungsi-fungsi pengawasan yang ada serta 

agar pengawasan itu dapat berhasil sesuai  dengan apa yang diharapkan, perlu 

adanya prinsip-prinsip dasar dalam pengawasan.Pengawasan atau Monitoring 

sangat diperrlukan dalam menjalankan suatu organisasi,hal tersebutdiperlkan guna 

meminimalisir penyimpangan,menurut Dirham (1986 : 11) mengandung prinsip 

sebagai berikut :  

1)  Dapat mereflektir sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang diawasi. 

2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpang.  

3) Fleksibel.  

4) Dapat mereflektir pola organisasi.  

5) Ekonomis. 

6) Dapat dimengerti.  

7) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. 

2.2.4.3  Proses Pengawasan  

Ada empat dasar dalam pengawasan  suatu organisasi dikenal dengan 

singkatannya “ S P E M “, artinya :  
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1.Supervisi(S)  

            Supervisi merupakan suatu tujuan yang utama dalam kegiatan suatu 

organisasi. Dalam pelaksanaan aktivitas suatu organisasi tujuan utama dari 

organisasi harus senantiasa  terdapat dalam pelaksanaannya. Aktivitas organisasi 

tidak bisa melakukan kegiatan yang diluar dari tujuan utama organisasi tersebut. 

2. Pelaporan (P)  

Dalam setiap aktivitas organisasi pelaporan adalah hal sangat penting, 

karena pelaporan merupakan rangkuman dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu organisasi. 

3. Evaluasi (E)  

Evaluasi dalam suatu organisasi harus  dilaksanakan, evaluasi adalah 

proses kelanjutan dari hasil yang di dapat dari  kegiatan suatu organisasi. Setiap 

kegiatan akan menghasilkan suatu hasil yang telah  dilaksanakan dan hambatan 

pada saat kegiatan dilaksanakan, sehingga evaluasi kegiatan sangat penting unutk 

pembenahan kegiatan yang telah selesai dan sebagai bahan acuan untuk kegiatan 

yang akan datang.  

4. Monitoring (M) atau Pemantauan 

Pemantauan (Monitoring) dalam setiap aktivitas organisasi sangat penting, 

karena dalam aktivitas organisasi harus berlandaskan dari tujuan yang diharapkan 

sehingga pemantauan sangat penting agar apa yang dilakukan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat,serta berguna untuk mengantipasi suatu 

permasalahan yang ditemukan dalam proses kegiatan dari organisasi.  
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2.2.4.4 Sistem Pengawasan 

Proses pengawasan diperlukan sebuah sistem pengawasan dalam 

melaksanakan aktivitas suatu organisasi, antara lain : 1.) Inspektif adalah 

melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) untuk mengetahui sendiri keadaan 

yang sebenarnya. 2.) Komparatif adalah membandingkan antara hasil yang 

diperoleh dengan rencana yang ada. 3.) Verifikatif adalah pemeriksaan yang 

dilakukan oleh staf, terutama dalam bidang keuangan dan non-material.  

4.) Investigatif adalah melakukan penyelidikan untuk mengetahui terjadinya 

penyelewengan - penyelewengan yang tersembunyi. 

2.2.4.5 Prosedur Pengaawasan 

Dalam proses pengawasan terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh 

dalam prosedur pengawasan adalah sebagai berikut : 1.) Menetapkan rencana 

pengawasan, yang terdiri dari :  sistem pengawasan yang digunakan, standar 

pengawasan dan rencana operasional. 2.) Pelaksanaan pengawasan yang 

menggunakan sistem pengawasan secara maksimal bersifat represif.  

3.) Melakukan penilaian / evaluasi dari pelaksanaan pengawasan untuk 

mengetahui apakah sistem yang telah dilaksanakan memenuhi kebutuhan 

pengawasan atau belum. 

2.2.4.6 Teknik Pengawasan 

Dalam pengawasan diperlukan teknik pengawasan untuk mendukung 

proses pengawasan dapat berjalan secara maksimal, antara lain : 1.) Pengawasan 

yang menitikberatkan pada hal-hal yang terlihat jelas penyimpangannya (control 

by exception). 2.) Pengawasan yang menitik beratkan pada pengendalian di dalam 
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bidang pengeluaran (control through cost). 3.) Pengawasan yang menitikberatkan 

pada orang-orang yang merupakan kunci dari pekerjaan tertentu (control trough 

key person). 4.) Pengawasan dengan memperhatikan penggunaan waktu dan 

waktu yang disediakan  (control trough time). 5.) Pengawasan dengan 

menjalankan suatu rangkaian pemerikasaan / verifikasi / audit secara sistematis 

(control trough audits).  

2.4 Sistem Pembinaan Prestasi 

 Dalam upaya peningkatan prestasi yang telah ditargetkan diperlukan 

usaha untuk mewujudkan rencana tersebut, dengan program pembinaan atlet 

secara benar dan tepat. Melalui pedoman – pedoman yang berlaku, sehingga apa 

yang telah diprogramkan akan dapat berhasil sesuai tujuan dan mendapat  prestasi 

yang membanggakan. Dalam upaya peningkatan  prestasi olahraga nasional,di- 

perlukan adanya upaya penggalangan dan peningkatan berbagai potensi yang ada 

seperti : SDM (Sumber Daya Manusia),sarana dan prasarana dan seluruh potensi 

yang ada lainya. Menurut KONI (1998: 5) dalam proyek Garuda Emas ada 

beberapa kegiatan dasar yang dilaksanakan dalam proses pembinaan atlet untuk 

mencapai prestasi yang tinggi, yaitu : 

2.4.1 Pemassalan 

 Pemasalan adalah mempolakan keterampilan dan kebugaran jasmani 

atlet seccra multilatera (menyeluruh) dan spesialisasi (atlet yang memiliki 

keistimewaan dalam olahraga tertentu), yang bertujuan untuk melibatkan 

sebanyak – banyaknya atlet dalam olahraga prestasi, sehingga timbul minat dan 
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motivasi dalam menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam upayanya 

meningkatkan prestasi olahraga dalam bidang sepakbola. 

2.4.2 Pembibitan 

 Menurut KONI (1998: B.7) pembibitan adalah upaya yang diterpakan 

untuk menjaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi, yang diteliti secara terarah 

dan intensif melalui orang tua, guru, dan pelatih pada sutau cabang olahraga, yang 

bertujuan untuk menyiadakan calon atlet  berbakat dalam berbagia canang 

olahragaprestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang lebih 

intensif lagi, dan dengan sistem yang lebih inofatif serta mampu memanfaatkan 

hasil riset ecra ilmiah serta pernagkat teknologi modern yang ada. 

2.4.3 Pemanduan Bakat 

 Pemanduat bakat sendiri didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan 

oleh seorang pelatih dalam melihat kemampuan seorang atlet dari latihannya 

maupun seleksi yang dilakukannya, sesuai dengan kemampuan dan SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang diperlukan sesuai Kebutuhan guna mencapai prestasi yang 

setinggi – tingginya. Tujuan dilakukannya pemanduan bakat adalah 

memperkirakan peluang seorang atlet berpeluang menyerap program latihan yang  

diberikan peatih untuk memperoleh prestasi yang telah dicanangkan. 

2.4.4 Pembinaan  

Pembinaan adalah usaha kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan 

berhasil guna untuk  memperoleh hasil yang lebih baik (KONI, 1998:5). 
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1. Pola Pembinaan 

Pada pola pembinaan ada dua aspek yang harus diperhatikan, dan yang 

pertama adalah latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Pola Pembinaan berdasar pertumbuhan dan  perkembangan anak meliputi : 

1) Latihan dari cabang olahraga dari spesialisasi harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan atlet, 2) Perhatian harus difokuskan pada 

kelompok otot, keleturan persendian, stabilitas dan penggiatan anggota tubuh, 

yang berhubungan dengan salah satu syarat cabang olahraga spesialisasi, 3) 

Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis sampai tingkat tertinggi 

yang akan diperlukan untuk membangun tingkat ketrampilan teknik dan taktik 

yang tinggi secra efisien, 4) Pengembanhgan penguasaan ketrampilan adalah 

sebagai persyaratan pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialisasi dan 

prestasi, 5) Prinsip perkembangan penguasaan teknik dan ketrampilan harus 

didasarkan pada fakta bahwa semuanya ada saling ketergantungan satu sama lain 

anatara semua organ dan sisitem tubuh manusia dan antara dengan faktor 

psikologis, 6) Latihan khusus untuk suatu cabang olahraga yang mengarah kepada 

perubahan morfologis dan fungsional, 7) Spesialisasi adalah salah satu komponen 

yang didasarkan pada pengembangan keterampilan terpadu yang diterapkan dalam 

program latihan bagi anak – anak  ( pemula ) samapi pada tingkatan taruna 

samapai  remaja. 

Pola pembinaan dengan menggunkan sistem bertahap. Ketrampilan gerak 

dapat mulai diperbaiki dari gerakan yang besar sampai gerakan yang sulit terpadu. 

Kecenderungan perkembangan dari yang sederhana menuju perkembangan yang 
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kompleks dan dari perkembangan yang kasar sampai halus. Pembelajaran  

bertahap keterampilan gerak dapat benar – benar dipahami apabila menggunakan 

model atau “tingkatan”. (RR,Pate, dkk 1993 ; 201) 

Dari kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan  

prestasi termasuk di didalamnya adalah olahraga atletik, sepakbola dan sepak 

takraw diperlukan tahap persiapan yaitu dengan adanya pemassalan, pembibitan 

dan pemanduan bakat pemain agar dapat dihasilkan bibit-bibit pemain yang 

berprestasi secara profesional. Untuk meningkatkan pembinaan kualitas atlet 

sepakbola menjadi lebih berdaya saing tinggi sehingga dapat mencapai prestasi  

yang diinginkan yang dipersiapakan untuk sebuah even atau kejuaraan yang 

bergengsi, perlu digunakannya system piramida yang komponen – komponennya 

terdiri dari, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi  

(Kamiso, 1998 : 18) 
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Gambar 1 . Piramida  Sistem Pembinaan Olahraga Secara Umum  

( Kamiso 1998 ) 
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Gambar 2. Piramida Pembinaan ( Kamiso : 1998 ) 

Apabila salah satu komponen terpenting tersebut, tidak dilaksanakan 

dengan benar maka tidak akan dihasilkan atlet andalan yang berkualitas dan 

berprestasi. Oleh karena itu untuk menghasilkan atlet sepakbola yang berkualitas, 

perlu diadakannya pemasslan olahraga sepakbola, sehingga kemudian seorang 

pelatih akan mengetahui serta dapat menilai  mana atlet potensial dan berbakat 

untuk dimasukan pada tahap pembibitan. Tahap prestasi akan berada pada tahap 

selanjutnya dimana pelatih telah memiliki program – program latihan untuk 

meningkatkan prestasi, sehingga dengan berjalanya tahapan – tahapan tersebut 

diharapkan dapat mampu menghasilkan atlet maupun tim sepakbola yang 

berkulitas dan berprestasi, sedangkan tahapan berikutnya adalah tahapan evaluasi 

dimana seorang pelatih mengadakan evaluasi untuk menganalisa dan menilai 

kinerja atlet dan tim secara keseluruhan,  sesaat setelah pertandingan maupun 

pasca kejuaraan atau kompetisi berakhir, hal tersebut sangat diperlukan guna 
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melihat kekurangan dan kelebihan atlet maupun tim secara lengkap dan terperinci, 

sehingga setelah evaluasi dilakukan, mereka (atlet) mengerti kesalahan masing – 

masing, dan diharapkan dapat diperbaiki sedini mungkin, agar tercipta prestasi 

yang lebih baik dari sebelumnya untuk atlet maupun tim. Atlet dan tim yang 

berprestasi dan berkualitas tinggi harus melakukan ketiga komponen tersebut 

secar berkelanjutan, dengan pengawasan ketat dari pelatih. Apabila terdapat atlet 

yang sudah sampai di masa puncaknya atau masa keemasannya karena faktor usia, 

maka perlu diadakannya regenarasi atlet, dimana yang muda menggantikan atlet 

yang telah uzur, tentunya dengan kualitas yang harus lebih baik. Apabila 

kesalahan dapat diminimalisir dan ditekan, serta komponen – komponen tersebut 

dijalankan sebagaiman mestinya, maka akan didapatkan atlet sepakbola yang 

berkualitas dan berprestasi. 

2.4.4.1 Program Latihan 

A. Metode Latihan  

Menurut Ria Lumintuarso (2006 : 5),  Metode latihan adalah merupakan 

sebuah pengetahuan tentang metode – metode yang digunakan dalam proses 

latihan, hal tersebut sangat penting untuk menjadikan seorang atlet menggapai 

prestasi yang tinggi dan lebih baik dari sebelumnya.Seorang atlet yang ingin 

berprestasi harus mampu menggunakan dan menerapkan berbagai  metode latihan 

yang diberikan  oleh seorang pelatih dalam baik dalam materi latihan fisik, teknik, 

maupun mental . 
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B. Hukum Latihan  

1.) Hukum Overload 

Kondisi tubuh seorang atlet memiliki sifat adaptasi terhadap setiap 

perlakuan dalam latihan sepakbola yang dikenakan terhadap dirinya, termasuk 

beban latihan. Bila tubuh dengan tingkat kebugaran tertentu diberikan beban 

latihan dengan tingkat beban intensitas yang ditetapkan maka tubuh akan 

mengadaptasi dengan rangakaian proses sebagai berikut : Proses awal setelah 

pembebanan adalah kelelahan dan memerlukan istirahat. Setelah istirahat 

beberapa saat, maka tubuh akan kembali bugar namun dengan tingkat kebugaran 

yang lebih baik dari sebelumnya. Hukum overload juga menunjukkan bahwa 

pemberian beban latihan harus sesuai untuk mendapatkan overkompensasi yang 

optimal sesuai dengan bentuk dan jenis beban latihan yang diberikan. 

2.) Hukum Reversibilitas 

Hukum reversibilitas menuntut setiap atlet unutk melakukan latihan secara 

kontinyu dan progresif. Latiihan yang dilakukan dengan kontinyu dapat 

menghasilkan tingkat kebugaran  yang semakin meningkat, sebaliknya jika 

seorang atlet tidak melakukan latihan secra kontinyu maka kondisi akan menurun 

3.) Hukum Kekhususan 

Hukum kekhususan memberikan tuntunan bahwa beban latihan yang 

diberikan kepada atlet harus sesuai dengan kebutuhan terhadap kemampuan dan 

ketrampilan fisik (biomotor abilities) cabang olahraganya, dalam hal ini adalah 

sepakbola dan kondisi objektif dari atlet tersebut, seperti umur kronologis, dan 

umur perkembangannya, kemampuan fisik dan mentalnya sat itu, serta ciri khas 
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yang dimiliki atlet yang tidak atau sukar diubah namuun tidak mengurangi 

kinerjanya. Hukum kekhususan juga memberikan tunutan kepada sang pelatih 

untuk memahami sepenuhnya kondisi atlet tehadap cabang olahraga yang 

ditekuninnya, kelemahannya, kekuatannya serta peluang dan tantangan bagi atlet 

yang diasuhnya untuk dapat mencapai prestasi. 

C.Prinsip Latihan 

1.) Prinsip Paedagogik 

Latihan biasanya merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk 

membantun individu dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomtornyanya. Prinsip paedagogik ini mengarahkan atlet dalam berlatih untuk 

mengikuti berbagai kaidah yaitu multilateral, pengembangan, kesehatan, 

kebermanfaatan, kesdaran, sitematik, dan gradual. Prinsip paedagogik sangat 

penting untuk menjalankan latihan menuju kepada perkembangan yang lengkap 

melalui kegiatan multilateral pada umur tertentu, guna menggapai puncak 

keemasan tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun psikis atlet, penerapan 

latihan dengan prinsip paedagogik bermanfaat tidak hanya berguna untuk 

mengetahui dan memahami program latihan , tetapi atlet dapat memahami dan 

bersosialisasi dengan atlet – atlet lainnya. Pada penerapan prinsip ini diharapkan 

pelatih dapat memenuhi dan memberikan  beban latihan secara sistematik  kepada 

atlet dan meningkatkanya secara gradual dengan segala aspek positif maupun 

negatif sehingga penerapan semua unsur latihan dengan penerapan prinsip  

paedagogik dapat tercapai, untuk meningkatkan prestasi atlet yang pada akhirnya 

tercapainya prestasi tertinggi dala suatu kompetisi. 
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2.) Prinsip Individual 

Setiap atlet memiliki karakteristik yang berbeda – beda, tidak aka nada 

yang sama satu sama lain, sehingga beban latihan yang sama tidak akan direaksi 

sama dengan atlet yang lain, namun pada cabang olahraga sepakbola semuanya 

sama, tetapi yang membedakannya adalah posisi per pemain. Posisi penyerang 

dilatih untuk mencetak gol, pemain tengah dilatih mengkoordinasi lapangan 

tengah dan membagi bola, pemain belakang dilatih untuk memperkuat pertahanan, 

sedngkan penjaga gawang dilatih untuk menangkap bola dengan baik agar tidak 

kebobolan. Seluruh atlet sepakbola latihan beban dan latihan fisiknya sama, tidak 

ada yang membedakannya, kecuali fisik salah seorang atletnya kurang, dan perlu 

perbaikan, tentunya ada tambahan porsi latihan bagi dirinya, untuk 

mengembalikan ke kondisi semula. 

3.) Prinsip Keterlibatan Aktif 

Tugas seorang pelatih dalam latihan yang diadakannya adalah 

memperlakukan  antara atlet yang satu dengan yang lain sama, maka dari hal 

tersebut memerlukan perencanaan dan program yang matang dari seorang pelatih 

secara optimal, sehingga semua atlet aktif mengikuti latihan secara optimal sesuai 

dengan harapan pelatih. Kegiatan fisik dan mental  harus dapat dilaksanakan 

secara menyeluruh pada seluruh atlet, dimana dalam penerapan prinsip ini seluruh 

atlet dapat melaksanakan aktifitas dengan kesempatan yang sama pada setiap sesi 

latihan yang diberikan pelatih baik itu pada sesi latihan fisik maupun pada saat 

sesi latihan mental, dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antara 

sesama atlet maupun atara atlet dengan pelatih dan manajemen. 
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4.) Prinsip Variasi 
 

Latihan adalah sesuatu hal yang melelahkan dan membosankan karena 

jangka waktunya sangat panjang, sehingga kegembiraan dan kesenagan 

diperlukan pada latihan untuk menghilangkan kejenuhan. Varaiasi latihan 

merupakan cara yang baik untuk memberikan kesempatan yang baik kepada atler 

untuk menikmati latihan dengan rasa senang dan gembira, tetapi tetap tidak 

meninggalkan keseriusan dalam berlatih. Variasi yang dapat diberikan pelatih 

dalam latihan antara lain, tempat latihan di pantai, pegunungan, kolam renang, 

yang memberikan suasana fresh kepada seluruh pemain, tidak hanya dilakukan 

didalam lapangan, variasi metode latihan seperti metode permainan dan metode 

repetisi yang bervariasi, atau beruji coba ke luar kota dengan klub lain. Latihan 

yang baik adalah latihan yang dirancang secara sistematis dan terarah. Aspek 

terpenting dalam sistematika latihan dapat dilakukan seperti tahapan sebagai 

berikut. 

2.3.4.2  Komponen - Komponen Kondisi Fisik  

Komponen kondisi fisik (Kamiso, 1998:29) sebagai komponen kesegaran 

biometrik dimana komponen kesegaran motorik terdiri dari dua kelompok 

komponen, masing-masing adalah kelompok kesegaran jasmani yaitu:  

1) kesegaran otot, 2) kesegaran kardiovaskular, 3) kesegaran keseimbangan 

jumlah dalam tubuh dan 4) kesegaran kelentukan. Kelompok komponen lain 

dikatakan sebagai kelompok komponen kesegaran motorik yang terdiri dari:  

1) koordinasi gerak, 2) keseimbangan, 3) kecepatan, 4) kelincahan, 5) daya ledak 

otot.  
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Disamping itu ada dua komponen yang dapat dikategorikan sebagai 

komponen kondisi fisik yaitu: 1) ketepatan dan 2) reaksi. Apabila komponen 

gerak digabung ke dalam komponen kelincahan, maka ada 10 komponen yang 

masuk kategori kondisi fisik, yang mana kesepuluh komponen tersebut dapat 

diukur keadaan melalui satu tes  seperti tersebut di atas. Adapun komponen yang 

dimaksud antara lain kekuatan (strenght), daya tahan (endurance), daya otot 

(muscular power), kecepatan (speed), daya lentur (fleksibility), kelincahan 

(agility), keseimbangan (balance), koordinasi  (coordination), ketepatan 

(accuracy), reaksi (reaction)  

2.4 Aspek – Aspek Sepakbola 

2.4.1 Sepakbola 

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di Indonesia 

bahkan dunia. Dalam pertandingan olahraga ini dimainkan dilapangan oleh dua 

kelompok berlawanan, yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke 

gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas 

pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan. 

Lapangan yang digunakan biasanya adalah lapangan rumput yang 

berbentuk persegi empat. Dengan  ukuran panjang 100-110 meter dan lebar  

64-75 meter. Pada kedua sisi pendek, terdapat gawang sebesar 24 x 8 kaki, atau 

7,32 x 2,44 meter. Lama permainan sepak bola normal adalah 2×45 menit, untuk 

Senior dan 2 x 35 menit untuk junior ditambah istirahat selama 15 menit (kadang-

kadang 10 menit). Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan 

waktu selama 2×15 menit, hingga didapat pemenang, dimana jika kedudukan 
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masih imbang maka diadakan adu penalti, jika turnamen menggunakan  system 

gugur atau knock-out. 

2.4.2 Teknik Dasar Permainan Sepakbola 

Ada banyak ketrampilan dalam bermain sepak bola yang harus dikuasai 

oleh seorang pemain sepak bola, namun  ada beberapa teknik dan taktik dasar 

bermain sepak bola yang harus benar-benar dikuasai terutama sejak usia dini. 

Ketrampilan teknik dan taktik dasar ini antara lain ketrampilan menggiring bola 

 ( Dribbling ), meng-oper bola ( Passing ), menghentikan bola ( Controlling ), 

menyundul bola ( Heading ), dan menembakkan bola ( Shooting ). 

2.4.3 Pelatih 

Hal terpenting dari kemajuan olahraga pada khususnya sepakbola, yang 

menentukan prestasi seorang atlet yang dibina berhasil atau tidak adalah seorang 

pelatih, dimana pengaruh seorang pelatih sangat besar terhadap kemajuan individu 

seorang atlet maupun secara tim.Oleh karena itu penetapan dan pemilihan pelatih 

oleh menejemen harus sangat hati hati dan teliti,sehingga pelatih yang ditunjuk 

nantinya merupakan pelatih yang sesuai dengan program yang akan dicapai 

menejemen. Seorang pelatih yang baik adalah pelatih yang mempunyai falsafah 

seorang pelatih, mampu melaksanakan evaluasi atlet,  memiliki keberanian, 

berwibawa, sportif, memiliki pengetahuan,kecakapan dugaandan pengalaman, 

serta memiliki kehendak untuk menang, disamping itu  pelatih harus memiliki 

sikap humor,sosial, energik dan memiliki  kesehatan prima serta memiliki  jiwa 

kepemimpinan (Kamiso, 1998 : 142 ). 
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2.4.3.1  Falsafah Seorang Pelatih  

Seorang menjadi cocok dengan kegiatan jasmani (termasuk kegiatan 

hidup) dengan mengembangkan keahlian, kekuatan dan daya tahan yang 

diperlukan untuk menghadapi suatu tuntutan hidup sehari - hari yang sudah rutin 

dan kejadian yang mendadak (setiap saat) macam apapun harus diusahakan untuk 

dapat dihadapi dengan baik.  

2.4.3.2. Evaluasi Atlet  

Seorang pelatih yang baik harus tahu mengumpulkan, menganalisa 

kemudian mengambil interpretasi dari data-data yang diambil dari segenap latihan 

dan pertandingan.  

2.4.3.3. Keberanian  

Pelatih harus berani mengambil keputusan pada pada kenyataan yang 

dikumpulkan tanpa memandang kedudukan atlet dalam masyarakat. Pelatih harus 

melindungi atlet dari cedera atau cemohan penonton. 

2.4.3.4. Wibawa  

Pelatih yang berwibawa akan menimbulkan kepercayaan dan rasa segan 

atlet dengan adanya kepercayaan dan rasa segan  tersebut maka semua materi 

latihan akan dilaksanakan  dan diikuti seluruh atlet,hal tersebut akan 

mempermudah tercapainya tujuan akhir  yaitu prestasi, wibawa seorang pelatih 

ditentukan sejauhmanakemampuan mengendalikan tingkat emosinya didepan 

atlet. 
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2.4.3.5. Sportif  

Sifat jujur, disiplin dan penuh pengabdian, pelatih yang baik dapat 

menguasai perasaan, sehingga dapat tersenyum  dan memberi selamat kepada 

yang menang sekalipun atlet yang kalah. 

2.4.3.6. Pengetahuan dan Pencakapan  

Seorang pelatih harus mengenal atlet-atletnya sampai mendetail. Harus 

memiliki pengalaman dan kecakapan yang cukup  dari cabang olahraganya dan 

pada waktunya dapat mendemonstrasikan. Khususnya sebagai pelatih sepakbola 

harus mampu mempraktekan model-model serangan dan pertahanan lawan,  

sehingga memiliki kemampuan yang baik dalam mengadakan persiapan tim untuk 

menang pada suatupertandingan. 

2.4.3.7. Dugaan dan Pengalaman  

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

gagasan baru dalam setiap saat mengenai pertandingan baru. Dia memperhatikan 

pertandingan baru, kemudian dipikirkan untuk memajukan atletnya. Adalah keliru 

bahwa gagasan tanpa pengalaman sebelumnya sebagai hal yang tak bermanfaat.   

2.4.3.8. Kehendak Untuk Menang  

Seorang pelatih yang baik haruslah senantiasa menginginkan kemenangan 

bagi atletnya. Kata menang adalah kata yang paling berharga dalam jiwa seorang 

pelatih. Peranan isteri seorang pelatih sangat penting, dimana harus bisa  menjadi 

pendorong karier suami.  
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2.4.3.9. Kalah Menang dan Sikap Pelatih  

Sikap pelatih dapat dinilai untuk menentukan kemenangan dalam suatu 

pertandingan dengan ukuran kecakapan dan latihan, keuletan dan kondisi fisik, 

maka ukuran kalah menang adalah pelatih, tak peduli bagaimana tentang 

keunggulan dan kekuatan pesilatnya. Seorang pelatih yang menerima kekalahan 

dengan puas senang adalah pelatih yang sudah kehabisan usaha. 

2.4.3.10. Humoris  

Untuk dapat hidup sebagai mahkluk sosial, orang harus memiliki rasa 

humor, untuk menilai setiap kegagalan dan kekalahan yang dihadapinya setiap 

hari, akan tetap hidup tenang dan bahagia dalam kehidupan pelatih. Peranan suka 

humor akan membantu menghilangkan segala kepahitan dan pertentangan hidup 

ini merubahnya menjadi rasa gembira, dengan demikian akan mampu 

menumbuhkan rasa tenang bagi atlit yang dilatihnya 

2.4.3.11. Sosial  

Pelatih lebih dari orang lain mempunyai hubungan erat dengan 

masyarakat. Sukses kebanyakan tergantung kepada kemampuan untuk mengerti 

masyarakat dan persahabatan dengan setiap  individu dimana diperlukan 

bantuannya. Kemampuan untuk bersahabatan tergantung pada kesosialan pelatih, 

kemampuan untuk menyelami pendapat orang lain, berbicara baik tentang 

kesenangan orang lain dan selalu bersedia  saling membantu dalam keadaan 

dimerlukan. Seorang pelatih harus menjadi seorang yang selalu gembira, suka 

bekerja sama dan untuk hidup bermasyarakat. 
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2.4.3.12. Kesehatan dan Energi  

Kerja seorang pelatih itu sangat memerlukan banyak tenaga, dia harus 

bekerja rutin tiap hari dan malam hari (melatih, menganal ciri-ciri pesilat lain, 

menganalisa film olahraga, persiapan pertandingan, ceramah). Karena kesehatan 

baik sangat diperlukan bagi pelatih tersebut sehingga dia perlu memiliki tenaga 

yang berkesinambungan. 

2.4.3.13. Kepemimpinan  

Pelatih harus merupakan seorang individu yang dinamis, yang dapat 

memimpin dan memberikan motivasi kepada atlet maupun kepada pembantu-

pembantunya untuk mencapai tujuan.  Juga menjadi teladan baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam tugas. Pada dasarnya peran utama seorang pelatih 

adalah membantu atlet dalam setiap latihan maupun pertandingan melalui 

pembinaan yang berkesinambungan guna meningkatkan ketrampilan individu 

maupun tim untuk mencapai prestasi yang maksimal. Menurut KONI (1998 :  

B. 16-b.17) bahwa pelatih adalah seorang profesional yang membantu, 

membimbing dan membina serta mengarahkan atlet berbakat untuk 

merealisasikan prestasi maksimal dalam waktu yang sesingkat – singkatnya. 

Metode latihan dan kepemimpinan pelatih merupakan  salah satu faktor untuk 

mencapai suatu  prestasi. Dengan metode latihan yang baik maka akan tercipta 

kualitas latihan yang baik, sehingga akan mudah untuk mencapai suatu prestasi. 

Apabila tidak ada kepemimpinan pelatih yang maka suatu tim tidak akan bisa 
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berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode latihan 

yang diterapkan  pelatih di Klub Sepakbola PSIS Semarang. 

2.5.4 Atlet 

Untuk memiliki atlet yang potensial dan berbakat, pada pembinaan 

olahraga sepakbola di Klub Sepakbola PSIS Semarang, pola pembinaan perlu 

diperhatikan dan dilaksanakan dengan maksimal agar pelatih dan atlet dapat 

bekerjasama membentuk sebuah tim yang berkualitas sehingga mendapatkan 

prestasi yang maksimal sesuai harapan yang diinginkan. Hal yang sangat perlu 

diperhatikan adalah sistem pembinaan, seleksi, dan metode latihan. 

2.4.5 Pola Pembinaan Sepakbola Nasional (PPSN) 

Pola Pembinaan Sepakbola Nasional (PPSN) adalah salah satu pedoman 

yang digariskan pada Kongres PSSI ke-27 tahun 1981. Dimana didalam kongres 

tersebut terdapat amanah dalam usaha mencapai cita – cita dan sasaran serta 

tujuan PSSI sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Anggaran Dasar PSSI, yaitu :  

(1) menyebarluaskan  dan memajukan sepakbola di seluruh Indonesua untuk 

mencapai prestasi yang tinggi yang dapat menciptakan rasa kebanggan nasional, 

(2) memupuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas, rasa persatuan dan 

kesatuan, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (PSSI,  

1995 : 1), serta didalam pedoman tersebut ditentukan juga, bahwa bahwa syarat 

minimum sebuah pola pembinaan adalah agar dapat bertahan sebagi referensi arah 

mauoun patokan pengembangan sebuah pola pembinaan sepakbola yang berskala 
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Nasional, maka pola pembinaan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

(1) Segala aspeknya harus terpadu dengan nilai – nilai riil yang berlaku dalam 

masyarakat Indonesia 

(2) Haluan aspirasinya terarah pada peraih kedudukan tongkat atas dalam 

kancah persepakbolaan dunia (Rio Rahwanto, 1985 : 109) 

Dalam struuktur organisasi PSSI, sebuah klub adalah unit resmi yang terkecil 

yang berfungsi sebagai wadah pengelola pemain. Hal ini sudah menjadi hal paling 

dasar di beberapa daerah yang persepakbolaannya semakin maju. Klub sepkbola 

perlu dititikberatkan pada fungsinya sebagai pusat kemajuan sepak bola di 

Indonesia. Dimana PSSI juga telah menitik beratkan pola pembinaan tersebut 

dengan pola piramida, dimana sistem piramida tersebut adalah suatu sistem 

pembinaan olahraga berjenjang dari lapisan bawah, yaitu pemasalan, kemudian 

semakin pembinaan berjenjang ke atas puncak piramida yaitu pembinaan prestasi. 

Menurut Rio Rahwanto (1985 : 105) menyampaikan tentang doktrin pembinaan 

sepak bola nasional Indonesia yang dijabarkan dalam alur  proses pembinaan, 

yang dimasuukkan dalam beberapa kategori seperti yang tertera pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 1. Tahapan Pembinaan Atlet Sepakbola 

TAHAP UMUR  
(Tahun) 

KATEGORI LAMA 
( Tahun ) 

Pemassalan 

Pembibitan 

Pemantapan  

Pematangan  

Penggalangan prestasi 

Prestasi  puncak 

8 – 12 

12 – 16 

16 – 19 

16 – 23 

19 – 30 

Anak – anak 

Remaja 

Taruna 

Taruna  

Madya 

Senior 

2 - 5 

2 - 5 

3 - 4 

4 - 5 

10-12 

Sumber data buletin PSSI : 1995 

2.4.6 Pola Pembinaan Klub Sepakbola 

Banyak sekali klub yang tidak berkembang dan hanya sebgai pelengkap 

dari Klub – klub yang berdiri lebih maju, bahkan hanya tinggal nama saja, karena 

tidak ada lagi yang peduli dan mengurusi klub tersebut. Salah satu syarat utam 

sebuah klub berdiri adalah adaya Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) serta memiliki anggota klub yang lengkap. Perihal tentang 

keanggotaan klub, yang wajib diperhatikan sebagai syarat utama dalah adanya 

rutinitas dan keaktifan latihan. Hal tersebut diperlukan adanya konsistensi 

penegakan disiplin oleh para pengurus klub terhadap para atletnya. Agar tercipta 

pembinaan sepak bola yang optimal, maka aspek pengelolaan klub menjadi fokus 

perhatian. Ciri – ciri khusus sebuah klub sepakbola dapat dilihat dari beberapa 

sudut pandangnya sebagai berikut : 
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2.4.6.1 Para Anggota Pengurus 

Pengurus adalah sesungguhnya sukarelawan yang menggabungkan diri 

dalam klub sebagai orang yang menguasai berbagai aspek sepakbola dan berhasrat 

menyumbangkan tenaganya serta pemikiran demi kemajuan sepakbola.Oleh 

karenanya seorang pengurus harus merelakan berkorban waktu tenaga serta mau 

bekerja tanpa pamrih dalam pengelolaan organisasi. 

2.4.6.2 Para Pemain 

Pada umumnya pemain bola berasal dari bermacam – macam level dalam 

masyarakat yang menggabungkan diri dengan klub atas dorongan berbagai 

motivasi, tetapi memiliki satu tujuan meningkatkan diri dalam bermain bola, 

sebagai anggota klub yang baik maka pemain harus dpat memenuhi hak dan 

kewajibanya.  

2.4.6.3 Semua Mengerti Bola 

Bagi para pengurus maupun pemain sama – sama menguasai masalah 

sepakbola, sehingga mengetahui dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab masing masing dengan penuh disiplin. 

2.4.6.4 Pemain Dalam Posisi Sentral 

Seluruh kegiatan klub selalu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan  

pemain (KONI, 1998 : 67). Hasil kerja pemain  pula yang dijadikan kriteria pokok 

untuk menilai sukses atau tidaknya suatu kepengurusan, sehingga sebuah 

kesuksesan klub diukur dari prestasi yang diperoleh oleh para atletnya. 

2.4.6.5 Seluruh Unsur Dalam Satu Kapal 
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Perasaan senasib sepenanggungan dialami secra bersama  sama saat 

menuai kegagalan, serta sebaliknya saat perayaan kemenangan, seluruh awak 

kapal akan menjadi satu bagian tak terpisahkan, sehingga tidak terjadi perbedaan 

satu sama lain antara, ketua, pemain, pelatih, maupun pembantu, yang merupakan 

sebuah hubungan yang informal. Dalam manajemen pengelolaan di PSSI tidak 

menyiratkan struktur organisasi yang baku ataupun standar, hal ini dikarenakan 

setiap daerah mempunyai faktor yang khusus yang perlu dipertimbangkan dalam 

menciptaka sebuah poal manajemen. Apabila doktrin pembinaan PSSI, 

keberedaan sebuah klub adalah sebagai pembangkit keajuan dan pembinaan 

prestasi. Pada penjelasan dibawah ini dipaparkan latar belakang serta kemampuan 

intrinsik dari sebuah klub sebagai pusat pembinaan prestasi, yaitu : 

1. Sebuah klub bersifat mandiri, dalam arti kata memilik otonomi penuh 

untuk menentukan dan melaksanakan pola kerjanya 

2. Sebuah anggaran sesungguhnya memiliki serta mengelola seluruh unsur 

yang mempengaruhi dan menunjang persepakbolaan 

3. Sebagan besar urusan sebuah klub langsung berkaitan dengan segi 

operasional sepakbola. Urusan yang bersifat sampinhgan atau non 

operasional sepakbola jumlahnya tidak banyak. 

2.5 Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan serta dapat dimanfaatkan 

dalam sebuah kegiatan olahraga, dan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: 

2.5.1 Peralatan (appartus) ialah sesuatu yang digunakan 
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2.5.2 Perlengkapan (device) ialah sesuatu yang digunakan untuk melengkapi 

prasarana serta sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi. 

Sarana yang dipakai dalam sebuah kegiatan olahraga pada masing – 

masing cabang olahraga yang memiliki ukuran standar (Soepartono, 1999 : 6). 

Seperti halnya pada cabang olahraga sepakbola, sarana yang diperlukan adalah 

bola sepak, kostum, sepatu dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana sendiri ialah 

segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha 

atau pembangunan), hal tersebut berguna untuk mempermudah dan memiliki sifat 

permanen dan tidak mudah dipindahkan, pada cabang olahraga sepakbola, yaitu 

stadion dan  lapangan sepakbolanya. Apabila seluruh sarana dan prasarana dapat 

dikatakan memadaai dan mendukung maka akan sangat membantu proses 

pembinaan. Di klub Sepakbola PSIS Semarang seluruh sarana dan prasarana 

sebenarnya sudah tersedia namun sejauh mana kwalitas dari sarana serta prasarana 

tersebut perlu penelitian lebih lanjut. Fasilitas  merupakan pelengkap untuk 

memberikan kemudahan bagi pemain dalam pelaksanaan proses latihan dan atau 

pada saat mengikuti turnamen maupun kompetisi, yang meliputi peralatan dan 

perlengkapan, tempat latihan dan pertandingan , Mess atlet serta akomodasinya, 

transportasi dan lain lain.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode  Penelitian dan Jenis Penelitian 

Metode adalah pengetahuan berbagai macam cara kerja yang di gunakan 

dengan obyek ilmu-ilmu yang bersangkutan.Penggunaan metode penelitian dalam 

suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku agar 

dalam penelitian ini dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan peneliti.  

(Sutrisno Hadi, 2004 a : 35). Sedangkan jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah 

penelitian kuantitatif  

3.2 Subjek dan Variabel Penelitian  

Sebagai subjek penelitian dalam penelitian kali ini adalah komponen 

keseluruhan yang ada pada Klub Sepakbola PSIS Semarang, yaitu, pelatih, 

pemain, serta pengurus.Dengan variabel penelitian manajemen klub PSIS 

Semarang,pola pembinaan serta prestasi PSIS Semarang. 

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian Manajemen Pembinaan Olahraga Sepakbola di Klub 

PSIS Semarang,akan dilaksanakan di Klub Sepakbola PSIS Semarang dengan 

waktu penelitian direncanakan pada tanggal 15 september sampai dengan tanggal 

16 september tahun 2012.  
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3.4 Populasi dan sampel 

3.4.1. Populasi. 

Populasi adalah seluruh  responden yang menjadi obyek penelitian  

( Suharsini Arikunto 2002 ; 115) dimana dalam penelitian ini adalah seluruh 

komponen klub PSIS Semarang yakni jajaran Manajemen Pengurus,Pelatih serta 

Pemain  klub PSIS Semarang. 

3.4.2. Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel 

Menurut Suharsini Arikunto (2002 ; 109) sampel adalah bagian dari populasi 

yang menjadi responden sebagai sumber data dalam suatu penelitian.dimana 

dalam penelitian ini yang menjadi sample sebagai responden adalah : manajemen 

pelatih dan pemain serta kelompok supporter  klub PSIS Semarang, dimana dalam 

penetuan responden dilaksanakan secara purposive sampling  ialah penentuan 

jumlah sampel dibagi secara proposional sesuai dengan besar kecilnya jumlah sub 

populasi dengan cara undian dengan rincian sebagai berikut :  

a) Jajaran Managemen        =    2 orang  

b) Jajaran korp pelatih        =    1 orang  

c) Jajaran Pemain        =    7  orang  

d) Jajaran Management klub dan kelompok  supporter    =  20 orang  

        Jumlah       30 orang 
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3.5. Instrumen Penelitian 

Menurut  Suharsini Arikunto (2002 ; 137) Instrumen penelitian adalah alat 

serta metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada suatu 

penelitian.Dimana dalam penelitian ini instrument yang dipergunakan adalah 

kuesioner yang merupakan dasar serta pedoman dalam pelaksanaan pencarian data 

dengan metode wawancara,survey dan dokumentasi. 

 

  3.6. Metode Pengumpulan Data  

Data adalah fakta tentang situasi , sedangkan fakta adalah sesuatu yang 

dihasilkan oleh situasi pengukuran dimana dalam suatu penelitian  ada 2 (dua) 

jenis data yaitu data primer ialah data data yang diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden serta data hasil dari opservasi,sedangkan data 

sekunder adalah data data yang diperoleh berdasarkan data data yang sudah 

tersedia dilembaga yang menjadi obyek penelitian seperti data dinding ,data yang 

berasal dari kearsipan,foto foto kegiatan dan lain lain.Dalam penelitian ini 

pencarian data dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan 

data yaitu : 

3.6.1  Observasi 

Dapat diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik unsur-unsur 

yang tampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. Observasi merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data dan pendukung untuk mengumpulkan data 

yang diharapkan. Observasi dapat dilakukan pada tempat yang berhubungan 

dengan aspek Manajemen Pembinaan Olahraga Sepakbola di Klub PSIS 
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Semarang, seperti lapangan tempat berlatih dan kantor sekretariat,  keberadaan 

serta ketersediaan sarana dan prasarana Klub PSIS Semarang lainya seperti mess 

atau asrama pemain, peralatan berlatih, kostum,transportasi. 

 
3.6.2  Wawancara (interview)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (moeleong, 

2001:135). Wawancara dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam 

komunikasi tersebut yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh 

pengumpul data sebagai informasi (interview) yang dijawab lisan pula oleh 

responden data/informasi itu berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, hasil 

pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang  dipertanyakan 

sehubungan dengan masalah itu. Wawancara merupakan percakapan  yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang bertanya) dan orang yang 

diwawancarai (yang memberi jawaban) atas pertanyaan yang diajukan. Untuk 

melakukan wawancara dengan responden, pewawancara  terlebih dahulu harus 

membuat pertanyaan pembimbing (interview guide),adalah garis besar dari apa 

yang akan ditanyakan kepada responden  sehingga pelaksanaan wawancara 

berjalan dengan lancar dan mengarah pada tujuan penelitian.   

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan obyek  wawancara (responden) 

antara lain :  

1)  Manajemen Klub PSIS Semarang 

2)  Pengurus Klub anggota  PSIS Semarang  

3)  Pelatih Klub Sepakbola PSIS Semarang 
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4)  Atlet atau Pemain  PSIS Semarang 

5)  Kelompok Suporter PSIS Semarang 

 

3.6.3  Dokumentasi 

Memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memperkuat dan melengkapi 

data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Menurut Hadari 

Nawawi dan Martin Hadari (1991 : 169) Dokumentasi adalah peninggalan tertulis 

mengenai berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif belum 

terlalu lama. Berbagai dokumen yang dapat digunakan sebagai data pelengkap 

penelitian  dapat berupa hasil raport, majalah, buletin,foto foto kegiatan dan 

bahan-bahan-bahan informasi yang lain yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial 

dan sebagainya yang merupakan pendukung data yang diperlukan dalam 

penelitian. Dokumen yang berkaitan dengan Klub PSIS Semarang yang diperoleh 

dirangkum melalui arsip berupa data tertulis pada Pengda Klub PSIS Semarang 

serta lembaga lembaga lainya  yang  memiliki hubungan dengan klub PSIS 

Semarang yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti dokumen dari kelompok 

suporter , sponsor dan lain lainya.  

3.7  Metode Analisis Data  

Analisis data adalah proses pengaturan data, mengorganisasikan ke dalam 

satu pola, kategori dan satuan uraian ( Patton dalam Moeloeng,2001:103).Tehnik 

pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

diskritif prosentase , Pengolahan data dalam penelitian sosial dapat menggunakan 

analisis data diskritif prosentase berdasarkan selisih nilai tertinggi dibagi kelas 
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pertanyaan untuk mendapatkan interval nilai untuk mendapatkan kategori dari 

aspek yang dinilai.secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

          R –T 
           k =  I 

                
Keterangan: 
 

R  = Nilai Tertinggi 

T  =  Nilai Terendah 

k  = Klas penilaian 

I  = Interval Nilai 

                                                                           (Sutrisno Hadi,2001:12) 

 

Aspek yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini adalah :  

1. Aspek Manajemen 

Dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah 5 terdiri dari 3 kelas penilaian 

sehingga didapatkan interval sebagai berikut : 

5 – 11,6   = Kurang Baik 

11,7 – 18,3   = Sedang 

18,4 – 25   = Baik 

2. Aspek pembinaan dan pelatihan 

Dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah 5 terdiri dari 3 kelas penilaian 

sehingga didapatkan interval sebagai berikut : 

5 – 11,6   = Kurang baik 

11,7 – 18,3   = Sedang 

18,4 – 25   = Baik 
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3. Aspek Prestasi 

Dengan nilai tertinggi 20 dan nilai terendah 5 terdiri dari 3 kelas penilaian 

sehingga didapatkan interval sebagai berikut : 

5 – 10   = Kurang Baik  

10 – 15   = Sedang 

15 – 20   = Baik 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1  Manajemen PSIS Semarang. 

Manajemen berasal dari kata ‘to manage’ yang artinya mengatur 

(Malahayu Hasibuan 1996: 1). Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi – fungsi manajemen, menurut Manullang (2002: 3) 

istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu 

proses, kedua manajemen sebagai kolektivitas orang -  orang yang melakukan 

aktivitas manajemen, ketiga manajemen sebagai suatu seni (art), Sedangkan 

kondisi manajemen di PSIS Semarang sudah berjalan dengan cukup 

baik,dikarenakan disamping sudah memiliki struktur Organisasi juga telah 

memiliki program kerja jangka panjang maupun jangka pendek.disamping itu 

masing masing sudah menjalankan tugas pokok serta fungsi yang menjadi 

tanggung jawab masing masing. Karena klub di kelola 2 manajemen sempat 

terjadi gesekan antara 2 manajemen tertinggi di klub yaitu kubu ANCORA dan 

kubu Novel Alibakrie, Kedua belah pihak ingin menguasai sepenuhnya klub PSIS 

Semarang yang satu kepingin PSIS berlaga di KPSI dan yang satu kepengen PSIS 

Semarang tetap berlaga di liga bawah naungan PSSI yang tidak ilegal. Pak Novel 

menginkan PSIS tetap di bawah naungan PSSI dan AFC serta FIFA agar PSIS 

kalau juara bisa berlaga di laga internasional sedangkan kalau PSIS pindah ke 

KPSI kemungkinan besar PSIS kalau juara tidak bisa berlaga di kancah 

internasional karena KPSI tidak di akui oleh FIFA. Dan pada akhirnya kedua 

belah pihak sepakat merampungkan liga di divisi utama ini dengan hasil yang 
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kurang memuaskan yaitu PSIS berada di peringkat 5 padahal targetnya juara, 

Setelah liga berakhir ternyata ketegangan kedua kubu berlanjut di tahun 2013 ini 

PSIS Semarang terpecah menjadi 2 klub, Yang 1 ikut liga di bawah KPSI 

sedangkan yang 1 nya lagi ikut liga di bawah naungan PSSI. Jadi PSIS Semarang 

di tahun 2013 ini menjadi 2 klub dengan nama sama dan liga yang berbeda. 

 

4.2. Struktur Kepengurusan Manajemen Klub PSIS Semarang tahun 

2011/2012 

Berdasarkan ketetapan PSSI serta Keputusan Pemerintah bahwa sumber 

dana dalam pengelolaan Klub Profesional tidak boleh  menggunakan dana APBN 

berakibat terjadinya perubahan struktur kepengurusan di klub PSIS Semarang, 

dimana sebelumnya Walikota Semarang H. Herman Sumarmo selaku ketua 

Umum  terpilih PSIS Semarang tahun 2010 menunjuk Novel Alibakrie sebagai 

General Manager ( GM ) klub PSIS Semarang serta Bonggo Pribadi sebagai 

Pelatih Klub PSIS Semarang dalam mengikuti Kompetisi liga Super Indonesia  

2010 – 2011, dimana pada saat itu Klub PSIS Semarang masih merupakan Klub 

semiprofesional. Dan di Semarang sudah berdiri klub profesional yaitu Semarang 

Football Club (SUFC) yang berseberangan dengan PSIS dalam mengikuti 

kompetisi. Aturan yang baru dari PSSI terkait kelayakan tim-tim peserta 

kompetisi, membuat PSIS dan SUFC berpikir ulang untuk terus berjalan 

berseberangan. PSSI menetapkan, persyaratan klub profesional tidak boleh 

menggunakan dana APBD. Pemerintah juga melarang dana APBD untuk biaya 

klub profesional mulai 2012. Secara diam-diam, PSIS yang memiliki sejarah 
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panjang dan telah terdaftar dalam klub PSSI serta Semarang Football Club 

(SUFC) yang memiliki dukungan  finansial dan telah memiliki badan hukum 

sebagai salah satu persyaratan menjadi tim profesional sejak Agustus 2012  kedua 

tim resmi merger. PSIS yang sebelumnya semi-profesional berubah menjadi 

profesional dimana sumber pembiayaan tidak lagi mengandalkan APBD. 

Perwakilan kedua belah pihak menjadi bagian dari ”new” PSIS. Novel Al Bakrie  

yang ditunjuk sebagai General Manager Teknik sedangkan Teguh setyiono dan 

Mariyanto yang menjadi Direktur Operasional dan manajer, sedangkan pelatih 

kepala dipercayakan kepada  Edy Paryono dan telah memiliki badan Hukum yaitu 

PT Mahesa Jenar. Adapun perbedaan manajemen PSIS semi profesional dengan 

PSIS Profesional bisa di lihat di lampiran 7. 

4.3. Fungsi Fungsi Manajemen  Di Klub PSIS Semarang  

4.3.1.  Fungsi Perencanaan (Planning) 

Klub Sepakbola PSIS Semarang memiliki Program Kerja yang telah 

dibuat dibahas serta disyahkan dalam musyawarah cabang PSIS semarang tahun 

2012  Seperti dijelaskan Bapak Novel Al Bakri sebagai General Manager Klub 

PSIS Semarang  :  

 “ Program kerja yang dilakukan oleh jajaran pengurus Klub PSIS 

Semarang secara umum adalah untuk memajukan klub dengan sistem pembinaan 

dengan didukung oleh  seluruh unsur serta klub anggota PSIS yang totalitasnya 

tidak diragukan lagi untuk menjadikan PSIS Semarang sebagai Klub sepakbola 

profesional yang berprestasi, Tidak berbeda dengan yang dipaparkan oleh ketua 

Umum Klub Sepkbola PSIS Semarang, Pelatih kepala Edy Paryono juga 
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mengatakan bahwa : “ Para pengurus dari dahulu cukup eksis dan profesional 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -  masing, sehingga hubungan 

antar managemen dengan pelatih maupun pemain berjalan secara harmonis. 

Dengan demikian pencapaian program prestasi musim kompetisi 2012 – 2013 

yakni kembali ke tahta liga tertinggi Indonesia akan tercapai.  

Tujuan khusus yang ingin dicapai seluruh  jajaran pengurus Klub PSIS 

Semarang adalah mewujudkan kembalinya Klub PSIS Semarang ke Tahta 

Tertinggi Kompetisi Sepakbola Indonesia. Sedangkan tujuan umum adalah untuk 

memupuk dan mengembangkan jiwa sportivitas indonesia yang berkepribadian 

luhur, dengan turut aktif membina dan mengembangkan olahraga sepakbola serta 

turut mendukung program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan 

masyarakat.Dalam melaksanakan tugas serta fungsi masing masing pengurus 

dalam manajemen PSIS Semarang telah terbagai sesuai dengan tupoksi masing 

masing,sehingga dalam pelaksanaanya tidak terjadi tumpang tindih antara tugas 

masing masing pengurus  

Dalam klub PSIS Semarang perencanaan yang  merupakan tugas utama 

dari General Manajer (GM) serta jajaranya dan sudah di bahas serta disyahkan 

dalam musyawarah cabang Pengurus PSIS Semarang 2011/2012 terdiri atas: 

1. Rencana jangka pendek meliputi 

1) Pemilihan  kepengurusan,  

2) Pembuatan program kerja pengurus,  

3) Penunjukan pelatih  



56 

 

 

4) Pembentukan  tim seleksi serta rekruitment pemain untuk musim 

kompetisi 2011-2012. 

5) Penyusunan anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Tahun 2011 -

2012 

6) Sponsorship 

2. Program  jangka panjang di antaranya adalah :  

1)   Membentuk struktur organisasi klub. 

2)   Mempersiapkan dan membina kemandirian klub anggota PSIS    

      Semarang. 

3)  Melaksanakan jadwal kompetisi rutin dan berjenjang  bagi  klub  

Anggota  PSIS dan  menjalin kerjasama dengan sponsorship. 

4.3.2   Pengorganisasian (Organizing) 

Organizing dalam pendefinisian ini adalah kata yang berarti ‘to 

organize’,yang berarti melakukan serta menyusun organisasi untuk tujuan 

tertentu, dimana kata tersebut berasal pula dari kata organ. Sedangkan kata organ 

sendiri dalam Buku Webstre’e New Collagiale Dictionary adalah berasal dari kata 

organon, yang berasal dari bahasa Yunani Kuno. Adapun arti kata organ sendiri 

adalah, “ An Instrument or medium by Which an Importan is Performed or end  

accomploshed Artinya suatu alat atau media yang digunaka untuk tindakan 

penting atau pencaapaian tujuan. Jadi to organize mengandung arti menyusun 

bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga dapat 

digunakan untuk menjalankan tindakan dalam pencapaian tujuan. 
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Menurut Sondang P. Siagian, Dalam Hani Handoko.T (1984:23) 

mendefinisikan  Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau 

lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan, yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / 

beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut 

dengan bawahan.” Sedangkan  Malahayu Hasibuan (1996: 29) mengatakan 

“organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi 

dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi 

hanya merupakan alat dan wadah saja.” Pendapat lainya Pradjudi Armosudiro 

dalam Malahayu Hasibuan (1996: 34)  “ organisasi adalah struktur pembagian 

kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi 

yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu”. 

Pengorganisasian dalam bidang wilayah manajemen berarti 

mempersatukan seluruh sumber daya manusia secara rapi dan sistematis. 

Menempatkan dan mengatur individu – individu menurut susunan yang 

sedemikian rupa sesuai pada bidangnya, sehingga mereka dapat melaksanakan 

aktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa 

definisi diatas maka jelaslah bahwa (Organizing) merupakan tugas utama dari 

seorang manajer. Dimana seorang manajer harus mampu menggerakan seluruh 

komponen organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi. 
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4.3.2.1  Struktur Organisasi Kepengurusan 

Dalam kepengurusan PSIS Semarang pengorganisasian telah dilaksanakan 

dengan cukup baik oleh manajer, dimana dapat dilihat dengan adanya harmonisasi 

dari segenap unsur organisasi, sehingga peran manager sebagai jembatan utama 

antara pemain pelatih sertafihak manajemen dapat berjalan dengan baik. 

Kegiatan kegiatan pengorganisasian yang telah dilaksanakan oleh 

manajemen adalah : 

1) Terbentuknya susunan kepengurusan  

2) Berfungsinya seluruh elemen kepengurusan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing -  masing 

3) Terjalinya hubungan yang harmonis antara jajaran manajemen 

dengan pelatih dan pemain 

4) Berjalanya roda kompetisi klub klub anggota PSIS secara rutin. 

5) Mulai terbentuknya kemandirian klub klub anggota PSIS 

Semarang. 

Adapun struktur organisasi kepengurusan PSIS Semarang seperti pada 

gambar berikut:   
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                          Gambar 3. Struktur Organisasi PSIS Semarang 
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Klub Anggota Klub Anggota 

Pemain 

Sumber data sekretariat PSIS Semarang 2012 
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4.3.2.2  Korp Pelatih dan Pemain 

Korp pelatih adalah bagian dari manajemen yang bertanggung jawab kepada 

manajer,didalam manajemen PSIS Semarang Korp Pelatih pada tahun 2011/2012 

terdiri atas : 

1) 1 (satu) Orang Pelatih Kepala Sdr Edy Paryono 

2) 1 (satu) Orang asisten Pelatih Sdr Unggul Virgollo 

3) 1 (satu) Orang Pelatih fisik Sdr Supriyadi 

4) 1 (satu) Orang Pelatih penjaga gawang Sdr Agus Yatmono 

5) 1 (satu) Orang Dokter tim Dr.Elang Sumambar  

Untuk dapat terpilih menjadi korp pelatih di PSIS Semarang harus 

memiliki serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam AD/ART 

PSIS yakni : 

1) Untuk Pelatih harus memiliki sertifikasi kepelatihan dengan lisensi 

sertifikat A 

2) Mematuhi MOU yang telah ditandatangani bersama 

3) Memiliki visi dan misi serta komitment memajukan PSIS Semarang 

4) Memiliki latar belakang prestasi kepelatihan yang baik 

5) Sehat jasmani dan Rohani 

4.3.2.3  Rekruitmen Pemain 

     Rekruitmen pemain merupakan wewenang dan tanggung jawab 

sepenuhnya pelatih kepala akan tetapi tetap memperhatikan berbagai masukan 

serta pertimbangan fihak manajemen,dalam perekrutan pemain yang menjadi 

pertimbangan utama adalah harus sesuai dengan kebutuhan tim,serta pemain yang 
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direkut terutama yang berasal dari legiun asing harus memiliki skill setingkat 

diatas pemain lokal,sehingga dengan demikian legiun asing dapat menularkan 

ilmunya kepada pemain lokal,sertamampu mengangkat prestasi klub. Yang 

menjadi dasar dalam rekruitmen pemain adalah : 

1) Lamaran Pemain Khusus bagi pemain yang berasal dari luar klub 

anggota PSIS 

2) Seleksi meliputi seleksi administrasi, fisik, skill indifidu, kesehatan, 

umur, loyalitas serta kebutuhan tim. 

3) Penanda tanganan kontrak serta MOU antara pemain dan manajemen.  

 

Setelah seluruh proses seleksi dilalui dan pemain dinyatakan layak menjadi 

pemain Klub PSIS semarang maka selanjutnya dilaksanakan penanda tanganan 

kontrak serta Nota kesepakatan ( MOU ) antara pemain dengan fihak 

manajemen,dimana dalam MOU tersebut terdapat point mengenai hak serta 

kewajiban pemain,  dimana setiap pemain harus menunjukan dirinya sebagai 

pemain proesional dengan tidak hanya selalu menuntut haknya saja akan tetapi 

juga akan memenuhi kewajibanya sebagai pemain, adapun hak hak sebagai 

pemain PSIS adalah : 

1) Hak untuk mendapatkan gaji dan kontrak sesuai MOU 

2) Hak mendapatkan bonus bonus diluar gaji dan kontrak 

3) Hak memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga  milik klub untuk 

menjaga stamina dan fisik pemain  

4) Hak untuk menempati asrama / mess pemain 

5) Hak mendapatkan perlindungan jiwa dan kesehatan 
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6) Hak mendapatkan cuti  

Sedangkan kewajiban sebagai pemain PSIS Semarang adalah : 

1) Mentaati serta tunduk pada peraturan serta MOU yang telah ditanda 

tangani bersama manajemen 

2) Disiplin mengikuti program latihan yang telah disusun oleh korp pelatih. 

3) Tidak melakukan tindak kejahatan maupun menggunakan NARKOBA 

4) Disiplin dalam menjaga kesehatan serta stamina secara mandiri. 

5) Menjaga nama baik PSIS dan Korp. 

6) Loyal dan memiliki kemauan untuk mengangkat serta menjaga nama baik 

PSIS Semarang 

7) Selalu bersemangat dalam setiap pertandingan. 

8) Tidak menerima apapun dari siapapun untuk mengatur skor pertandingan. 

9) Mampu menjalin kerjasama serta menjaga hubungan baik dengan sesama 

pemain dan ataupun dengan manajemen. 

10) Ikut menjaga kebersihan serta keindahan asrama / mess pemain. 

 Setelah melalui seleksi dan atas pertimbangan kebutuhan tim untuk 

menghadapi kompetisi 2011 – 2012 serta keputusan rapat koordinasi antara korp 

pelatih dengan manajemen jumlah serta nama skuat pemain PSIS Semarang dalam 

mengikuti kompetisi  Divisi utama Liga Primer Indonesia 2011 -2012  dapat 

ditelusuri pada tabel 4  sebagai berikut: 
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Tabel 4.   Daftar Skuad Pemain PSIS 2011 -2012 
 

No Nomor 
Punggung Nama Pemain Posisi Negara 

Asal 
1 2 3 4 5 

1 1 Yoga Wahyu 
  
P. Gawang Indonesia 

2 18 I Komang Putra P. Gawang Indonesia 
3 23 Ghonny Yanuar P.Gawang Indonesia 
4 3 Sumardi Belakang Indonesia 
5 4 M.Yaufan Belakang Indonesia 
6 6 Rommy Agustiawan Belakang Indonesia 
7 21 M.Arifin Belakang Indonesia 
8 24 Parjono Belakang Indonesia 
9 25 Ari Noviga Belakang Indonesia 

10 26 Simon Kujiro Belakang Jepang 
11 49 Asmin Aswibi Tengah Indonesia 
12 10 Han ji hoo Tengah Korea 
13 7 Iwan.Hw Tengah Indonesia 
14 15 Iswadi.D Tengah Indonesia 
15 28 Steven Andersen Tengah Indonesia 
16 25 Donny,F. Siregar Tengah Indonesia 
17 16 Hasan Basri Lohi Tengah Indonesia 
18 9 Kurnanda Fajar Depan Indonesia 
19 11 Khusnul Yakin Depan Indonesia 
20 20 Viktor Borges De Sausa Depan Brasil 
21 22 Kukuh Pramuyudha Depan Indonesia 
22 32 Engkus Kuswara Depan Indonesia 

Sumber data : Sekretariat PSIS Semarang         

4.3.2.4  Sarana dan Prasaran 

1)  Pendanaan. 

Dana merupakan hal yang cukup penting untuk menjalankan sebuah 

organisasi, sebagai organisasi atau klub sepakbola profesional PSIS Semarang 

dalam hal pendanaan tidak mungkin mengandalkan dana dari APBN hal tersebut 

sesuai dengan ketetapan PSSI serta keputusan Pemerintah tentang pendanaan klub 

Olahraga Profesional, oleh karena itu maka untuk pendanaan manajemen harus 
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mampu menggali sumber sumber dana yang ada baik itu dari manajemen maupun 

dana yang bersumber dari sponsorship,untuk urusan penggalian serta 

penggalangan  dana  operasional PSIS Semarang baik itu dana yang bersumber 

dari sponsorship maupun yang lainya menjadi tugas Pokok PT.Mahesa Jenar, ada 

beberapa sumber pendanaan yang dikelola PT Mahesa Jenar diantaranya : 

1) Dana dari Sponsorship. 

2) Dana dari bagian penjualan tiket pertandingan. 

3) Dana dari KONI 

4) Dana dana sumbangan dari fihak ke tiga yang sifatnya tidak mengikat. 

Dana yang telah terkumpul dikelola serta diperuntukan sesuai dengan 

anggaran pendapatan serta anggaran belanja yang telah dissun setiap tahun oleh 

manajemen dan secara umum dipergunakan untuk : 

1) Belanja Pemain 

2) Belanja Pelatih 

3) Belanja Perjalanan Manajemen dan tim 

4) Belanja pengadaan barang ( Perlengkapan ) 

5) Pembiayaan kompetisi klub anggota PSIS 

6) Belanja pertandingan Home  

a) Operasional Panitia Pelaksana Pertandingan 

b) Persiapan dan pemeliharaan stadion 

c) Operasional Perangkat Pertandingan 
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7) Biaya- biaya  Umum ( Perbaikan dan pemeliharaan) 

Dalam segi pendanaan sesuai dengan hasil wawancara serta pengisian 

kuesioner didapatkan bahawa transparansi serta ketertiban admninistrasi masih 

belum terlaksana dengan baik. 

2)  Sarana dan Prasarana Organisasi 

Sarana  dan prasarana yang dimiliki klub PSIS Semarang sebagai klub 

sepakbola profesional yang dimiliki Ibukota Jawa Tengah meliputi : 

1. Sarana prasana kesekretariatan 

1) Kantor sekretariat ada 

2) Buku Buku administrasi ada dan lengkap 

3) Almari arsip 2 buah baik 

4) Almari inventaris ada 

5) Mebeler kantor ada dan baik 

6) Komputer ada dan baik 

7) Telephon ada dan baik 

2. Sarana dan prasarana pemain 

1) Mess dan asrama pemain ada komplit 

2) Tempat latihan fisik / fitness ada kurang lengkap 

3) Transportasi pemain dari mess ke stadion ada 

4) Prasarana latihan Kostum ada lengkap dan baik 

3. Sarana dan prasana latihan dan pertandingan 
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1) Stadion ada dua, Jatidiri sebagai homebase dan Citarum sebagai tempat 

latihan 

2) Bola untuk latihan ada kondisi baik dan cukup 

3) Rompi latihan ada lengkap dan baik 

4) Kostum ada Home 2 Set dan Away ada 2 set kondisi baik 

Dalam hal sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari aspek 

manajemen menurut sebagian besar responden masih perlu pembenahan terutama 

kondisi rumput lapangan yang belum sesuai standar 

4.3.3  Penggerakan (Actuating) 

Dalam kerangkan manajemen, kedudukan perencanaan dan 

pengorganisasian sangat vital akan tetapi segala rencana kerja yang disusun oleh 

setiap bidang akan tinggal rencana kalau semua itu tidak dilaksanakan dan 

digerakkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga terjadi di klub PSIS 

Semarang di mana berdasarkan hasil wawancara dengan ketua  umum klub PSIS 

Semarang menyatakan :  

 “ Semua unsur – unsur pengurus klub PSIS Semarang yang bekerjasama 

dengan para pemain serta kluarganya dalam menjalankan setiap kegiatan klub. 

Dengan dilibatkanya anggota keluarga pemain bertujuan  agar tumbuh rasa 

memiliki Klub PSIS Semarang sehingga diharapkan ke depan rasa memiliki 

tersebut tidak hanya sebatas pengurus,pemain serta keluarganya akan tetapi lebih 

meluas lagi seluruh warga Semarang atau bahkan Warga Jawa Tengah ikut merasa 

memiliki PSIS Semarang. Dengan demikian akan mendorong  semangat dan 

motivasi pemain untuk bermain sebaik mungkin serta mencapai prestasi 
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maksimal”. Hal tersebut akan mengurangi beban pekerjaan yang harus dipikul 

Manajemen yang dimana masing masing juga memiliki kesibukan. 

Sedangkan untuk Pendanaan PT. Mahesa Jenar beserta manajemen 

melakukan beberapa pendekatan serta Kerjasama dengan pengusaha serta 

perusahaan yang ada di Semarang maupun Jawa Tengah  agar mau menjadi 

sponsorship dari PSIS Semarang. Hasilnyapun tidak mengecewakan terbukti 

dengan adanya beberapa pengusaha muda yang mulai peduli dengan PSIS 

Semarang antara lain Pengusaha kapal Putut Sutopo serta Pengusaha Properti 

Erwin Tunggal Setyawan. 

4.3.4  Controling. 

Salah satu fungsi manajemen yang penting adalah controling atau 

pengawasan,hal tersebut dikarenakan sutu organissi akan berjalan dengan baik 

bilamana fungsi kontrol dapat dijalankan dengan baik, dimana pada umumnya 

perjalanan suatu kegiatan akan tetap pada rel serta sesuai dengan perencanaan jika 

fungsi kontrol dilaksanakan dengan baik. Oleh karena hal tersebut maka ketua 

Umum selaku penanggung jawab dalam kepengurusan manajemen PSIS 

Semarang mengangkat serta memfungsikan dewan pembina dan penasehat dalam 

struktur organisasinya, yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas 

jalanya Organisasi, memberi pembinaan serta nasehat kepada manajemen agar 

perjalanan organisasi sesuai perencanaan sehingga apa yang menjadi target 

organisasi dapat tercapai. Disamping dewan pembina manejemen juga melibatkan 

unsur unsur lainya seperti kelompok suporter, Lembaga Swadaya Masyarakat 

untuk membantu serta mengontrol perjalanan organisasi. Pelaksanaan kontroling 
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atau pengawasan dalam manajemen  PSIS semarang dilaksanakan dengan 

berbagai langkah seperti adanya rapat koordinasi tiap bulan, adanya laporan 

pertanggung jawaban pengurus setiap tahun, serta evaluasi program baik program 

jangka panjang ataupun program jangka pendek.  

Fungsi kontrol dalam manajemen PSIS Semarang juga dilaksanakan dalam 

perekrutan pemain, meskipun perekrutan Pemain sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab pelatih namun demikian masukan baik dari manajemen serta fihak fihak 

terkait juga menjadi pertimbangan pelatih dalam rekruitment pemain,sehingga 

pemain yang direkrut adalah pemain yang benar benar dibutuhkan tim serta 

memiliki kriteria yang dikehendaki oleh pengurus ataupun pelatih. 

 

4.4 Hasil Pengolahan Data 

Hasil  dari pengolahan data atas penelitian yang telah dilaksanakan sesuai 

dengan jawaban yang diberikan responden ( Lampiran 5 ) adalah sebagai berikut : 

4.4.1 Aspek Manajemen 

Dari aspek manajemen nilai terendah adalah pertanyaan nomor 4 

mengenai transparansi keuangan yang mendapatkan total nilai 48, 

dimana sebagian besar responden 21 orang atau 70 % menyatakan 

transparasi manajemen khususnya keuangan kurang baik. Sedangkan  

nilai tertinggi diperoleh dari pertanyaan nomor 1 tentang pemilihan 

dan penetapan pengurus dengan nilai 104,dengan perincian 21 

orang,(70 %) responden menjawab kurang baik sedangkan 8 orang 

(26,6%) responden  menjawab baik.namun secara umum manajemen 
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PSIS Semarang termasuk sedang dimana total nilai responden adalah 

400 sehingga rata rata 13,3 

4.4.2 Aspek Pembinaan dan Pelatihan 

Dari aspek pembinaan dan pelatihan nilai terendah adalah 

pertanyaan nomor 4 mengenai penetapan skuad pemain yang 

mendapatkan total nilai 66, dimana sebanyak 13 orang (43,3 %) 

menyatakan penetapan skuad pemain tidak baik dan 16 orang (53,3 

%) menilai penetapan skuad pemain sedang serta sisanya 3,4 % 

menyatakan baik . Sedangkan  nilai tertinggi diperoleh dari 

pertanyaan nomor 1 tentang pemilihan dan penetapan korp pelatih 

dengan nilai 99,dengan perincian 23 orang,(76,6 %) responden 

menjawab cukup baik sedangkan 5 orang (16,6%) responden  

menjawab baik.Secara umum pembinaan dan pelatihan Klub PSIS 

Semarang termasuk sedang dimana total nilai responden adalah 

404 sehingga rata rata 13,46 

4.4.3 Aspek Prestasi 

Dari aspek Prestasi nilai terendah adalah pertanyaan nomor 3 

mengenai porsi latihan yang mendapatkan total nilai 54, dimana 

sebanyak 19 orang (63,33 %) menyatakan porsi latihan tidak baik 

dan 11 orang (36,6 %) menilai porsi latihan kurang baik. 

Sedangkan  nilai tertinggi diperoleh dari pertanyaan nomor 1 

perkembangan prestasi PSIS dengan nilai 110,dimana 20 orang 
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(66,6 %) responden menjawab sedang sedangkan10 orang (33,4%) 

responden  menyatakan baik. 

Secara umum prestasi klub PSIS Semarang  masuk dalam kategori 

sedang dimana total nilai responden adalah 304 rata rata 10,13 hal 

tersebut dikarenakan sampai saat ini PSIS Semarang belum 

beranjak dari Devisi Utama, 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Manajemen PSIS 

Dari hasil pelaksanaan penelitian manajemen PSIS masuk dalam kategori 

sedang hal tersebut di sebabkan karena kurang keterbukaan dalam hal keuangan 

serta masih adanya kekurang harmonisan antara kedua belah pihak manajemen 

yaitu pihak ANCORA dan pihak Pak Novel Alibakrie meskipun hal tersebut 

akhirnya dapat di selesaikan. 

4.4.2 Pola Pembinaan dan Pelatihan klub PSIS Semarang 

  Untuk pola pembinaan dan pelatihan di klub PSIS Semarang masuk dalam 

kategori sedang dimana perekrutan pemain asing sudah sesuai kebutuhan 

klubnamun dalam hal penentuan skuad pemain masih ada campur tangan dari 

pengurus atau penentuan pemain belum sepenuhnya di serahkan kepada pelatih, di 

samping itu penjenjangan kompetisi klub anggota belum berjalan secara 

sempurna. 
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4.5.3 Prestasi PSIS Semarang 

  Prestasi klub PSIS Semarang masuk dalam kategori sedang hal tersebut di 

karenakan belum berubahnya tingkat kompetisi yang di ikuti PSIS Semarang ke 

jenjang tertinggi kompetisi Nasional,dimana sejak terdegradasi pada tahun 2009 

sampai saat ini PSIS Senarang masih berada di level devisi utama. 
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BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Manajemen klub PSIS Semarang  masuk dalam kategori sedang.  

2. Pola Pembinaan yang dilaksanakan pada klub PSIS semarang masuk  

dalam kategori sedang.  

3. Prestasi klub PSIS Semarang masuk dalam kategori sedang. yaitu berada  

di urutan ke 5 pada kompetisi divisi utama tahun 2011/2012. 

5.2 Saran 

1. Manajemen Klub Sepakbola PSIS Semarang  masih perlu pembenahan dan 

ditingkatkan  khususnya dalam hal  keterbukaan manajemen keuangan,untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen yang pada 

akhirnya akan meningkat pula dukungan masyarakat terhadap klub PSIS 

Semarang guna tercapainya prestasi yang lebih baik pada masa yang akan 

datang. 

2. Pembinaan serta kompetisi Klub Sepakbola anggota PSIS Semarang perlu 

lebih ditingkatkan lagi sehingga kesinambungan regenerasi, serta 

ketersediaan pemain berkwalitas  sebagai pemain inti tim PSIS lebih terjamin, 

disamping itu  dalam penetapan skuad pemain agar diserahkan sepenuhnya 

kepada pelatih.Diperlukan juga adanya peningkatan dan pembenahan 
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lapangan sehingga struktur  serta kondisi rumputnya mendukung peningkatan   

prestasi klub PSIS Semarang 

3.  Untuk mengembalikan prestasi Klub PSIS Semarang supaya pelatih 

memperhatikan serta meningkatkan porsi latihan,untuk tercapainya 

kembalinya prestasi PSIS Semarang kembali ke kasta kompetisi tertinggi 

Indonesia. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Contoh Kuisioner untuk Responden 

DAFTAR PERTANYAAN  PENELITIAN 

 
A. Aspek Manajemen 

 

1. Menurut saudara bagaimanakah pemilihan dan penetapan pengurus dan 

manajemen di klub PSIS Semarang ? 

a) Baik pemilihan dan penetapan jajaran manajemen berdasark- 

an musyawarah seluruh anggota PSIS Semarang. 5 

b) S

edang pemilihan dan penetapan jajaran manajemen berdasarkan 

musyawarah seluruh anggota PSIS Semarang dengan sebagian 

personil merupakan titipan pejabat 3 

c) K

urang baik pemilihan dan penetapan jajaran manajemen berdasarkan 

peninjukan dan titipan pejabat. 1 

 
2. Apakah manajemen Klub PSIS Semarang memiliki program kerja dan 

bagaimana penyusunanya? 

a) B

aik sudah memiliki program jangka panjang menengah dan pendek 

tertulis serta penetapan berdasarkan musyawarah seluruh anggota 

PSIS Semarang. 5 

b) S

edang sudah memiliki program jangka panjang menengah dan 

pendek tertulis penetapan belum berdasarkan musyawarah seluruh 

anggota PSIS Semarang. 3 
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c) Kur

ang baik belum memiliki program jangka panjang menengah dan 

pendek. 

     1 

3. Bagaimanakah hubungan manajemen dengan jajaran pengurus dan 

pemain serta stikholder lainya ? 

a) B

aik selalu ada koordinasi dengan seluruh jajaran dilaksanakan 

secara rutin 5 

b) S

edang ada koordinasi dengan seluruh komponen secara 

insidentil 3 

c) K

urang baik tidak ada koordinasi. 1 

 

4. Sudahkah ada tranparansi dalam segala hal dari manajemen PSIS 

Semarang ? 

a) Baik Sudah ada transparansi didukung dengan 

bukti serta tertib administrasi. 5 

b) S

edang ada taransparansi didukung dengan bukti tetapi belumg 

tertib administrasi  3 

c) Kurang baik tidak transparan dan tidak tertib administrasi    1  

 

5. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PSIS Semarang  

a) S

udah Baik jumlah kurang dan sesuai standar  5 

b) S

edang jumlah kurang ada yang belum standar 3 

c) Kurang 

baik jumlah dan kwalitas tidak sesuai standar  1  
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B. Aspek Pembinaan dan Pelatihan 

 

1. Bagaimanakah pemilihan dan penetapan korp pelatih di klub PSIS 

Semarang ? 

a) B

aik pemilihan dan penetapanya berdasarkan kriteria seta 

berdasar pada musyawarah seluruh anggota  5 

b) S

edang pemilihan dan penetapan berdasar kriteria atas dasar 

keputusan manajemen. 3 

c) K

urang baik penetapan dan pemilihanya asal sesuai keinginan 

manajemen. 1 

 

2. Bagaimana sistem pembinaan serta pembibitan pemain PSIS Semarang  

a) Baik Pembinaan dan pembibitan pemain merupakan 

hasil kompetisi anggota yang dilaksanakan secara rutin dan 

berjenjang. 5 

b) Sedang pembinaan dan pembibitan pemain 

merupakan hasil kompetisi anggota tapi pelaksanaanya belum 

secara rutin dan berjenjang. 3 

c) K

urang baik pembinaan dan pembibitan pemain bukan 

merupakan hasil kompetisi anggota. 1 

 

3. Bagaimanakah cara rekruitmen pemain yang berasal dari luar ataupun 

legion asing di PSIS Semarang ? 

a) B

aik rekruitmen pemain luar maupun legiun asing berdasarkan 
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kebutuhan klub dengan persyaratan yang telah ditentukan 

AD/ART klub. 5 

b) S

edang rekruitmen pemain luar maupun legion asing sesuai 

kebutuhan klub tanpa memperhatikan persyaratan yang 

ditentukan AD/ART 3 

c) K

urang baik  rekruitmen pemain luar maupun legion asing asal 

dapat tanpa memperhatikan kebutuhan klub. 1 

 

4. Bagaimanakah penetapan skuat pemain PSIS Semarang ? 

a) Baik penetapan skuat pemain PSIS Semarang sepenuhnya 

diserahkan kepada korp pelatih tanpa campur tangan fihak 

lain,sehingga sesuai kebutuhan serta strategi permainan yang 

akan diterapkan pelatih              5 

b) S

edang penetapan skuat pemain oleh pelatih walaupun 

manajemen masih campur tanga secara dominan                     3. 

c) Kurang baik penetapan skuat pemain sepenuhnya keputusan 

manajemen.              1 

 

5. Bagaimana hubungan pelatih dengan pemain dan manajemen di PSIS 

Semarang? 

a) B

aik selalu ada koordinasi antara pelatih , pemain dan 

manajemen. 5 

b) S

edang ada koordinasi secara insidentil antara pelatih dengan 

manajemen. 3 

c) K

urang baik tidak ada koordinasi. 1 
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C. Aspek Prestasi 

 

1. Sejauhmana perkembangan Prestasi Klub PSIS Semarang saat ini ? 

a) B

aik ada peningkatan klasemen dan jenjang kompetisi yang 

dikuti klub                                                                                 5 

b) Sedang jika klasemen naik turun dalam jenjang 

kompetisi yang sama. 3 

c) K

urang baik jika klasemen maupun jenjang kompetisi yang 

diikuti makin menurun. 1  

 

2. Bagaiamana Prestasi PSIS Semarang setelah berubah menjadi klub 

professional dibanding saat masih merupakan klub semiprofessional  

a) B

aik ada peningkatan klasemen dan jenjang kompetisi. 5 

b)  

Kurang meningkat klasemen naik turun dalam jenjang 

kompetisi yang sama. 3 

c)  

Menurun  klasemen maupun jenjang kompetisi yang diikuti 

makin menurun. 1  

3. Menurut saudara apakah porsi latihan yang diberikan pelatih  sudah 
baik dan kurang mampu mendorong peningkatan prestasi pemain dan 
klub 

a) B

aik ada peningkatan klasemen dan jenjang kompetisi. 5 

b)  Sedang  jika klasemen naik turun dalam jenjang 

kompetisi yang sama. 3 
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c) K

urang baik jika  klasemen maupun jenjang kompetisi yang 

diikuti makin menurun. 1  

 

4. Menurut saudara ketersediaan sarana dan prasarana latihan sudah 
kurang sehingga mampu mendorong pencapaian prestasi PSIS 

a) Ba

ik ada peningkatan klasemen dan jenjang kompetisi. 5 

b)  

Sedang jika klasemen naik turun dalam jenjang kompetisi yang 

sama. 3 

c) K

urang baik jika  klasemen maupun jenjang kompetisi yang 

diikuti makin menurun. 1  
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Lampiran 5 

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 

NO 

 

NO 
RESPONDEN 

 NILAI JAWABAN RESPONDEN/ASPEK 

MANAJEMEN PEMB DAN PELATIHAN PRESTASI 

1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 ∑ 

1 1 3 3 3 1 1 11 3 3 3 3 3 15 3 1 1 3 8 
2 2 3 3 3 1 3 13 5 3 3 3 1 15 5 3 1 1 10 
3 3 3 3 1 3 3 13 3 3 3 1 3 13 5 3 1 1 10 
4 4 3 3 3 1 1 11 3 3 3 1 3 13 3 3 3 3 12 
5 5 5 3 3 3 1 15 3 3 3 1 3 13 3 3 3 3 12 
6 6 5 3 3 3 1 15 3 3 3 1 3 13 5 3 3 3 14 
7 7 3 3 3 1 3 13 3 3 3 1 3 13 5 3 3 3 14 
8 8 3 3 3 1 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
9 9 3 3 3 3 1 13 3 3 3 3 3 15 3 1 1 3 8 

10 10 3 3 5 3 1 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
11 11 3 3 5 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 1 1 3 8 
12 12 5 3 3 1 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 
13 13 3 3 1 1 3 11 5 3 1 1 1 11 3 3 3 3 12 
14 14 3 3 1 1 3 11 3 3 1 3 3 13 3 3 3 3 12 
15 15 3 3 3 1 1 11 5 5 3 3 3 19 3 1 1 3 8 
16 16 5 3 3 1 1 13 3 3 3 3 3 15 3 1 1 3 8 
17 17 5 3 3 1 3 15 3 1 3 1 3 11 3 1 1 3 8 
18 18 3 3 3 3 3 15 1 1 3 3 1 9 5 3 3 3 14 
19 19 3 3 3 1 3 13 3 3 3 3 3 15 5 3 3 3 14 
20 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 5 3 3 3 14 
21 21 3 3 3 1 3 13 5 3 1 1 3 13 3 1 1 3 8 
22 22 3 3 3 1 3 13 3 3 3 1 1 11 3 3 1 3 10 
23 23 5 3 3 1 3 15 3 3 3 5 1 15 5 3 1 1 10 
24 24 5 3 1 1 3 13 5 3 3 1 3 15 5 3 1 1 10 
25 25 3 3 5 1 3 15 3 3 3 3 3 15 5 3 1 1 10 
26 26 3 3 5 1 1 13 1 1 1 1 1 5 3 3 1 3 10 
27 27 3 3 3 1 1 11 3 3 3 1 1 11 3 3 1 3 10 
28 28 3 3 3 1 3 13 3 3 3 1 1 11 3 1 1 3 8 
29 29 1 3 3 1 3 11 3 3 3 3 3 15 3 1 1 3 8 
30 30 5 3 3 3 1 15 3 3 3 3 3 15 3 1 1 3 8 

  JUMLAH 104 90 90 48 68 400 96 86 82 66 74 404 110 70 54 80 314 
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 Lampiran 6 

Pretasi klub PSIS Semarang 

No Tahun Prestasi Keterangan 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
17 
18   

1994 /1995 
 
1995 /1996 
 
1996 /1997 
1997 /1998 
 
1998 /1999 
1999 /2000 
 
2000 /2001 
2002 
 
2003 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Peringkat 13 dari 17 tim  Wilayah 
Timur 
Peringkat 10 dari 16 tim Wilayah 
Timur 
Runer Up Liga Indonesia 
Peringkat 6 dari 11 tim wilayah 
Tengah 
Juara Liga Indonesia 
Peringkat 13 dari 14 tim wilayah 
timur 
Juara Liga Devisi I 
Peringkat 8 dari 13 tim wilayah 
timur 
Peringkat 13 dari 20 tim wilayah 
timur 
Peringkat 10 dari 18 tim 
 
Peringkat 3 dari 14 tim 
 
Runer Up 
 
Peringkat 10  dari 14 tim 
wilayahI 
Peringkat 18 dari 20 tim 
Degradasi ke Divisi Utama 
Peringkat 11 Divisi Utama 
Peringkat 7 Divisi Utama 
Peringkat 5 Divisi Utama 

Liga Dunhill 
 
Liga Kansas 
 
Ligina IV 
Ligina V 
 
Ligina VI 
degradasi 
devisi I 
Ligina VII 
Liga Bank 
Mandiri 
Liga Bank 
Mandiri 
Liga 
Indonesia 
Liga 
Indonesia 
Liga 
Indonesia 
Liga 
Indonesia 
ISL  
ISL 
DU ISL 
DU ISL  
DU IPL 

Sumber data : Sekretariat PSIS Semarang 2012 
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Lampiran 7 

Perbedaan Manajemen PSIS Semiprofesional dan PSIS Profesional 

No Managemen PSIS Semi Profesional PSIS Profesional 

1 
2 

 
 
3 
4 

5 
6 

Ketua Umum 
Pembina 

 
 
General Manager 
Manajer 

Asisten Manajer 
Direktur Operasional  

Bambang  Hoesodo        
Putut Sutopo,(Irjen Purn) 
Irwan,Ikhwan Ubaidillah 

 
Novel Al Bakrie 
Teguh Styono 

Erwin Tunggal . S 
- 

H.Herman Sumarmo 
Putut Sutopo,(Irjen Purn) 
Irwan,Ikhwan Ubaidillah 

 
Novel Al Bakrie 
Mariyanto 

- 
Teguh Styono 

 

Sumber data secretariat PSIS Semarang 2012 
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Lampiran 8 

Struktur Organisasi PSIS Semarang 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Umum Dewan Pembina 

General Manager  

(GM ) 

Manager 

Korp Pelatih 

Sekretaris 

Bendahara 
Direktur 

Operasional 

Pemain 

Klub Anggota Klub Anggota 

Bukan Klub 
Anggota 
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Lampiran 9 

Daftar Skuad Pemain PSIS 2011 -2012 
 

No 
Nomor 

Punggung 
Nama Pemain Posisi 

Negara 
Asal 

1 1 Yoga Wahyu Penjaga Gawang Indonesia 
2 18 I Komang Putra Penjaga Gawang Indonesia 
3 23 Ghonny Yanuar Penjaga Gawang Indonesia 
4 3 Sumardi Belakang Indonesia 
5 4 M.Yaufan Belakang Indonesia 
6 6 Rommy Agustiawan Belakang Indonesia 
7 21 M.Arifin Belakang Indonesia 
8 24 Parjono Belakang Indonesia 
9 25 Ari Noviga Belakang Indonesia 

10 26 Simon Kujiro Belakang Jepang 
11 49 Asmin Aswibi Tengah Indonesia 
12 10 Han ji hoo Tengah Korea 
13 7 Iwan.Hw Tengah Indonesia 
14 15 Iswadi.D Tengah Indonesia 
15 28 Steven Andersen Tengah Indonesia 
16 25 Donny,F. Siregar Tengah Indonesia 
17 16 Hasan Basri Lohi Tengah Indonesia 
18 9 Kurnanda Fajar Depan Indonesia 
19 11 Khusnul Yakin Depan Indonesia 
20 20 Viktor Borges De Sausa Depan Brasil 
21 22 Kukuh Pramuyudha Depan Indonesia 
22 32 Engkus Kuswara Depan Indonesia 
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Lampiran 10 

Daftar Klub Anggota PSIS Semarang 

No Nama Klub Keterangan 

1 PS. LEO  
2 PS. KUDA LAUT  
3 Ps.UNNES  
4 Ps.UNDIP  
5 Ps.UNTAG  
6 Ps.ROMEO  
7 Ps.SSS  
8 MIJEN UNITED  
9 Ps.PUTRA ARISA  
10 Ps. TUGUMUDA  
11 Ps.BINTANG NGALIYAN  
12 WONOLOPO FC  
13 WW.GOMBEL FC  
14 JRAKAH UTAMA FC  
15 KALIBANTENG FC  
16 TERANG BANGSA FC  
17 Ps.LOWO  
18 INDOMART.FC  
19 BIPRADA  
20 PUTRA MANDIRI FC  
21 TCS  
22 POP  
23 PSAD  
24 SIASAT CEPAT  
25 APAC INTI FC  
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Lampiran 11 

DAFTAR INVENTARIS 

No Nomor Inventaris Nama Barang Kondisi 
Jumlah 
Barang 

1 Kantor Sekretariat Baik 1 Unit 
2 001/PSIS/09 Almari Arsip Baik 1 Buah 
3 003/PSIS/09 Lemari Inventaris Baik 1 Buah 
4 006/PSIS/11 Lemari Arsip Baik 1 Buah 
5 007/PSIS/08 Meja Kerja Baik 3 set 
6 008/PSIS/08 Meja Tamu Baik 1 Set 
7 010/PSIS/11 Komputer Baik 3 Unit 
8 004/PSIS/09  Pesawat Telephon Baik 1 Unit 
9 005/PSIS/09 Mess Pemain Baik 2 Unit 

10 012/PSSI/10 Fitnes Centre Kurang 1 unit 
11 009/PSIS/08 Bis Pemain Kurang 1 Unit 
12 Kostum Baik       4 set 
13 Bola Baik 32 buah 
14 Kostum Latihan Baik        2 Set 
15 Rompi Latihan Baik        2 Set 
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Lampiran 12 

JADWAL  DAN HASIL PERTANDINGAN KOMPETISI  

DEVISI UTAMA  GRUP 2 

JADWAL PUTARAN PERTAMA GRUP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

JADWAL PUTARAN KEDUA GRUP 2 

                                           

No Tanggal Jam Pertandingan Hasil 

1 Minggu 10/12/2011 15.30 PSIS vs Persik 
Kediri 3-0 

2 Jumat 06/01/2012 15.30 PSS vs PSIS 0-0 
3 Sabtu 14/01/2012 15.30 PSIS vs PSIR 3-0 
4 Jumat 20/01/2012 15.30 PSCS vs PSIS 1-0 
5 Sabtu 28/01/2012 15.30 PSIS vs Persikab 2-0 
6 Jumat 03/02/2012 15.30 PPSM vs PSIS 3-2 
7 Jumat 17/02/2012 15.30 PSIS vs Persepar 2-0 
8 Sabtu 25/02/2012 15.30 Persipasi vs PSIS 5-2 
9 Sabtu 03/03/2012 15.38 PSIS vs Persis 1-0 

No Tanggal Jam Pertandingan Hasil 
10 Sabtu, 31/3/2012 15.30 Persepar vs PSIS 1-0 
11 Sabtu, 7/4/2012 15.30 PSIS vs PSS 2-1 
12 Sabtu 14/4/2012 15.30 PSIR vs PSIS 1-0 
13 Sabtu, 21/4/2012 15.30 PSIS vs PSCS 1-0 
14 Sabtu 28/4/2012 15.30 Persikab vs PSIS 3-1 
15 Minggu 13/5/2012 15.30 PSIS vs PPSM 5-0 
16 Sabtu 19/5/2012 15.30 Persik vs PSIS 1-1 
17 Sabtu 26/5/2012 15.30 PSIS vs Persipasi 0-0 

18 Minggu 3/6/2012 15.30 Persis vs PSIS 

 
 

2-1 
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Lampiran 13 

Klasemen PSIS Divisi Utama Group 2 PSSI 2011/2012 

  
 
Keterangan:  

P: Jumlah Poin    Ma: Total Main  

M: Jumlah Kemenangan   S: Jumlah Hasil Seri  

K: Jumlah Kekalahan             GM: Gol Memasukkan  

GK: Gol Kemasukan 

 

 

 
 Pertandingan Home Away Gol 

 P Ma M S K M S K M S K GM GK 

1 
 

Persepar Palangkaraya 33 18 10 3 5 9 0 0 1 3 5 27 23 

2 
 

PSIR Rembang 30 18 9 3 6 8 1 0 1 2 6 18 16 

3 
 

Persik Kediri 28 18 8 4 6 6 3 0 2 1 6 34 25 

4 
 

PSCS Cilacap 28 18 8 4 6 7 2 0 1 2 6 19 23 

5 
 

PSIS Semarang 27 18 8 3 7 8 1 0 0 2 7 26 18 

6 
 

Persipasi Bekasi 27 18 8 3 7 7 1 1 1 2 6 24 23 

7 
 

PSS Sleman 26 18 7 5 6 7 2 0 0 3 6 29 21 

8 
 

Persis Solo 23 18 6 5 7 5 4 0 1 1 7 26 21 

9 
 

Persikab Bandung 21 18 5 6 7 5 3 1 0 3 6 20 25 

10 
 

PPSM Magelang 8 18 2 2 14 2 2 5 0 0 9 17 43 
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Lampiran 14 

GALERI FOTO DOKUMENTASI 

 

Logo PSIS Semarang 

 

                 

                 
Sarana dan Prasarana Latihan 

 



95 

 

 

 
 

 
                Stadion Jatidiri Home Base PSIS Semarang  
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Pengambilan data dengan interviev Dengan Pemain dan GM. PSIS 
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Suasana Latihan PSIS Semarang 

 


