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SARI 

Setyo Adhi Nugroho. 2013. Survei Pembinaan Anak Usia Dini 9-12 Tahun 
Cabang Olahraga Sepak Bola Pada Sekolah Sepak Bola Se-Kabupaten 
Grobogan Tahun 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing : (1) Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd. , Dosen Pembimbing (2) Agus 
Raharjo, S.Pd, M.Pd. 

Fokus masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah 
pelaksanaan pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola 
pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga 
sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian di 
Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan : SSB Ganesha Putra, SSB Rantai 
Baja, SSB Remedial, SSB Tunas Mekar, SSB Rayung Kusuma, SSB Pos 84, SSB 
Joko Tarub, SSB Tunas Mandiri, SSB Kuda Putih, SSB Singo Barong. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penyelidikan 
dan pengukuran gejala-gejala, kondisi-kondisi, dan situasi sosial yang dikaitkan 
dengan usaha memformulasikan program-program konstruktif guna melaksanakan 
perbaikan sosial dan reformasi sosial. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner 
atau angket, wawancara dan dokumentasi pada sumber data yang meliputi 
pembina SSB, pelatih SSB, orang tua anak, atlet atau anak peserta latihan. 

Hasil penelitian mengenai proses pembinaan anak usia dini 9-12 tahun 
pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013 adalah 1). 
Pembinaan anak usia dini 9-12 tahun telah berjalan dengan baik dan terprogram, 
2). Pembina SSB dan orang tua anak mendukung adanya program pembinaan 
anak usia dini, 3). Sarana prasarana yang dimiliki SSB se-Kabupaten Grobogan 
belum memenuhi standar, 4) Pendanaan dalam pembinaan pada SSB masih 
menggunakan iuran anak dan bantuan donatur, tidak ada bantuan dari pemerintah 
daerah.  
 Berdasarkan hasil penelitian pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang 
olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 
2013 diperoleh hasil bahwa pembinaan anak usia dini 9-12 tahun dalam kriteria 
sangat tinggi,hal ini terlihat sebanyak 48 responden atau sama dengan 96,00% 
menyatakan sangat tinggi dan yang menyatakan tinggi hanya 2 responden atau 
sama dengan 4%, tidak ada yang menyatakan sedang atau rendah. Saran yang 
dapat diberikan : 1). Pembinaan harus dilakukan sedini mungkin (6-14 tahun), 
dengan melakukan pembinaan secara dini anak-anak dapat dibina dan diasah 
keterampilannya sesuai bakat yang dimiliki, 2). Diharapkan peran aktif 
Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan dana sehingga pembinaan cabang 
olahraga sepak bola dapat dilaksanakan sebaik mungkin, 3) Meningkatkan dan 
memelihara sarana prasarana penunjang kegiatan latihan Sekolah Sepak Bola 
yang ada, 4). Meningkatkan motivasi , kedisiplinan anak dalam mengikuti latihan 
Sekolah Sepak Bola. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan sepak bola tergolong kegiatan olahraga yang sebetulnya sudah tua 

usianya, akan tetapi sepak bola sudah dimainkan ribuan tahun yang lalu. Sampai 

saat ini belum ada kesatuan  dan siapa pencipta permainan sepak bola itu. Jika 

kita membaca literatur tentang sejarah sepak bola, maka kita akan mendapat kesan 

bahwa asal-usul sepak bola itu diwarnai oleh interprestasi penulis sejarah atau 

pengarang literatur tersebut. Pengakuan asal mula permainan sepak bola terdapat 

diberbagai negara, diantaranya: 

1. China 

Di China,pada zaman pemerintahan kaisar Cheng – Ti (32 s.b. Masehi) permainan 

yang menyerupai sepak bola sudah dikenal. Di dalam buku Kong-Fu Confucius, 

peninggalan tentara China, tertera gambar-gambar tentang orang bermain sepak 

bola. Jenis permainan tersebut pada waktu itu disebut Tsu-Chu (Tsu = kaki , chu = 

bola yang terbuat dari kulit/ dan didalamnya berisi rumput). Permainan Tsu-Chu 

ini bisa dimainkan di halaman istana raja. 

2 Jepang 

Pada abad ke XIV di Jepang permainan yang menyerupai sepak bola dikenal 

dengan sebutan Kemari. Permainan Kemari bisa dimainkan oleh kaum ningrat 

Jepang, terutama di kota Nara. Para pemain Kemari menggunakan kain sutra dan 

permainan Kemari ini biasa dimainkan pada setiap bulan Januari. 
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3 Mesir 

Pada zaman Mesir kuno permainan yang menyerupai sepak bola sudah 

dimainkan. Terbukti pada peninggalan-peninggalan Mesir kuno dalam bentuk 

relief, hal ini tergambar orang-orang sedang bermain sepak bola. 

4 Yunani 

Pada zaman Yunani kuno, pemuda-pemuda gemar bermain sepak bola. Pada 

zaman itu pemuda tersebut disebut Episkyros. 

5 Itali 

Pada abad pertengahan sudah dimainkan suatu permainan yang menyerupai sepak 

bola dengan sebutan Haspartum. Kemudian permainan tersebut berkembang 

dengan sebutan Gioco del Calcio. Sampai sekarang permainan ini masih 

dimainkan oleh rakyat Fiorentina. 

6 Prancis 

Pada tahun 1390 di Prancis, dimainkan sejenis permainan yang menyerupai 

permainan sepak bola dengan sebutan Choule. Permainan ini dimainkan pula 

setiap hari Minggu sore setelah Kebaktian. 

7 Inggris 

Ada yang berpendapat bahwa di Inggris, sepak bola yang mereka mainkan berasal 

dari Yunani (Episkyros) dan dari Romawi (Haspartum).  

Permainan sepak bola modern berkembang di Indonesia  dibawa oleh bangsa 

Belanda pada waktu menjajah Indonesia pada tahun 1920. Perkembangan pada 

awalnya terbatas pada orang-orang Belanda saja, terutama di kota-kota besar. 

Lambat laun berkembang dan dimainkan oleh bangsa pribumi hingga ke kota-kota 
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kecil. 

Organisasi sepak bola pertama berdiri di Indonesia adalah Nederlands Indisce 

Voetbal Bond (NIVB)  yang didirikan oleh orang-orang Belanda. Perkumpulan-

perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang Indonesia sekitar tahun 1920 

sampai tahun 1930, dimana pada saat itu sedang timbul semangat perjuangan 

melawan penjajah . Nama-nama perkumpulan pada waktu itu masih 

menggunakan bahasa Belanda, hal itu supaya tidak dilarang oleh penjajah 

Belanda. Nama-nama perkumpulan tersebut diantaranya :  

1. Vorstenlandsche Voetbal Bond (VVB) di Solo pada tahun 1923. 

2. Indonesia Voetbal Bond Magelang (IVBM) di magelang pada tahun 1925. 

3. Surabayache Indonesiche Voetbal Bond (SIVB) di Surabaya pada tahun 1935. 

4. Voetbal Bond Indinesiche Jakarta (VIBJ) di Jakarta pada tahun 1930. 

5. Madiunche Voetbal Bond (MVB) di Madiun pada tahun 1930. 

6. Bandungche Indonesiche Voetbal Bond (BIVB) di Bandung pada tahun 1900-

an. 

Sejalan dengan perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan, dibentuklah 

wadah-wadah pemuda melalui sepak bola untuk menggalang semangat kesatuan 

dan persatuan. Pada tanggal 19 April 1930 berkumpulah utusan-utusan dari 

masing-masing Bond untuk mendirikan organisasi sepak bola seluruh Indonesia, 

maka berdirilah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dan yang menjadi 

ketua pertamanya adalah Ir.Suratin pada tahun 1931. 

Di Kabupaten Grobogan sepak bola merupakan olahraga yang populer. 

Diantaranya dengan adanya Persipur (Persatuan Sepakbola Indonesia Purwodadi) 
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yang saat ini berlaga di kompetisi Liga Indonesia Divisi Utama PSSI (Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia). Persipur didirikan pertengahan tahun 1969. 

Persipur merupakan wadah bagi pemain lokal untuk menunjukan kemampuannya 

untuk bermain di tingkat Nasional. Pemain Persipur disaring dari kompetisi lokal 

Divisi 1 dan Divisi 2 se-Kabupaten Grobogan. Pemain Persipur Diantaranya 

adalah Susanto, Bangun Ujiono, Triyono, Ardiles, Nur Khamid, Franky, Ribut, 

John Tamba “pemain asing”, Moussa Keita “pemain asing”, dll. (Wikipedia) 

Peningkatan prestasi sepak bola tidak terlepas dari program pembinaan yang 

dilakukan. Program pembinaan yang dilakukan tersebut salah satunya juga 

diselenggarakan di Sekolah Sepak Bola yang biasanya diadakan latihan setiap 

sore. 

Pembinaan suatu cabang olahraga tertentu tidak lepas dari prinsip pembinaan 

cabang olahraga pada umumnya. Untuk mengembangkan prestasi diperlukan 

pembinaan secara terpadu, terarah, berkesinambungan dan dimulai sejak usia dini 

atau usia muda. Dari alasan untuk mengembangkan prestasi penulis merasa 

tertarik untuk meneliti tentang pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang 

olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola di Kabupaten Grobogan. Dan 

yang menjadi sasaran adalah anak-anak usia 9-12 tahun yang masih belajar dasar 

bermain sepak bola dan menjadi bibit-bibit pesepakbola handal di masa depan. Di 

Kabupaten Grobogan sendiri setidaknya ada 27 Sekolah Sepak Bola yang 

tersebar di setiap kecamatan. (Mintono , Wakil Ketua Asosiasi Sekolah Sepak 

Bola Indonesia Kabupaten Grobogan) 

Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, diperlukan 



5 
 

 

pengelolaan yang terpadu, berjenjang dan berkesinambungan antara instansi 

yang terkait sehingga dibutuhkan beberapa unsur yaitu : 

1. Atlet 

Dalam pelaksanaan pembinaan prestasi, atlet merupakan pelaku utama dalam 

keberhasilan. Bagaimana perekrutan dan pemanduan bakat akan sangat 

menentukan terciptanya suatu keberhasilan dalam pembinaan prestasi. 

2. Pelatih 

Pelatih juga merupakan faktor utama dan sangat berpengaruh dalam terciptanya 

suatu atlet yang berprestasi. Bagaimana keterampilan yang dimiliki dan lisensi 

pelatih yang telah dimiliki seorang pelatih, serta program-program yang 

diterapkan dalam tim sehingga mudah diterima oleh semua anggota tim 

sehingga tercapai hasil yang maksimal. 

3. Sarana prasarana 

Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang 

relatif permanen (Soepartono, 2000 : 5) . Merupakan wadah untuk melakukan 

kegiatan olahraga, dengan demikian untuk menyongsong hari depan olahraga 

Indonesia perlu disiapkan wadah yang mencukupi jumlahnya sehingga seluruh 

masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga 

sehingga mendapatkan kebugaran dan kesehatan sesuai dengan konsep “sport 

for all”, hal tersebut sejalan dengan semboyan “memasyarakatkan olahraga 

dan mengolahragakan masyarakat”. Kegiatan olahraga memerlukan ruang 
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untuk bergerak, kebutuhan ruang untuk bergerak tersebut ditentukan dengan 

standart kebutuhan ruang (Harsuki, 2003 : 378). 

4. Organisasi 

Organisasi adalah sebuah pengertian abstrak yang merupakan himpunan 

sejumlah orang yang bersepakat untuk bekerjasama dan memiliki komitmen 

untuk mencapai tujuan. Tujuan ini dicapai melalui gabungan kompetensi dan 

keahlian, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kesemuanya ditata 

dalam satu jaringan, “siapa melaksanakan apa untuk tujuan apa”. 

Administrator berfungsi untuk mengendalikan kesemuanya untuk itu untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan sumber yang tersedia sehemat mungkin 

(depdiknas Buku 3, 2001 : 36) 

Pengorganisasian adalah menciptakan hubungan antara aktifitas yang 

dikerjakan, personel yang akan melakukannya dan faktor fisik yang dibutuhkan. 

Untuk mengordinasikan sumber-sumber yang tersedia, administrator mendesain 

sebuah struktur formal dari tugas dan kewenangan yang akan mendorong 

tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Tujuan utama dari organisasi 

tersebut adalah memberi tugas/pekerjaan yang akan dilaksanakan, menentukan 

kelompok kerja, menyeimbangkan otoritas dan tanggung jawab (Rusli Lutan, 

2000 : 4). 

5. Dana 

Untuk menunjang kegiatan pembinaan usia dini diperlukan adanya dukungan 

baik sarana prasarana maupun dana, hal ini sebagai bentuk dari proses 

berjalannya kegiatan pembinaan. Dengan demikian tanpa adanya dukungan 
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maka pembinaan tidak akan tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa alasan pemilihan judul 

dalam penelitian ini adalah : 

2.1  Pembinaan anak usia dini  yang baik akan mempengaruhi tingkat prestasi 

dan keterampilan bermain sepak bola di masa sekarang dan bermanfaat untuk 

masa depan. 

2.2  Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang digemari di Kabupaten 

Grobogan. 

I.2. Rumusan Masalah 

Setelah diketahui dan dipahami latar belakang alasan pemilihan judul tersebut 

maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

pelaksanaan pembinaan anak usia dini usia 9-12 tahun cabang olahraga sepak 

bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013 baik dari segi 

atlet, pelatih, sarana prasarana, dan pendanaan?”. 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sarana utama untuk mengetahui segala sesuatu yang 

ada dalam penelitian, sesuai dengan judul yang peneliti kemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan anak usia dini 9-12 tahun 

cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan 

tahun 2013 baik dari segi atlet, pelatih, sarana prasarana, dan pendanaan. 

I.4. Manfaat Penelitian 
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Peneliti melakukan penelitian survei pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang 

olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 

2013 karena manfaat yang dapat diperoleh adalah: 

1. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan masukan 

bagi Sekolah Sepak Bola terhadap pembinaan cabang olahraga sepak bola. 

2. Sebagai masukan bagi atlet, pelatih, pembina olahraga dalam upaya 

peningkatan prestasi cabang olahraga sepak bola. 

3. Sebagai evaluasi bagi para guru pendidikan jasmani dalam proses pelaksanaan 

dan perencanaan pembinaan olahraga sepak bola.  

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran istilah-istilah dalam judul, maka perlu 

adanya penegasan istilah yang meliputi : 

1.5.1   Survei 
 
Survei ialah pengamatan/penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan 

keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di 

dalam suatu daerah tertentu (S. Margono, 1997 : 29). 

1.5.2.   Pembinaan 

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KBBI, 1997: 

134). 

1.5.3.   Anak Usia Dini 

Anak Usia Dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 
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Ia memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dari orang dewasa 

(6-14 tahun) (Sofia Hartati, 2005 : 1). 

Pembinaan dan pengembangan olahraga sejak usia dini,yaitu periode umur anak 

kurang lebih 6 tahun, sampai dengan 14 tahun (6 s.d. 14 tahun), pada hakekatnya 

merupakan bagian dari kebijakan nasional (Said Junaidi, 2003 : 1). 

1.5.4 Grobogan 

 Grobogan adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah Indonesia, dengan 

wilayahmya terletak diantara pegunungan kendeng utara dan pegunungan 

kendeng selatan, yang keduanya membujur dari barat ke timur. Terletak diantara 

(1100 75’ - 1110 25’ BT dan 70 - 70 30’ LS) 110 derajat 75 menit sampai 111 

derajat 25 menit bujur timur. 7,7 derajat 30 menit lintang selatan. Kabupaten 

Grobogan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Permainan Sepak Bola 

2.1.1. Pengertian Sepak Bola 

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari sebelas 

pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruhnya 

dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang 

dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumannya (Penalty 

area). Gol diciptakan dengan menendang atau menanduk bola ke dalam gawang 

lawan. Setiap gol dihitung dengan skor satu dan tim yang paling banyak 

menciptakan gol memenangkan pertandingan tersebut. Dalam perkembangannya 

permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan (out door) dan di dalam ruangan 

tertutup (in door) (Sucipto, 2000 : 7). 

Sepak bola dimainkan pada lapangan yang lebih besar daripada olahraga lainnya. 

Peraturan permainan mencakup periode waktu 2 x 45 menit, tanpa time out dan 

hanya sedikit pergantian pemain (3). Oleh karena itu, pemain sepak bola 

merupakan atlet yang paling bugar staminanya. (Abdul Rohim, 2008 : 29)  

Secara garis besar permainan sepak bola dilakukan dengan mempergunakan lima 

unsur teknik dasar yang menjadi pokok permainan, yakni : menendang bola 

(Kicking), menghentikan bola (Stopping), menggiring bola (Dribbling), 

menyundul bola (Heading), melempar bola out (Throw-in), yang kemudian dari 

kelima unsur teknik tadi berkembang menjadi berpuluh-puluh teknik lanjutan 

yang memungkinkan permainan sepak bola menjadi hidup dan bervariasi. (Abdul 
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Rahim, 2008 : 7) 

2.1.2. Teknik Dasar Sepak Bola. 

Seperti pada cabang olahraga lain, dalam permainan sepak bola juga dikenal 

teknik-teknik dasar permainan atau dengan kata lain cara-cara memainkan bola 

menuju kepermainan sesungguhnya yang meskipun nantinya teknik-teknik itu 

akan berkembang sesuai dengan kemahiran individual dari masing-masing. 

Untuk menjadi pemain sepak bola yang baik tentu saja harus mengetahui teknik-

teknik dasar bermain sepak bola. Menurut (Abdul Rahman, 2008 : 7). Teknik 

dasar tersebut dapat dibagi sebagai berikut : 

a). Teknik Dasar Menendang Bola 

b). Teknik Dasar Menghentikan Bola 

c). Teknik Dasar Menggiring Bola 

d). Teknik Dasar Menyundul Bola 

e). Teknik Dasar Melempar Bola Out 

Apabila teknik dasar tersebut telah dimiliki dengan baik oleh seorang pemain, 

maka ia sudah dapat bermain dengan baik pula. Kelanjutan peningkatan 

prestasinya tinggal memperbanyak latihan ulangan (drill) yang cukup, sehingga 

dapatlah menjadi gerakan yang otomatis. 

2.1.2.1. Teknik Dasar Menendang Bola (Kicking). 

 Menendang bola merupakan karakteristik permainan sepak bola yang 

paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik, akan 

dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan 

(passing), menembak ke gawang (shooting at the goal), dan menyapu untuk 
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menggagalkan serangan lawan (sweeping). (Drs. Sucipto, 2000 : 17) 

 Dilihat dari perkenaan kaki ke bola, menendang dibedakan beberapa 

macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam (inside), kaki bagian luar 

(outside), dan punggung  kaki (instep). (Abdul Rohim, 2008 : 7) 

1 . Menendang  Bola dengan Kaki Bagian Dalam 

 Menendang bola dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola 

sering dilakukan para pemain terutama digunakan untuk mengoper dengan jarak 

yang pendek. Teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Diawali sikap berdiri menghadap ke arah gerakan. 

- Letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu 

menghadap gerakan. 

- Sikap kedua lengan di samping badan agak terentang. 

- Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar. 

- Pandangan berpusat pada bola. 

- Tarik kaki yang akan digunakan menendang ke belakang lalu ayunkan ke depan 

ke arah bola. 

- Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. 

- Pindahkan berat badan ke depan mengikuti arah gerakan. 

2 . Menendang Bola dengan Kaki Bagian Luar. 

 Menendang bola dengan kaki bagian luar dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

- Diawali dengan sikap berdiri menghadap ke arah gerakan bola. 
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- Letakkan kaki tumpu di samping bola. 

- Sikap kedua lengan di samping badan agak terentang. 

- Pandangan terpusat pada bola. 

- Tarik kaki yang akan digunakan menendang ke belakang, lalu ayunkan ke depan 

ke arah bola bersamaan kaki diputar ke arah dalam. 

- Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. 

- Pindahkan berat badan ke depan. 

3 . Menendang Bola dengan Punggung Kaki 

 Menendang bola dengan punggung kaki dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

- Diawali dengan sikap berdiri menghadap ke arah gerakan bola. 

- Letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk. 

- Sikap kedua lengan di samping badan agak terentang. 

- Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang ditekuk ke bawah. 

- Pandangan terpusat pada bola. 

- Tarik kaki yang akan digunakan menendang ke belakang, lalu ayunkan ke depan 

ke arah bola. 

- Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. 

- Pindahkan berat badan ke depan mengikuti arah bola. 

2.1.2.2. Teknik Dasar Menghentikan Bola (Stopping/Controlling). 

 Menurut (Abdul Rohim, 2008 : 11), Menghentikan bola merupakan bagian dari 

komponen permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh seorang pemain, 

supaya bisa bermain dengan baik maka perlu dikuasai teknik menahan bola yang 
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terdiri dari : 

1 . Menahan Bola dengan Telapak Kaki. 

 Menahan bola dengan telapak kaki dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

- Diawali dengan sikap menghadap arah datangnya bola dan pusatkan 

pandangan ke arah datangnya bola. 

- Sikap kedua lengan di samping badan. 

- Sikap badan agak condong ke depan. 

- Pada saat bola datang sambut dengan telapak kaki menghadap ke depan, 

pergelangan kaki dikunci, hingga posisi tumit ada di bawah. 

- Akhir gerakan, posisi kaki terangkat dari tanah dengan lutut agak tertekuk dan 

gerakan bola tertahan oleh telapak kaki, sedangkan tumpuan berat badan pada 

kaki yang lainnya. 

2 . Menahan Bola dengan Kaki bagian dalam. 

 Menahan bola dengan kaki bagian dalam dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

- Diawali dengan sikap menghadap ke arah datangnya bola dan pusatkan 

pandangan ke arah gerakan bola. 

- Putar pergelangan kaki yang akan digunakan menahan bola ke arah luar dan 

dikunci. 

- Julurkan kaki yang akan digunakan menahan bola ke arah datangnya bola. 

- Tarik kembali ke belakang mengikuti arah gerakan bola saat bola mengenai 

kaki bagian dalam, hingga gerak bola tertahan dan berhenti di depan badan. 
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3 . Menahan Bola dengan Kaki Bagian Luar. 

  Menahan bola dengan kaki bagian luar dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

- Kaki belakang merupakan kaki tumpu dan lututnya ditekuk. 

- Berat badan ada pada kaki tumpu dan badan miring ke arah datangnya bola. 

- Kaki depan sebagai kaki untuk menghentikan bola, lutut ditekuk dan punggung 

kaki dimiringkan ke bawah. 

- Kedua lengan mengimbangi gerakan kaki. 

4 . Menahan Bola dengan Punggung Kaki. 

 Menahan bola dengan punggung kaki dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

- Diawali dengan sikap berdiri menghadap arah datangnya bola dan pusatkan 

pandangan ke arah datangnya bola. 

- Tarik pergelangan kaki bawah dan kunci. 

- Julurkan kaki yang digunakan menahan bola ke arah datangnya bola dengan 

lutut agak tertekuk. 

- Tarik kembali kaki kebelakang mengikuti arah gerakan bola saat bola 

menyentuh punggung kaki, hingga gerak bola tertahan dan berhenti di depan 

badan. 

5 . Menahan Bola dengan Paha. 

 Menahan bola dengan paha  dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

- Tempatkan tubuh di bawah bola yang sedang bergerak turun. 
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- Angkat kaki yang akan menerima bola. 

- Paha paralel dengan permukaan lapangan. 

- Tekukkan kaki yang menahan keseimbangan. 

- Rentangkan tangan ke samping untuk menjaga keseimbangan. 

- Kepala tidak bergerak dan memperhatikan bola. 

- Terima bola dengan bagian pertengahan paha. 

- Tarik paha ke bawah. 

6 . Menahan Bola dengan Dada. 

 Menahan bola dengan dada dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

- Menempatkan diri antara lawan dan bola. 

- Meluruskan tubuh dengan bola yang datang. 

- Melengkungkan badan ke belakang. 

- Lutut sedikit ditekukkan. 

- Tangan direntangkan ke samping untuk menjaga keseimbangan. 

- Kepala tidak bergerak dan memperhatikan bola. 

- Terima bola dengan pangkal dada. 

- Tarik dada ke belakang untuk mengurangi benturan. 

 

2.1.2.3. Teknik Dasar Menggiring Bola (Dribbling). 

Teknik menggiring bola juga harus dikuasai oleh seorang pemain 

 supaya dapat bermain dengan baik. (Abdul Rohim, 2008 : 19) Teknik ini dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1 . Menggiring Bola dengan Kaki Bagian Dalam. 
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 Menggiring bola dengan kaki bagian dalam dapat dilakukan dengan cara : 

- Diawali dengan sikap berdiri menghadap arah gerakan, pandangan ke depan. 

- Sikap kedua lengan di samping badan agak telentang. 

- Pergelangan kaki diputar keluar dan dikunci. 

- Dorong bola dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi kaki agak 

terangkat dari tanah dan berat badan di bawah ke depan. 

- Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. 

2 . Menggiring Bola dengan Kaki Bagian Luar. 

 Menggiring bola dengan kaki bagian luar dapat dilakukan dengan cara : 

- Diawali sikap berdiri menghadap arah gerakan, pandangan ke depan. 

- Sikap kedua lengan di samping badan agak telentang. 

- Pergelangan kaki diputar ke dalam dan dikunci. 

- Dorong bola dengan kaki bagian luar ke arah depan dengan posisi kaki agak 

terangkat dari tanah. 

- Tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan menggiring bola. 

3 . Menggiring Bola dengan Menggunakan Punggung Kaki. 

 Menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki dapat dilakukan 

dengan cara : 

- Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi menendang dengan punggung 

kaki. 

- Kaki yang digunakan menggiring bola hanya menyentuh/mendorong bola tanpa 

terlebih dahulu ditarik ke belakang dan diayun ke depan. 

- Tiap melangkah secara teratur kaki menyentuh bola. 



18 
 

 

- Bola bergulir harus selalu dekat dengan kaki dengan demikian bola tetap 

dikuasai. 

- Kedua lutut sedikit ditekuk agar mudah menguasai bola. 

- Pandangan melihat bola pada saat kaki menyentuh, kemudian lihat situasi dan 

kedua tangan menjaga keseimbangan di samping badan. 

2.1.2.4. Teknik Dasar Menyundul Bola (Heading). 

Sepak bola adalah satu-satunya permainan dimana pemain menggunakan kepala 

untuk menyundul bola. Pemain menggunakan Jump header (melompat ke atas 

untuk menyundul bola) untuk mengoper bola kepada rekannya, untuk mencetak 

gol ke gawang lawan dan untuk membuang bola. Dive header (terjun ke bawah 

untuk menyundul bola), kedua cara tersebut keterampilan akrobatik yag menarik 

dan hanya digunakan dalam situasi tertentu, misalnya untuk mencetak gol yang 

spektakuler pada bola yang lintasannya rendah. (Abdul Rohim, 2008 : 24) 

1 . Jump Header (Melompat ke Atas untuk Menyundul Bola) 

 Arahkan tubuh menghadap bola pada saat bola bergerak turun, jaga agar 

bahu tetap lurus. Gunakan lompatan dengan kedua kaki untuk melompat lurus 

ke atas. Saat di udara lengkungkan tubuh ke belakang dan tarik dagu ke arah 

dada. Jaga leher agar tetap kuat dan pusatkan perhatian pada bola. Sentakkan 

badan ke depan dan kontak bola dengan kening pada titik lompatan tertinggi. 

Yang terpenting mata harus tetap terbuka dan mulut tertutup pada saat bola 

menyentuh kening. (Abdul Rohim, 2008 : 24) 

2. Dive Header (Terjun ke Bawah untuk Menyundul Bola) 

Dive Header digunakan untuk mengarahkan bola yang bergerak paralel ke 
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permukaan dengan ketinggian sepinggang atau lebih rendah lagi. Luruskan bahu 

dengan bola yang datang dan posisi tubuh sedikit menunduk. Perkirakanlah 

kecepatan bola, antisipasi kedatangannya dan terjun paralel dengan permukaan 

lapangan untuk menjemput bola. Miringkan kepala ke belakang, mata terbuka, 

mulut tertutup dan leher tidak bergerak saat bola menyentuh kening. Ulurkan 

tangan ke bawah untuk menahan jatuhnya badan ke bawah. (Abdul rohim, 2008 

: 26) 

2.1.2.5. Teknik Dasar Melempar Bola Out (Throw-in)  

  Lemparan ke dalam terjadi karena bola meninggalkan lapangan 

dari garis samping. Untuk memulai permainan dilakukan lemparan ke dalam 

(Throw-in). Gerakan lemparan ke dalam ini memerlukan kekuatan otot kedua 

tangan dan bola harus dilepas di atas kepala. (Abdul Rohim, 2008 : 27) 

Ada dua cara berdiri dalam proses melempar bola, yaitu : 

1 . Posisi kaki sejajar/rapat. 

Posisi ini digunakan untuk gerakan lemparan ke dalam dengan jarak dekat. 

2 . Posisi kaki melangkah/posisi kaki depan belakang. 

Posisi ini digunakan untuk melakukan lemparan ke dalam dengan jarak jauh. 

Melempar bola dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Peganglah bola dengan kedua tangan di atas dada. 

- Bawa bola ke belakang dengan kedua tangan melewati atas kepala. 

- Badan melenting ke belakang. 

- Kaki dibengkokkan. 

- Lepaskan lemparan bola ke depan melalui atas kepala. 
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(Abdul Rohim, 2008 : 28)  

2.1.3. Alat-alat Perlengkapan dan Lapangan 

Berdasarkan peraturan permainan (Laws of the Game) PSSI / FIFA tahun 

2010/2011, alat-alat perlengkapan dan lapangan terdiri dari : 

1). Bola Sepak. 

 (1) Bola sepak harus bulat,bagian luar harus terbuat dari kulit atau bahan-

bahan lain yang sesuai. Tidak boleh dibuat (bola) dari bahan yang membahayakan 

pemain. 

 (2) Keliling bola tidak lebih dari 71 cm dan tidak kurang dari 68 cm. 

(3) Berat bola saat pertandingan dimulai tidak lebih dari 450 gram dan tidak 

kurang dari 410 gram. 

(4) Tekanan udara antara 0,6 – 11 atmosfer (=600-1,100- gram/centimeter 

persegi) di permukaan laut. Bola tidak boleh diganti selama pertandingan, kecuali 

atas persetujuan wasit. 

2). Perlengkapan Teknik. 

(1) Untuk Pencatatan waktu diperlukan jam tangan dan stopwatch untuk pencatat 

waktu. 

(2)  Peluit,digunakan untuk wasit memimpin pertandingan. 

(3)  Kun,untuk pemanasan dan latihan. 

(4) Kaos tim,untuk membedakan antara teman satu tim dan lawan. 

(5) Papan skor buat mencatat skor pertandingan. 

3). Lapangan. 

(1) Panjang lapangan    : 100 - 110 m 
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(2) Lebar lapangan    : 64 - 74 m 

(3) Daerah gawang    : 18,32 x 5,5 m 

(4) Daerah hukuman (penalty area)  : 40,39 x 16,5 m 

(5) Jari-jari lingkaran tengah   : 9,15 m 

(6) Jarak titik tendangan hukuman 

    Penalti dari garis gawang   : 11 m 

4). Gawang. 

Gawang ditempatkan pada kedua ujung lapangan pada bagian tengah garis 

gawang. Masing-masing gawang memiliki tinggi 2,44 m dan lebar 7,32 m. 

Daerah gawang adalah sebuah kotak persegi panjang pada masing-masing garis 

gawang, daerah ini dibatasi dengan dua garis yang dibuat pada sudut-sudut yang 

tepat ke arah garis gawang. Garis ini diperpanjang 6 m ke arah lapangan 

permainan dan bergabung dengan garis yang paralel dengan garis gawang. 

(Abdul Rohim, 2008 : 5) 

2.2. Pembinaan 

2.2.1. Pengertian Pembinaan 

Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, maka usaha pembinaan harus 

dilaksanakan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang rasional sebagai 

usaha untuk meningkatkan kualitas serta mempunyai program yang jelas. Hal 

ini penting agar program pembinaan dapat mencapai sasaran yang tepat yaitu 

prestasi yang tinggi, seperti apa yang diinginkan. 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah 

dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan 
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membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan 

dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang 

dijalani secara lebih efektif (A. Mangunhardjana, 1989 : 12). 

Pembinaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membantu siswa 

untuk mempelajari, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan tentang 

permainan sepak bola yang sudah dimiliki, serta mendapatkan pengetahuan dan 

kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan yaitu prestasi. 

2.2.2 Program Pembinaan 

Program pembinaan adalah prosedur yang dijadikan landasan untuk menentukan 

isi dan urutan acara-acara pembinaan yang akan dilaksanakan. Program 

pembinaan menyangkut : sasaran, isi, pendekatan, metode pembinaan. 

2.2.2.1 Sasaran Pembinaan 

  Tidak jarang terjadi bahwa sasaran, objective, program pembinaan tidak 

dirumuskan dengan tegas dan jelas. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, 

antara lain : 

1)  Pembina tidak tahu kepentingan perumusan sasaran program pembinaan, 

sehingga dia tidak membuat sasaran program pembinaan. 

2)  Pembina terlalu yakin diri, sehingga dia tidak merasa perlu untuk 

membuatnya. 

3)  Penyelenggara tidak mampu membedakan antara isi dan sasaran program 

pembinaan. 

4)  Program pembinaan sudah biasa dijalankan, tahun demi tahun, sehingga 
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sudah menjadi tujuan tersendiri dan tidak lagi dipersoalkan sasarannya. 

 Apapun alasannya, suatu pembinaan yang tidak mempunyai sasaran jelas, 

mengandung bahaya besar tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas pula. 

Kecuali itu tanpa sasaran yang dirumuskan, suatu pembinaan sulit dinilai 

berhasil tidaknya. Oleh karena itu sasaran harus dirumuskan dengan jelas dan 

tegas. Agar sungguh menjadi sasaran pembinaan, sasaran itu harus  ada 

hubungan dengan minat dan kebutuhan para peserta. 

Isi,content, program pembinaan berhubungan dengan sasarannya. Maka 

betapapun baiknya suatu acara, pembina tidak begitu saja menjadikan acara 

itu sebagai isi program yang dipimpinnya, kalau tidak mendukung tercapainya 

sasaran program. 

Agar dapat sejalan dengan sasaran  program, waktu merencanakan isi program, 

pembina sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut : 

1) Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta 

pembinaan dan berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. 

2) Isi tidak terlalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan 

dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, serta 

dapat dipraktekan dalam hidup nyata. 

3) Isi tidak terlalu banyak, tetapi disesuaikan dengan “daya tangkap” para peserta 

dan waktu yang tersedia. 

2.2.2.2 Metode Pembinaan 

Untuk dapat mempergunakan metode-metode pembinaan secara efektif, dalam 

pemilihan metode itu perlu diperhitungkan dengan bahan dan acara, para 
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peserta, waktu, sumber/peralatan, program pembinaan. 

1)  Bahan dan acara 

Penggunaan metode disesuaikan : 

a)  Dari segi pencapaian tujuan acara pembinaan, apakah lewat metode itu 

bahan diolah sehingga tujuan acara pembinaan tercapai? 

b)  Jangan sampai terjadi bahwa tujuan acara dikorbankan demi metode yang 

barangkali menarik, tetapi tidak membawa acara pembinaan menuju tujuannya. 

c) Dari segi kecocokan isi dan cara pengolahan isi acara, apakah isi acara 

cocok diolah dengan metode itu? 

d) Tidak setiap isi acara dapat diolah dengan sembarang metode. 

2)  Para peserta 

 Sebelum mempergunakan suatu metode sebaiknya diketahui terlebih 

dahulu: 

(a) Tingkat umur, pendidikan dan latar belakang para peserta. Tidak semua 

metode cocok untuk segala macam orang. Misalnya metode yang menuntut 

banyak keaktifan lebih cocok untuk para peserta muda, kurang cocok untuk 

para peserta tua. 

(b) Pengetahuan dan kecakapan para peserta tentang metode yang akan 

dipergunakan. Kalau mereka belum mengetahui dan cakap melaksanakan, 

metode itu perlu dijelaskan dulu sebelum dipergunakan. 

3)  Waktu 

 Sebelum mempergunakan suatu metode sebaiknya diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 
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(a) Waktu yang tersedia dalam rangka seluruh acara pembinaan. Karena 

kurang perhitungan waktu pembinaan itu dapat mengacau jalannya seluruh acara. 

(b) Waktu hari yang ada, pagi, siang, atau malam. Tidak semua acara cocok 

untuk segala waktu. 

4)  Sumber/peralatan 

 Sebelum mempergunakan suatu metode sebaiknya diperiksa hal-hal 

sebagai berikut : 

(a) Apakah sumbernya tersedia : tenaga, buku, hand-out, petunjuk.  

(b) Apakah peralatan siap. 

Karena tanpa sumber dan peralatan yang memadai, metode tak dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

5)  Program pembinaan  

 Sebelum mempergunakan suatu metode sebaiknya dipertimbangkan 

integrasi penggunaan  metode  itu  kedalam  seluruh  program  pembinaan. Maka : 

a)  Perlu dijaga, agar dalam seluruh program diciptakan variasi metode dalam 

mengolah acara. Tujuannya, agar program berjalan secara memikat dan tidak 

monoton, membosankan. 

b)  Perlu diketahui sikap, pengalaman dan keahlian Pembina dalam bidang 

pembinaan. Sikap Pembina menentukan cara pelaksanaan metode. Pembina yang 

bersifat otoriter akan lebih sulit menjalankan metode partisipatif daripada 

pembinaan demokratif. Pengalaman dan keahlian Pembina menentukan 

kecakapan menyesuaikan metode dengan keadaan dan proses pembinaan yang 

ada. 
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 Singkatnya, sebagai pegangan dalam pemilihan metode dalam suatu acara 

pembinaan, butir- butir dibawah ini kiranya dapat dipergunakan : 

1)  Pokok acara pembinaan yang digarap. 

2) Hasil maksimum yang diharapkan datang karena mempergunakan metode 

itu.  

3) Keadaan, pendidikan dan pengalaman para peserta. 

4) Waktu yang tersedia dan ada. 

5)  Tersedianya sumber dan peralatan untuk melaksanakan metode. 

 Dalam program pembinaan ada beberapa kegiatan dasar yang 

dilaksanakan  dalam proses pembinaan untuk mencapai prestasi. Menurut (KONI, 

1997 : B.5) kegiatan dasar yang dilaksanakan diantaranya adalah : 

 (1).Sistem Pelatihan 

Sistem pelatihan merupakan proses yang secara teratur yang saling berkaitan 

dengan kegiatan melatih. Dalam sistem pelatihan ini peran tenaga pelatih sangat 

penting.  

(2).Program Latihan 

 Program latihan adalah suatu acara yang meliputi proses persiapan, saat 

pelaksanaan dan akhir penyelesaian laporan untuk menunjang pelaksanaan 

rencana latihan. 

(3).Dukungan 

 Hal ini mencakup: 

(a) Sarana dan Prasarana 

Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana yang telah ada dan melengkapi 
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kebutuhan latihan. 

(b) Instansi/Lembaga terkait 

Meningkatkan mekanisme dan kinerja komponen pembinaan yang terlibat dalam 

upaya meningkatkan prestasi. 

2.2.3 Pembinaan Olahraga 

2.2.3.1 Implementasi Prinsip Pembinaan 

Olahraga adalah suatu bidang garapan yang sangat  kompleks, karena untuk 

meningkatkan prestasi seseorang, berarti kita berhubungan dengan manusia. 

Manusia seutuhnya yang mana setiap aspek atau kemampuan yang dimilikinya 

sukar untuk dipisahkan satu sama lain. 

Apabila kemampuan fisiknya meningkat, bukan berarti terbebas dari aspek 

lainnya seperti aspek psikologis, sosiologis, latar belakang status dan lain 

sebagainya. Ditilik dari sisi ilmu kepelatihan, disamping pengetahuan dari 

beberapa disiplin ilmu pendukung maka beberapa pengetahuan khusus harus 

dimiliki dan dikuasai benar oleh seorang pelatih. 

Pengetahuan tersebut antara lain tentang : ruang lingkup, tujuan  serta sistem 

latihan, prinsip-prinsip latihan, faktor-faktor latihan, komponen-komponen 

latihan, perencanaan dan penyusunan serta evaluasi  program latihan, 

kemampuan-kemampuan biomotorik dan pengembangannya dan lain-lain. 

2.2.3.2 Prinsip Pembinaan Seutuhnya 

Menurut Rusli Lutan dkk (2000: 32-36), prestasi terbaik hanya akan dapat 

dicapai bila pembinaan dapat dilaksanakan dan tertuju pada aspek-aspek 

pelatihan seutuhnya mencakup : 
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1)  Kepribadian atlet 

Istilah kepribadian atlet dalam petunjuk pelaksanaan operasional ini adalah 

“sejumlah ciri unik dari seorang atlet.” Untuk dapat beradaptasi dalam 

olahraga, dibutuhkan sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan tuntutan cabangnya, 

yaitu : sikap positif, loyal terhadap kepemimpinan, rendah hati, dan semangat 

bersaing dan berprestasi. 

2)  Kondisi Fisik 

Pembinaan kondisi fisik tertuju pada komponen kemampuan fisik yang 

dominan untuk mencapai prestasi. Di samping terdapat kebutuhan yang bersifat 

umum, setiap cabang juga memerlukan pembinaan komponen kondisi fisik yang 

spesifik. 

3)  Keterampilan teknik 

Pembinaan keterampilan teknik tertuju pada penguasaan keterampilan teknik 

yang rasional dan ekonomis dalam suatu cabang olahraga. Bila kekuatan, 

stamina, dan kecepatan sudah berkembang, maka atlet dapat mengalami 

peningkatan dalam penguasaan keterampilan teknik. 

4)  Keterampilan taktis 

Untuk peningkatan keterampilan taktis, atlet harus dapat memanfaatkan kondisi 

fisik, keterampilan, dan kondisi psikologis guna merespon kekuatan atau 

kelemahan lawannya secata efektif. 

5)  Kemampuan mental 

Karena ditaksir sekitar 90-95 % variasi prestasi sebagai pengaruh kemampuan 

mental. Pembinaan mental dimaksudkan antara lain agar atlet mampu 
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membuat keputusan dengan cepat dan tepat, atlet mampu menanggulangi stres 

mental atau mengatasi stres dari beban latihan yang lebih berat, dan atlet 

memiliki stabilitas emosi yang tangguh. 

Kelima aspek itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bila salah satu 

terlalaikan, berarti pelatihan itu tidak lengkap. Keunggulan pada satu aspek 

akan menutup kekurangan pada aspek lainnya. Dan setiap aspek akan 

berkembang dengan memakai metode latihan yang spesifik. 

Berikut ini tujuh prinsip latihan yang dikemukakan Bompa dalam Rusli Lutan 

(2000 : 17) yaitu meliputi : 

i) Prinsip aktif dan kesungguhan berlatih 

ii)  Prinsip perkembangan menyeluruh 

iii) Prinsip spesialisasi 

iv) Prinsip individualisasi  

v) Prinsip variasi latihan 

vi) Prinsip model dalam proses latihan 

vii) Prinsip overload atau penambahan beban latihan 

2.2.3.3 Tahap Pembinaan 

Sebagai satu keutuhan, prestasi itu merupakan kombinasi antara kondisi fisik, 

kemampuan mental, penguasaan teknik, kecakapan teknik yang diantar melalui 

pembinaan hingga mencapai prestasi puncak. Memang sukar untuk dipastikan 

faktor apa saja yang paling dominan, karena begitu banyak faktor yang ikut 

bertanggung jawab terhadap pencapaian prestasi. 

Pembinaan atlet usia dini misalnya memerlukan penanganan yang serba hati-
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hati karena selain pembinaan itu berurusan dengan pembangkitan potensi juga 

mewaspadai efek pelatihan yang justru akan dapat mematikan potensi sebelum 

berkembang mencapai puncaknya. 

Latihan pada usia dini berupa latihan-latihan dasar sebagai fundamen yang kuat 

untuk mencapai prestasi puncak pada usia emasnya. Latihan dasar merupakan 

tuntutan mutlak agar atlet dapat menggunakan potensinya untuk menjadi juara. 

Waktu yang diperlukan 3 tahun dengan tujuan : 

1)  Menumbuhkan rasa senang berolahraga. Latihan cabang olahraga apapun 

jangan dilarang, apalagi spesialisasi cabang olahraga. 

2)  Memberikan pengayaan gerak melalui olahraga apapun yang disenangi, 

terutama permainan kompetitif. 

3)  Meningkatkan kondisi umum : kekuatan, kecepatan, daya tahan, 

kelenturan dan koordinasi (tidak dengan latihan beban yang berat). 

4)  Penguasaan teknik dasar yang benar sesuai cabang olahraga pilihannya. 

5)  Memberikan latihan keterampilan dasar yang benar. 

6)  Pengembangan daya pikir/kecerdasan. 

7)  Menanamkan sikap mental untuk mendukung prestasi puncak (disiplin, 

tekun, tabah, kemauan keras, semangat tinggi, keberanian, 

sosial,perhatian dan konsentrasi tinggi). 

Karena itu, beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian adalah : 

1)  Prakondisi kesehatan dan kemampuan fisik ; pada anak usia dini biasanya 

kemampuan fisiknya masih agak lemah dibandingkan anak dewasa. 

2) Aspek mental ; anak usia dini belum menunjukan kesiapan sifat-sifat 
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psikologis seperti kestabilan emosi, pengendalian diri, keberanian dan 

ketekunan. 

3)  Aspek sosial ; anak usia dini belum menunjukan kesiapan untuk bekerja sama, 

menerima kepemimpinan dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan paparan tersebut, pelatih atau pembina perlu memahami tingkat 

kesiapan atlet muda yang dibinanya. Tentu saja, berdasarkan kajian terhadap 

karateristik peserta didik atau atlet muda itu, pembina dapat menetapkan 

program yang sesuai dengan beberapa penekanan, meskipun secara umum 

selalu dikemukakan oleh para ahli, program itu mencakup : 

a) Program umum yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek 

kemampuan, terutama kemampuan fisik dalam konsep pembinaan multilateral. 

b) Pembinaan khusus yang ditujukan pada pembinaan cabang yang ditekuni atlet 

yang bersangkutan. 

Penjenjangan latihan itu disusun berdasarkan  kematangan olahragawan dan 

karena  itu, secara kualitatif, penjenjangan itu dilukiskan  dalam model 

piramid sebagai berikut : 
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Jenjang Pembinaan  Masa Orientasi 
 
 
 
Tingkat dewasa       Prestasi 
puncak 
 
 
Remaja Akhir(15 - 19 th)      Latihan 
         Khusus beban 
   
 
 
Awal Remaja       Variasi  
(11 – 14 th) 
Latihan 
 
Anak < 10 th        Gerak Dasar 

Menyenangkan 
 
 

Tabel 2.1 
Gambar Piramida latihan berdasarkan usia  
(Sharkey dalam Rusli Lutan, 2000 : 48) 

 
 

2.3 Sekolah Sepak Bola  

2.3.1.  Pengertian Sekolah Sepak Bola 

 Sekolah Sepak Bola (SSB)  merupakan suatu lembaga yang memberikan 

pengetahuan/mengajarkan tentang teknik dasar sepak bola dan keterampilan 

bermain sepak bola kepada anak mulai dari cara dan penguasaan teknik-teknik 

sepak bola dengan baik dan benar. SSB sebagai wadah dan menjaring minat dan 

bakat anak dalam bermain sepak bola. 

2.3.2.  Tujuan Sekolah Sepak Bola 

(1) Menyebarluaskan dan memajukan sepak bola untuk mencapai prestasi 

tertinggi dan dapat mambangkitkan rasa kebanggaan masyarakat. 
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(2) Memupuk watak dan kepribadian, disiplin, jiwa sportifitas, dan persatuan 

dan kesatuan seluruh insan sepak bola dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

(3) Ikut serta dalam memajukan pesepakbolaan nasional dengan cara membina 

dan mencari bibit-bibit pemain berbakat sejak usia dini. 

2.3.3. Pelaksanaan Sekolah Sepak Bola 

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Sepak Bola yang baik untuk tujuan prestasi 

dilaksanakan minimal 3 kali pertemuan dalam satu minggunya dan waktunya 

antara 90-120 menit, karena apabila jumlah pertemuan kurang dari 3 kali 

dalam satu minggunya berarti terlalu lama masa istirahatnya. Sehingga bakat, 

kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan anak kurang terasah, dan hal ini 

tidak akan menjamin tercapainya prestasi optimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berfungsi memberikan garis-garis yang cermat dan 

mengajukan syarat syarat yang benar dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sutrisno Hadi (1988: 4) bahwa metode penelitian yang dikenal 

sekarang diberikan garis yang cermat dan diajukan syarat-syarat yang benar, 

maksudnya adalah agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya. 

3.1 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 130) populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi 

atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah semua Sekolah Sepak Bola di 

Kabupaten Grobogan yang didalamnya terdapat pembinaan anak usia dini 9-12 

tahun cabang olahraga sepak bola yaitu SSB Rantai Baja, SSB Ganesha, SSB 

Tunas Mandiri, SSB Pos 84, SSB Joko Tarub, SSB Remidial, SSB Tunas Mekar, 

SSB Rayung Kusuma, SSB Kuda Putih, SSB Singo Barong . Dengan responden 

masing-masing sekolah : Pembina SSB, Pelatih SSB, Orang Tua anak dan anak. 
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Sekolah Sepak 
Bola 

Pembina 
SSB 

Pelatih 
SSB 

Orang Tua 
Anak 

Anak 

1 SSB Ganesha 
Putra 

1 1 3 5 

2 SSB Rantai Baja 1 1 3 5 

3 SSB Tunas 
Mandiri 

1 1 3 5 

4 SSB Remidial 1 1 3 5 

5 SSB Tunas Mekar 1 1 3 5 

6 SSB Rayung 
Kusuma 

1 1 3 5 

7 SSB Kuda Putih 1 1 3 5 

8 SSB Pos 84 1 1 3 5 

9 SSB Joko Tarub 1 1 3 5 

10 SSB Singo Barong 1 1 3 5 

 

3.2 Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 117) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 Sekolah Sepak Bola 

(SSB) di Kabupaten Grobogan yang melaksanakan pembinaan anak usia dini 9-12 

tahun cabang olahraga sepak bola tahun 2013. SSB Ganesha Putra Purwodadi, 

SSB Rantai Baja Purwodadi, SSB Tunas Mandiri Grobogan, SSB Remidial 

Wirosari, SSB Tunas Mekar Jambon, SSB Rayung Kusuma Panunggalan, SSB 
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Kuda Putih Kuripan, SSB Pos 84 Tawangharjo, SSB Joko Tarub, SSB Singo 

Barong Wolo. 

Pengambilan sampel secara acak (random) yang dalam literatur Inggris disebut 

random sampling atau probability sampling dalam literatur Amerika. 

Sampel acak sederhana ialah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa 

sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Jelasnya, sampel acak sederhana merupakan sampel kesempatan (probability 

sampling), sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara obyektif. Terpilihnya tetap 

satuan elementer ke dalam sampel itu harus benar-benar berdasarkan faktor 

kebetulan (chance), bebas dari subyektifitas peneliti atau subyektifitas orang lain. 

(Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1998 : 156) 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 : 99). Jadi variabel menurut penulis 

adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengambilan atau menjadi pusat 

perhatian di dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan permasalahan yang akan diungkap, maka variabel dalam penelitian 

ini adalah pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola di 

Sekolah Sepak Bola (SSB) se-Kabupaten Grobogan tahun 2013, dengan jumlah 

10 Pembina SSB, 10 Pelatih SSB, 30 Orang Tua anak  dan 50 anak. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggolongkan termasuk ke dalam jenis penelitian 
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deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan yaitu untuk  

mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu 

aspek fenomena sosial tertentu, umpamanya interaksi sosial, dan lain-lain 

(Masri Singarimbun, 1998 : 4). 

Dalam penelitian ini bisa dikatakan bahwa jenis penelitian deskriptif merupakan 

jenis penelitian yang mengisyaratkan pada penelitian kualitatif, dengan 

variabel-variabel abstrak seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, motivasi 

dan lain-lain. 

Penelitian semacam ini tidak untuk menguji hipotesis. Dan biasanya berusaha 

untuk mengungkapkan jawaban melalui pertanyaan apa, bagaimana, berapa dan 

bukan pertanyaan mengapa. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi 

tentang variabel, bukan informasi tentang individu-individu. 

Dengan demikian pertanyaan-pertanyaannya disusun untuk memberikan 

informasi tentang variabel-variabel dan bukan untuk menghubungkan satu 

variabel dengan variabel yang lainnya. Sekalipun informasi tersebut 

mengandung dan menunjukan adanya hubungan antara variabel. Pertanyaan 

lebih bersifat memancing informasi untuk pemecahan masalah (Nana Sujana dan 

Ibrahim,2001 : 75) 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei, yaitu penyelidikan dan pengukuran gejala-gejala, kondisi-

kondisi dan situasi sosial yang dikaitkan dengan usaha memformulasikan 

program-program konstruktif guna melaksanakan perbaikan sosial dan reformasi 
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sosial (Sutrisno Hadi, 1988 : 66) Sedangkan teknik yang digunakan adalah 

dengan menggunakan kuisioner atau angket, wawancara dan dokumentasi. 

Angket penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang berurusan dengan satu 

topik tunggal atau satu topik yang saling berkaitan, yang harus dijawab oleh 

subjek (Sutrisno Hadi, 1988: 66). 

Angket yang  dimaksud adalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut 

tentang pembinaan, khususnya tentang pembinaan anak usia dini cabang 

olahraga sepak bola di Sekolah Sepak Bola (SSB). Angket tersebut diisi oleh 

a n a k  d i  S S B  yang menjadi objek penelitian dan diketahui oleh 

pembina/pelatih yang bersangkutan. 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Ditinjau dari pelaksanaannya, maka 

wawancara dibedakan menjadi: 

1. Wawancara bebas atau inguided interview dimana pewawancara 

bebas menanyakan apa saja, tetapi mengingat data apa yang akan 

dikumpulkan. 

2. Wawancara terpimpin atau guided interview yaitu interview yang 

dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan 

pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam 

wawancara terstruktur. 

3. Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara 

bebas dan wawancara terpimpin (Suharsimi Arikunto, 1999: 145). 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai suatu hal yang dapat 
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berupa catatan, transkrip, lengger dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998: 

97). Dalam penelitian ini yang didokumentasikan adalah daftar nama pembina 

SSB, pelatih SSB s e r t a  s a r a n a  p r a s a r a n a  sepak bola d i  S e k o l a h  

S e p a k  B o l a  ( S S B )  se-Kabupaten Grobogan tahun 2013. 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1 Uji Validitas 

Untuk menguji tingkat validitas dan realibilitas instrument maka dilakukan 

kegiatan uji coba dengan sasaran sebagian sampel penelitian. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat tinggi-rendahnya kevalidan atau 

kesahian suatu instrument (Suharsimi Arikunto,1998:158 ). Untuk mengetahui 

ketepatan data ini diperlukan tehnik uji validitas, tehnik uji validitas ini 

menggunakan rumus koefisien korelasi product moment sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi 

X  : Skor butir 

Y  : Skor total 

N  : Jumlah responden 

(Arikunto, 1998 : 174). 

Dari hasil korelasi tersebut selanjutnya mengkonsultasikan dengan koefisen 

korelasi pada table taraf kesalahan 5% setelah konsultasi inilah dapat diketahui 

valid tidaknya instrumen. Apabila hasil perhitungan lebih besar daripada nilai 
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table, berarti butir soal dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data. 

Tabel 3.2 
Hasil Uji Validitas 

No Rxy Rtabel Kriteria 
1 0.746 0.576 Valid 
2 0.756 0.576 Valid 
3 0.585 0.576 Valid 
4 0.645 0.576 Valid 
5 0.706 0.576 Valid 
6 0.608 0.576 Valid 
7 0.645 0.576 Valid 
8 0.691 0.576 Valid 
9 0.645 0.576 Valid 
10 0.711 0.576 Valid 
11 0.470 0.576 TIDAK 
12 0.746 0.576 Valid 
13 0.361 0.576 TIDAK 
14 0.654 0.576 Valid 
15 0.124 0.576 TIDAK 

 
Sumber: Data Penelitian Diolah 

Dari tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa dari 15 butir pertanyaan  banyaknya 

soal yang valid sebanyak 12, yang tidak valid sebanyak 3 item yaitu soal nomor 

11, 13, dan 15. Untuk itu pertanyaan nomor 11, 13, dan 15 tidak diikutsertakan 

dalam penelitian,karena dengan ketiga soal tersebut tidak mempunyai kesejajaran 

dengan skor total atau r tabel , dan nomor 11 untuk indikator pelaksanaan kegiatan 

dapat diwakili oleh pertanyaan nomor 10, 13 untuk indikator pelakasanaan 

kegiatan melalui even-even dapat diwakili oleh pertanyaan nomor 12, nomor 15 

untuk indikator sarana prasarana dapat diwakili oleh pertanyaan nomor 14. 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Alat ukur yang baik harus memenuhi kriteria validitas juga dituntut memenuhi 

reliabilitas. Alat pengukuran reliabilitas apabila menunjukkan skor yang stabil. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb² = jumlah varian butir 

 = varian skor total 

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 193) 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

survei pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada 

Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013, adalah sebagai berikut : 

3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu survey pembinaan anak usia 

dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-

Kabupaten Grobogan tahun 2013. Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing-masing 
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anak ditulis dengan rumus sebagai berikut : 

% = 
N
n x 100% 

Dimana : 

n = Jumlah skor jawaban responden 

N = Jumlah skor jawaban ideal 

% = Tingkat persentase 

(Ali, 1996: 184) 

Untuk menghitung variabel survei pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang 

olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 

2013. Dengan cara mengisi angket oleh responden dengan ketentuan : 

1) Jawaban a diberi skor 1 

2) Jawaban b diberi skor 0 

Penentuan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh oleh masing-

masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase kemudian 

ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara menentukan tingkat kriteria adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan angka presentase tertinggi 

alskormaksim
alskormaksim x 100% 

= 
1
1 x 100% 

= 100% 
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2. Menentukan angka persentase terendah 

alskormaksim
imalskor min x 100% 

= 
1
0 x 100% 

= 0% 

3. Menghitung rentang persentase 

100% - 0% 

= 100% 

4. Menghitung interval kelas presentase 

eriabanyakkrit
gren tan  

= 
4

100  

= 25 

Setelah perhitungan diperoleh skor kemudian dihitung besarnya persentase yang 

selanjutnya dicocokkan dengan tabel kriteria, dari perolehan skor masing-masing 

variabel yang diteliti apakah termasuk dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang 

ataupun rendah. 
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Tabel 3.3 
Kriteria Deskripsi Persentase 

 
Persentase Kriteria 

75% - 100% 

50% - 75% 

25% - 50% 

0% - 25% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

Sumber : Sugiyono, 2005 : 29 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak usia dini 9-12 tahun 

cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan 

tahun 2013 baik dari segi atlet, pelatih, sarana prasarana, dan pendanaan.  Dimana 

dalam teknik pengambilan data dalam penelitian ini terdiri berbagai cara yaitu 

untuk atlet dengan menggunakan angket, untuk pembina, pelatih, orang tua 

menggunakan wawancara dan untuk sarana prasarana menggunakan observasi.  

Hasil analisis dari masing-masing segi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.2  Hasil Analisis Deskriptif  (Atlet) 

Pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola di Kabupaten 

Grobogan  berdasarkan angket penelitian yang diberikan kepada atlet (anak) yang 

terdiri dari 12 item pertanyaan yang disebarkan kepada 50 atlet mengungkap 

tentang  sikap disiplin, ingin berprestasi, mau bekerjasama, percaya diri, 

kesenangan, persetujuan dari orang tua, pertandingan melawan tim Sekolah Sepak 

Bola lain dan pemenuhan sarana prasarana olahraga dijelaskan dalam tabel berikut 

ini. 
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Tabel 4.1. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase pembinaan anak usia dini 9-12 tahun 

cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-

KabupatenGrobogan 

N=50 

No Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Tinggi 48 96.00 
2 Tinggi 2 4.00 
3 Sedang  0 0.00 
4 Rendah 0 0.00 
 Total Σf  = 50 100% 

 
Hasil analisis deskripsi persentase pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang 

olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 

2013 diperoleh hasil bahwa sebagian besar menyatakan sangat tinggi, hal ini 

terlihat sebanyak 48 responden atau sama dengan 96,00% menyatakan sangat 

tinggi, sedangkan yang menyatakan tinggi hanya 2 responden atau sama dengan 

4,00% dan tidak ada yang menyatakan sedang maupun rendah. Dari hasil analisis 

tersebut maka secara keseluruhan pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang 

olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 

2013 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat 

digambarkan dalam diagram batang berikut ini. 
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Gambar 4.1 
Diagram Batang pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga 

sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan 
 

1. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola selalu  hadir setiap minggunya 

Tabel 4.2 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola 

selalu  hadir setiap minggunya 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 46 92.00% 
2 Tidak 4 8.00% 
 Total Σf  = 50 100% 

 
Hasil analisis deskripsi persentase keaktifan responden dalam mengikuti latihan 

sepak bola dan selalu hadir setiap latihan diperoleh hasil bahwa sebanyak 46 

responden atau sama dengan 92,00% menyatakan ya dan hanya 4 responden atau 
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sama dengan 8,00% yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.2 
Diagram Batang Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola anda selalu  hadir 

setiap minggunya 
 

2. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, berharap kesehatan dan 
kebugaran terjaga dengan baik   

 
Tabel 4.3 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola,  
berharap kesehatan dan kebugaran terjaga dengan baik 

N=50 
 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100,0% 
2 Tidak 0 0,00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, berharap kesehatan dan kebugaran terjaga dengan baik diperoleh 

hasil bahwa sebanyak 50 responden atau sama dengan 100% menyatakan ya dan 
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tidak ada yang menjawab tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 

berikut ini. 

 

Gambar 4.3 
Diagram Batang mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, berharap kesehatan dan 

kebugaran terjaga dengan baik 
 

3. Dalam mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, berharap ingin 

berprestasi yang lebih tinggi lagi   

Tabel 4.4 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase Dalam mengikuti latihan Sekolah Sepak 

Bola, berharap ingin berprestasi yang lebih tinggi lagi 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100,0% 
2 Tidak 0 0,00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, berharap ingin berprestasi yang lebih tinggi lagi diperoleh hasil 

bahwa sebanyak 50 responden atau sama dengan 100% menyatakan ya dan tidak 

ada yang menjawab tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut 

ini. 
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Gambar 4.4 
Diagram Batang Dalam mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, berharap ingin 

berprestasi yang lebih tinggi lagi 
 

4. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, dapat meningkatkan 

kerjasama antar teman 

Tabel 4.5 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, 

dapat meningkatkan kerjasama antar teman 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100% 
2 Tidak 0 0,0% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, meningkatkan kerjasama antar teman diperoleh hasil bahwa sebanyak 

50 responden atau sama dengan 100% menyatakan ya dan tidak ada yang 

menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 



51 
 

 

 

Gambar 4.5 
Diagram Batang mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, meningkatkan kerjasama 

antar teman kamu sendiri 
 

5. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, berharap mendapatkan 

kesenangan atau kegembiraan   

Tabel 4.6 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, 

berharap mendapatkan kesenangan atau kegembiraan 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100,0% 
2 Tidak 0 0,00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, berharap mendapatkan kesenangan atau kegembiraan diperoleh hasil 

bahwa sebanyak 50 responden atau sama dengan 100% menyatakan ya dan tidak 

ada yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 

berikut ini. 
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Gambar 4.6 
Diagram Batang mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, berharap mendapatkan 

kesenangan atau kegembiraan 
 

6. Mengikuti latihan Sepak Bola, dapat menunjukan kepada 

teman/pelatih bahwa mempunyai bakat dalam olahraga sepak bola   

Tabel 4.7 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sepak Bola, dapat 

menunjukan kepada teman/pelatih bahwa mempunyai bakat  
dalam olahraga sepak bola 

N=50 
 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100,0% 
2 Tidak 0 0,0% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sepak Bola, 

dapat menunjukan kepada teman/pelatih bahwa mempunyai bakat dalam olahraga 

sepak bola diperoleh hasil bahwa sebanyak 50 responden atau sama dengan 100% 

menyatakan ya dan tidak ada yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 4.7 
Diagram Batang mengikuti latihan Sepak Bola, menunjukan kepada teman/pelatih 

bahwa mempunyai bakat dalam olahraga sepak bola 
 

7. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, dapat meningkatkan prestasi 

cabang olahraga sepak bola yang minati   

Tabel 4.8 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, 

dapat meningkatkan prestasi cabang olahraga sepak bola yang minati 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100,0% 
2 Tidak 0 0,00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, dapat meningkatkan prestasi cabang olahraga sepak bola yang minati 

diperoleh hasil bahwa sebanyak 50 responden atau sama dengan 100% 

menyatakan ya dan tidak yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 4.8 
Diagram Batang mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, dapat meningkatkan 

prestasi cabang olahraga sepak bola yang minati 
 

8. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, dapat meningkatkan 

kepercayaan antar teman   

Tabel 4.9 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, 

dapat meningkatkan kepercayaan antar teman 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 50 100% 
2 Tidak 0 0,0% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, dapat meningkatkan kepercayaan antar teman diperoleh hasil bahwa 

sebanyak  50 responden atau sama dengan 100% menyatakan ya dan tidak ada 

yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut 

ini. 
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Gambar 4.9 
Diagram Batang mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, dapat meningkatkan 

kepercayaan antar teman 
 

9. Melaksanakan latihan Sekolah Sepak Bola mengalami hambatan 

masalah waktu   

Tabel 4.10 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase melaksanakan latihan Sekolah Sepak Bola 

mengalami hambatan masalah waktu 
N=50 

 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 9 18.00% 
2 Tidak 41 82.00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam melaksanakan latihan Sekolah 

Sepak Bola anda mengalami hambatan masalah waktu diperoleh hasil bahwa 

sebanyak 41 responden atau sama dengan 82,00% menyatakan tidak dan hanya 9 

responden atau sama dengan 18,00% yang menyatakan ya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 4.10 
Diagram Batang melaksanakan latihan Sekolah Sepak Bola mengalami hambatan 

masalah waktu 
 

10. Mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, mendapat persetujuan dari 

orang tua   

Tabel 4.11 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, 

mendapat persetujuan dari orang tua 
N=50 

 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 43 86.00% 
2 Tidak 7 14.00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola, mendapat persetujuan dari orang tua diperoleh hasil bahwa sebanyak 

48  responden atau sama dengan  86,00% menyatakan ya dan hanya 7 responden 

atau sama dengan 14,00% yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 4.11 
Diagram Batang mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola, mendapat persetujuan 

dari orang tua 
 

11. Sekolah Sepak Bola pernah mengikuti pertandingan sepak bola antar SSB 

atau even-even lain   

Tabel 4.12 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase Sekolah Sepak Bola pernah mengikuti 

pertandingan sepak bola antar SSB atau even-even lain 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 37 74.00% 
2 Tidak 13 26.00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam Sekolah Sepak Bola pernah 

mengikuti pertandingan sepak bola antar SSB atau even-even lain diperoleh hasil 

bahwa sebanyak 37 responden atau sama dengan 74,00% menyatakan ya dan 

hanya 13 responden atau sama dengan 26,00% yang menyatakan tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 4.12 
Diagram Batang Sekolah Sepak Bola pernah mengikuti pertandingan sepak bola 

antar SSB atau even-even lain 
 

12. Sudah memenuhi kebutuhan latihan sepak bola   

Tabel 4.13 
Tabel Analisis Deskriptif  Persentase Sudah memenuhi kebutuhan latihan sepak 

bola 
N=50 

 
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 
1 Ya 47 94.00% 
2 Tidak 3 6.00% 
 Total Σf  = 50 100% 

Hasil analisis deskripsi persentase responden dalam sudah memenuhi kebutuhan 

latihan sepak bola diperoleh hasil bahwa sebanyak 47 responden atau sama 

dengan  94,00% menyatakan ya dan hanya 3 responden atau sama dengan 6,00% 

yang menyatakan tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut 

ini. 
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Gambar 4.13 
Diagram Batang sudah memenuhi kebutuhan latihan sepak bola 

 

4.2. Hasil Observasi 

Tabel 4.13 

Hasil Observasi 

B S R B S R B S R B S R B S R B S R

1 REMEDIAL WIROSARI 1 - - 10 10 5 2 4 - - 50 - 2 - - 1 - - -

2 POS 84 TAWANGHARJO - 1 - 5 5 3 2 2 - - 30 - 2 - - 1 - - -

3 JAKA TARUB TARUB - - 1 - 10 3 2 - - - 20 - 1 - - - 1 - -

4 KUDA PUTIH KURIPAN - 1 - 3 8 0 - 4 - - 30 5 1 - - - 1 - -

5 TUNAS MANDIRI GROBOGAN 1 - - 10 5 4 2 2 - 20 10 - 2 - - 1 - - -

6 SINGO BARONG PENAWANGAN - - 1 - 5 5 - 2 - 15 15 - - 1 - - 1 - -

7 GANESHA PUTRA PURWODADI - 1 - 2 8 3 - 2 - 15 20 - 1 - - - 1 - -

8 RANTAI BAJA PURWODADI 1 - - 20 20 10 2 6 - 50 30 20 3 3 - 3 1 - -

9 TUNAS MEKAR PULOKULON - - 1 - 20 - - 2 2 - 35 5 - 1 - - 1 - -

10 RAYUNG KUSUMA PANUNGGALAN - 1 - - 15 5 - 2 2 - 40 10 - 1 - - 1 - -

3 4 3 50 106 38 10 26 4 100 280 40 12 6 0 6 7 0

KETERANGAN :
B  : BAIK
S  : SEDANG
R  : RUSAAK

JUMLAH

KUN

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH SEPAK BOLA
DI KABUPATEN GROBOGAN 

STOPWATCHPELUITLAPANGAN BOLA SEPAK GAWANG

PADA SEKOLAH SEPAK BOLA SE KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013
SURVEI PEMBINAAN ANAK USIA DINI 9 - 12 TAHUN CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA

NO. NAMA SEKOLAH 
SEPAK BOLA (SSB) ALAMAT KETERANGAN

SARANA DAN PRASARANA
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4.3.  Hasil Wawancara  

4.3.1. Pembina 

Hasil wawancara dengan pembina sepak bola di Kabupaten Grobogan tentang 

pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah 

Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013 diperoleh hasil bahwa sebagian 

besar para Pembina Sekolah Sepak Bola (SSB) telah melakukan pembinaan sepak 

bola dengan baik. Hal ini terlihat sebagian besar pembina melihat hal baik 

terhadap pembinaan sepak bola yang ada selama ini. Disamping itu untuk 

membuat pelatih bekerja dengan baik, para Pembina sepak bola memberikan 

insentif kepada para pelatih, disamping itu selalu dilakukan rapat-rapat guna 

dilakukan evaluasi proses pelatihan yang ada. Hambatan yang dialami oleh para 

pembina SSB antara lain masalah pendanaan, dimana dari Pemerintah Daerah 

tidak dianggarkan dana untuk kegiatan pembinaan pada Sekolah Sepak Bola, 

sehingga pembina harus berusaha untuk menutupi semua biaya yang digunakan 

untuk pembinaan anak usia dini.  Pembina memberikan penghargaan kepada 

pelatih yang berhasil membawa anak didiknya berprestasi dengan diberikan uang 

insentif sehingga akan memotivasi para pelatih dalam membina anak-anak 

dibidang olahraga sepak bola. 

4.3.2. Pelatih 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelatih maka dapat dijelaskan bahwa 

pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah 

Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013 diperoleh hasil wawancara secara 

keseluruhan dari para pelatih, pembinaan sudah dilakukan sejak usia sedini 

mungkin (6-14 Tahun). Cara –cara yang dilakukan antara lain merancang program 
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pembinaan sepak bola anak usia dini dengan membuat program latihan secara 

rutin. Dimana rata-rata latihan rutin yang dilakukan adalah 3 kali dalam seminggu 

dengan waktu antara 90-120 menit setiap latihan. Dengan melakukan latihan 

secara rutin tersebut, maka prestasi yang diperoleh sebagian besar sudah 

memperoleh prestasi dibidang sepak bola. Disamping itu untuk mengasah 

ketrampilan lebih lanjut dilakukan pertandingan-pertandingan persahabatan 

dengan SSB-SSB lain. Hasil wawancara dengan pelatih juga diperoleh informasi 

bahwa bagi anak-anak  yang memperoleh prestasi maka anak tersebut diberikan 

piala, piagam, atau bahkan ada yang membebaskan biaya latihan. Hambatan yang 

dialami sebagian kondisi lapangan yang kurang memadai, ditambah cuaca yang 

tidak menentu, serta masih labilnya psikologis anak sehingga kadang-kadang anak 

sulit untuk diberi tahu dan masih seenaknya sendiri. 

4.3.3.  Orang Tua 

Hasil wawancara dengan orang tua, diperoleh hasil bahwa sebagian besar orang 

tua yang anaknya mengikuti pembinaan olahraga sepak bola mendukung 

pembinaan tersebut. Hal ini terlihat bahwa orang tua memperoleh manfaat yang 

besar dari kegiatan tersebut. Disamping prestasi dibidang olahraga, anak semakin 

baik dan berkurang tingkat kenakalannya. Bentuk dukungan orang tua berupa 

mengantarkan anak-anaknya untuk berlatih dan mencukupi perlengkapan yang 

dibutuhkan oleh anak-anak. 

4.3.4.   Klasifikasi SSB 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Sekolah Sepak Bola yang paling 

baik dalam proses pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak 
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bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013 adalah SSB 

Rantai Baja Purwodadi, hal itu berdasarkan hasil survei yaitu SSB Rantai Baja 

memiliki fasilitas sarana prasarana yang baik dan lengkap, pelatih yang berlisensi 

C1 dan C2 yang berjumlah 5 pelatih, banyaknya anak yang menjadi anggota SSB 

dan tingkat kedisiplinan tinggi, prestasi yang didapat SSB dalam berbagai 

turnamen, serta memiliki organisasi yang baik juga. Sedangkan Sekolah Sepak 

Bola yang paling rendah dalam melaksanakan proses pembinaan anak usia dini 9-

12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten 

Grobogan tahun 2013 adalah SSB Joko Tarub, hal itu berdasarkan hasil survei 

yaitu di SSB Joko Tarub jumlah pelatih 2 orang dan hanya 1 yang berlisensi C2, 

sarana prasarana rusak dan belum ada perbaikan, jumlah anggota sedikit dan 

tingkat kedisiplinan rendah, prestasi yang didapat juga belum ada, dan tidak 

adanya organisasi yang baik.  

 

4.4. Pembahasan 

Rekapitulasi data pembinaan anak usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak 

bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan tahun 2013 diperoleh hasil 

bahwa sebagian besar menyatakan sangat tinggi. Hal ini terlihat sebanyak 48 

responden atau sama dengan 96,00% menyatakan sangat tinggi, sedangkan yang 

menyatakan tinggi hanya 2 responden atau sama dengan 4,00% dan tidak ada 

yang menyatakan sedang maupun rendah. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

pembinaan anak usia dini 9-12 tahun dibidang olahraga sepak bola sudah berjalan 

dengan baik. Keaktifan anak-anak dalam mengikuti latihan yang telah 
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diprogramkan oleh para pelatih merupakan salah satu wujud nyata, bahwa 

pembinaan cabang olahraga sepak bola khususnya telah berjalan dengan baik. 

Karena sebagian besar responden memberikan jawaban “ya” ketika peneliti 

menanyakan apakah anak-anak mengikuti latihan sepak bola dan selalu hadir 

untuk mengikuti latihan. Disamping keaktifan anak-anak dalam mengikuti latihan, 

dukungan dari orang tua  juga sudah berjalan dengan baik. Sebagian besar orang 

tua yang anak-anaknya mengikuti program  pembinaan anak usia dini 9-12 tahun 

dibidang olahraga sepak bola, orang tua sangat mendukungnya. Dukungan orang 

tua tersebut berupa selalu aktif mengantarkan anak-anaknya untuk mengikuti 

latihan, membelikan sarana prasarana sepakbola dan memberikan support non 

materiil. Hasil analisis desktiptif bentuk dukungan orang tua berupa persetujuan 

dalam mengikuti kegiatan pembinaan sepak bola ditunjukkan pada hasil angket, 

dimana sebanyak 86,00% responden anak-anak memperoleh dukungan orang tua. 

Disamping itu pula didukung hasil wawancara dengan orang tua dimana sebagian 

besar orang tua memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk aktif dalam 

kegiatan pembinaan anak usia dini 9-12 tahun dibidang olahraga sepak bola. 

Olahraga merupakan kegiatan yang  sangat baik untuk dilakukan, banyak kegiatan 

olahraga seperti halnya  dengan sepak bola yang dapat diambil manfaatnya. Hal 

ini seperti hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan mengikuti Sekolah Sepak 

Bola, para anak-anak dapat bekerja sama dan saling  membantu dalam hal 

bermain sepak bola. Sebagian besar anak menjawab  “Ya”, bahwa manfaat 

mengikuti kegiatan pelatihan sepak bola diantaranya banyak memperoleh teman. 

Disamping itu dengan mengikuti kegiatan pelatihan sepak bola, potensi yang 
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dimiliki anak-anak dapat tersalurkan dengan mengikuti kegiatan Sekolah Sepak 

Bola. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sebagian besar responden 

menjawab “Ya”, bahwa dengan mengikuti kegiatan Sekolah Sepak Bola dapat 

menyalurkan bakat dan hobinya. 

Hasil  analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa tujuan sebagian besar anak-anak 

dalam mengikuti kegiatan pembinaan anak usia dini 9-12 tahun dibidang olahraga 

sepak bola adalah karena mereka  ingin memperoleh prestasi yang tinggi  

dibidang olahraga sepak bola. Hal ini terlihat dari hasil analisis deskriptif 

diperoleh hasil bahwa seluruh responden menjawab “Ya” pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti terhadap mengikuti latihan Sekolah Sepak Bola dapat 

meningkatkan prestasi cabang olahraga sepak bola yang diminati. Keinginan para 

anak-anak untuk memperoleh prestasi  yang setinggi-tingginya tersebut didukung 

pula dengan hasil wawancara dengan para palatih, pembina dan orang tua. 

Dimana hasil wawancara tersebut, prestasi Sekolah Sepak Bola telah memperoleh 

hasil yang memuaskan. Berbagai event-event kejuaraan sepak bola khususnya 

yang berkaitan dengan Sekolah Sepak Bola telah diikuti. Dengan demikian 

berbagai prestasi juga pernah diperoleh oleh Sekolah Sepak Bola dalam keaktifan  

mengikuti event-event kejuaraan antar SSB. Hal ini juga terlihat dari hasil 

wawancara dengan pembina dan pelatih Sekolah Sepak Bola dimana untuk 

meningkatkan kompetensi para anak usia dini, maka dilakukan latihan-latihan 

atau pertandingan persahabatan dengan Sekolah Sepak Bola lain. Dengan 

melakukan pertandingan tersebut maka kelemahan-kelemahan yang ada dapat 
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diketahui dan selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan 

keterampilan anak-anak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembina, para pembina sangat 

mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan olahraga cabang sepak bola ini.  

Dukungan dari pembina dengan cara berusaha sekuat tenaga untuk membiayai 

pembinaan walaupun tidak mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah 

daerah.  Hasil wawancara dengan para pelatih, program-program latihan telah 

disusun oleh para pelatih sebaik mungkin, sebagian latihan diberikan adalah 3 kali 

dalam seminggu dengan rentang waktu 90-120 menit. Demikian pula dengan hasil 

wawancara dengan para orang tua. Bahwa orang tua sangat mendukung kegiatan 

yang dipilih oleh anak-anaknya yaitu berlatih bermain sepak bola. Bentuk 

dukungan orang tua tersebut antara lain memberikan restu kepada anak-anaknya 

dengan mengantar anak-anaknya disaat berlatih, disamping itu juga membelikan 

perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan anak untuk berlatih sepak bola. 

Pembinaan suatu cabang olahraga tertentu tidak lepas dari prinsip pembinaan 

cabang olahraga pada umumnya. Untuk mengembangkan prestasi diperlukan 

pembinaan secara terpadu, terarah, berkesinambungan dan dimulai sejak usia dini 

atau usia muda (6-14 Tahun). 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 
5.1.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif presentase, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Hasil angket penelitian diperoleh hasil bahwa pembinaan anak usia dini 9-12 

tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten 

Grobogan tahun 2013 diperoleh hasil bahwa sebagian besar menyatakan 

sangat tinggi, hal ini terlihat sebanyak 48 responden atau sama dengan 96,00% 

menyatakan sangat tinggi, sedangkan yang menyatakan tinggi hanya 2 

responden atau sama dengan 4,00% dan tidak ada yang menyatakan sedang 

dan rendah. 

2. Hasil wawancara dengan Pembina, diperoleh hasil bahwa  pembinaan anak 

usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-

Kabupaten Grobogan tahun 2013 dilakukan dengan baik yaitu dengan cara 

mendukung kegiatan yang dilakukan serta dengan membiayai semua 

kebutuhan pembinaan yang diperlukan. 

3. Hasil wawancara dengan pelatih, diperoleh hasil bahwa pembinaan anak usia 

dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-

Kabupaten Grobogan tahun 2013 dilakukan dengan baik yaitu dengan 

melaksanakan program latihan secara rutin seminggu 3 kali dengan waktu 90 

– 120 menit setiap pertemuan.  
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4. Hasil wawancara dengan orang tua, diperoleh hasil bahwa pembinaan anak 

usia dini 9-12 tahun cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-

Kabupaten Grobogan tahun 2013 dilakukan dengan baik. Bentuk dukungan 

orang tua berupa memberikan support kepada anak-anaknya dalam berlatih 

dengan cara mengantar anak-anaknya berlatih serta mencukupi sarana 

prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak. 

5.2.  Saran 

  Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti untuk meningkatkan pembinaan anak usia dini 9-12 tahun 

cabang olahraga sepak bola pada Sekolah Sepak Bola se-Kabupaten Grobogan 

tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Pembinaan olahraga harus dilakukan sedini mungkin (6-14 tahun). Hal ini 

disebabkan dengan melakukan pembinaan secara dini anak-anak dapat dibina 

dan diasah keterampilannya sesuai bakat-bakat yang dimiliki. Sehingga 

nantinya akan menjadi atlet yang berprestasi untuk Kabupaten Grobogan dan 

bagi Indonesia. 

2. Diharapkan peran aktif pemerintah dalam bentuk dukungan dana sehingga 

pembinaan cabang olahraga sepak bola dapat dilaksanakan sebaik mungkin. 

Karena dengan dukungan dana dari pemerintah tentunya semua kebutuhan 

sarana prasarana maupun perlengkapan dapat dipenuhi dengan baik sehingga 

pembinaan anak usia dini dapat berjalan dengan baik pula. 

3. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

latihan Sekolah Sepak Bola yang telah ada. 
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4. Meningkatkan motivasi, kedisiplinan anak dalam mengikuti latihan Sekolah 

Sepak Bola. 
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KISI-KISI WAWANCARA PENELITIAN  
SURVEI PEMBINAAN ANAK USIA DINI 9-12 TAHUN CABANG 
OLAHRAGA SEPAK BOLA PADA SEKOLAH SEPAK BOLA SE-

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 
 
 

NO VARIABEL SUB 
VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1. Pembinaan a. Pembina 
SSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pelatih 
 

• Kebijakan 
 
 
 
• Pendanaan 
 
 
 
• Monitoring 
 
 
 
 
 
• Aspek-

aspek Latihan 
 
 
 
• Metode 

Latihan 
 
 
 
• Pelaksanaan 

Latihan 
 

1. Penetapan 
pelatih 

2. Kritik dan 
saran 

 
 
1. Anggaran dana 
 
 
 
1. Pemantauan 

kegiatan 
2. Laporan kegiatan 
 

 
 
1. Pelaksaan SSB 
2. Kedisiplinan 
 
 

 
1. Program latihan 

teknik dasar 
2. Simulasi 

pertandingan 
 
 
1. Hambatan 
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Hasil Wawancara Pembina SSB 

 

1. Nama  : Joko S 

Alamat   : Ngraji,Purwodadi 

SSB yang dibina : SSB Ganesha Putra 

 
 

NO 
 

YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah sepak 
bola sejauh ini? 

 Jawab : Bagus untuk pembinaan anak usia dini,memajukan sepak bola 
nasional. 

2 Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk kegiatan 
sekolah sepak bola? 

 Jawab :Tidak. 
3 Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana alokasi 

dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina dan apa 
saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab :Diambil dari iuran tiap latihan 2 ribu rupiah digunakan buat 
turnameen dan sewa stadion. 

4 Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola yang Bapak 
bina? 

 Jawab :Ya. 
5 Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab :Sudah berlisensi. 
6 Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab : Pelatih bersungguh-sungguh melatih dan meningkatkan prestasi. 
7 Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut benar-

benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab :Setiap iuran biasanya sebagian diberikan kepada pelatih dan 

asistennya. 
8 Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda cabang 

olahraga sepak bola? 
 Jawab :Ada,2 anak. 
9 Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan pada 

seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab :Ya diseleksi dulu diambil 2 orang. 

10 Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab : Ya selalu memonitor. 

11 Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah sepak 
bola dibuat oleh pelatih? 
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 Jawab :Tidak ada. 
12 Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB yang 

Bapak bina? 
 Jawab : Cuaca tidak menentu. 

13 Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada sekolah 
sepak bola? 

 Jawab :Cukup Bagus karena bakat-bakat terpendam bisa berkembang dan 
terlihat kualitasnya. 

14 Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah berjalan? 
 Jawab :Sudah berjalan dengan baik. 

15 Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak yang 
berprestasi? 

 Jawab : Dibantu mendaftar ke diklat-diklat sepak bola di Indonesia. 
 
 
 
2. Nama  : Suryadi, S.Pd. 

Alamat   : Dusun Trisik, Desa Tarub 

SSB yang dibina : SSB Joko Tarub 

 
 

NO 
 

YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah sepak 
bola sejauh ini? 

 Jawab : Baik, untuk membina anak-anak dan menjauhkan dari hal negatif. 
2 Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk kegiatan 

sekolah sepak bola? 
 Jawab : Tidak. 
3 Jika iya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana alokasi 

dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina dan apa 
saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab : Iuran setiap latihan 1rb rupiah, digunakan untuk membeli air 
minum dan sarana prasarana. 

4 Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola yang Bapak 
bina? 

 Jawab : Ada 4 pelatih. 
5 Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab : Ya, lisensi D. 
6 Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab : Supaya bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. 
7 Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut benar-

benar bisa melaksanakan tugasnya? 
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 Jawab : Setiap minggu diberikan uang insentif. 
8 Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda cabang 

olahraga sepak bola? 
 Jawab : Ada, 6 orang terdiri dari 2 anak SD dan 4 anak SMP. 
9 Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan pada 

seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab : Tidak, seleksi dari kabupaten. 

10 Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab : Ya. 

11 Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah sepak 
bola dibuat oleh pelatih? 

 Jawab : Ya dibuat, presensi. 
12 Apakah faktor penghambat pembinaanpelatihansepak boladi SSB yang 

Bapakbina? 
 Jawab : Lapangan kurang bagus dan kurang terawat. 

13 BagaimanapenilaianBapaktentangpembinaananakusiadinipadasekolahsepak 
bola? 

 Jawab :Alhaamdulillah banyak kemajuan pembinaan anak usia dini pada 
SSB sekarang ini. 

14 Apakah program pembinaananakusiadini di SSB Bapak telah berjalan? 
 Jawab :Ya, sudah berjalan sejak 2010. 

15 Penghargaan apa yangBapakberikanselakupembinakepada anak yang 
berprestasi? 

 Jawab : Memberikan trophy masing-masing anak jika/saat menjadi juara. 
 

3. Nama  : Tities Bagus Hendra 

Alamat   : Jalan Ahmad Yani Kuripan 

SSB yang dibina : SSB Kuda Putih Kuripan 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah sepak 
bola sejauh ini? 

 Jawab : Bagus, untuk mengembangkan bakat anak-anak. 
2 Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk kegiatan 

sekolah sepak bola? 
 Jawab :Tidak.  
3 Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut? Jika tidak,darimana alokasi 

dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina dan apa 
saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab : Swadaya dari Pengurus SSB dan siswa per datang 2 ribu digunakan 
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untuk membeli minum dan perawatan alat.  Sedangkan sisanya untuk 
insentif pelatih. 

4 Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola yang Bapak 
bina? 

 Jawab : Ya, 4 orang pelatih. 
5 Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab : 3 orang sudah bersertifat, 1 orang belum.  
6 Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini? 
 Jawab : Penyampaian materi ke anak supaya jelas dan bisa dipahami. 
7 Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut benar-

benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab : Sering dilakukan evaluasi dan diberikan saran-saran. 
8 Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda cabang 

olahraga sepak bola? 
 Jawab : Ada 2 orang 
9 Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan pada 

seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab : Tidak, seleksi dari Kabupaten. 

10 Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab : Ya. 

11 Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah sepak 
bola dibuat oleh pelatih? 

 Jawab : Tidak, cuma menceritakan saja. 
12 Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB yang 

Bapak bina? 
 Jawab : Biaya, kemauan/partisipasi anak kurang. 

13 Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada sekolah 
sepak bola? 

 Jawab :Baik sekali karena dasar sepak bola harus dimulai dari usia dini. 
14 Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah berjalan? 
 Jawab : Ya, tapi kurang lancar. 

15 Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak yang 
berprestasi? 

 Jawab : Hadiah, misalnya sepatu, kaos, dll. 
 

4. Nama  : Akhmad Kunadi 
Alamat   : RT 02/02 Tawangharjo 
SSB yang dibina : Pos84 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah 
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sepak bola sejauh ini? 
 Jawab : Lebih baik/maju dan juga lebih terorganisasi, kompetisi berjalan 

dengan baik. 
2 Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk 

kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab :Tidak. 
3 Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana 

alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina 
dan apa saja alokasi dana tersebut?

 Jawab :Iuran tiap berangkat latihan 2rb rupiah untuk membeli minum dan 
membeli perlengkapan latihan. 

4 Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola 
yang Bapak bina? 

 Jawab :Ya, 2 orang. 
5 Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab :1 orang mempunyai sertifikat, 1 orang belum. 
6 Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab :Selalu membaca buku dan mencari pengalaman. 
7 Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut 

benar-benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab :Memberikan program latihan. 
8 Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda 

cabang olahraga sepak bola? 
 Jawab :Ya, ada. 4 anak SD. 
9 Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan 

pada seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab :Tidak, dari sekolah setempat. 

10 . Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah 
sepak bola? 

 Jawab :Ya. 
11 . Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah 

sepak bola dibuat oleh pelatih? 
 Jawab :Tidak. 

12 . Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB 
yang Bapak bina? 

 Jawab : Pendanaan, sarana prasarana, dan cuaca. 
13 . Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada 

sekolah sepak bola? 
 Jawab :Baik atau positif, dengan adanya pembinaan anak usia dini maka 

anak-anak lebih menguasai teknik sepak bola. 
14 . Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah 

berjalan? 
 Jawab :Ya. 

15 . Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak 
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yang berprestasi? 
 Jawab : Belum, cuma memberikan motivasi. 

5. Nama  : Setiono 

Alamat   : Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan. 

SSB yang dibina : SSB Rantai Baja. 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah 
sepak bola sejauh ini? 

 Jawab : Sudah terprogram dengan baik. 
2 . Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk 

kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab :Tidak. 
3 . Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana 

alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina 
dan apa saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab : Kartu iuran wajib bulanan digunakan untuk membeli bola, 
perbaikan gawang dan insentif pelatih. 

4 . Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola 
yang Bapak bina? 

 Jawab :Ya, 7 orang pelatih. 
5 . Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab : Ya, 2 orang bersertifikat. 
6 . Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab : Bertanggung jawab untuk membina tehnik dasar dan taktik.  
7 . Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut 

benar-benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab : Insentif bulanan dan program tahunan masing-masing kelompok 

usia. 
8 . Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda 

cabang olahraga sepak bola? 
 Jawab : Ada, dari SD, SMP dan SMA. 
9 . Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan 

pada seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab :Tidak, seleksi dari Kabupaten. 

10 . Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah 
sepak bola? 

 Jawab : Ya. 
11 . Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah 

sepak bola dibuat oleh pelatih? 
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 Jawab : Hanya hasil pertandingan atau prestasi. 
12 . Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB 

yang Bapak bina? 
 Jawab : Prasarana (lapangan), sarana (bola) dan cuaca. 

13 . Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada 
sekolah sepak bola? 

 Jawab : Cukup baik, karena bisa mewakili Kabupaten Grobogan. 
14 . Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah 

berjalan? 
 Jawab : Ya, berjalan lancar dari tahun 1991 sampai sekarang. 

15 . Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak 
yang berprestasi? 

 Jawab : Keringanan atau bebas iuran wajib sampai usia 16 tahun. 
 

6. Nama  : Santoso 
Alamat   : Panunggalan 
SSB yang dibina : Rayung Kusuma 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah 
sepak bola sejauh ini? 

 Jawab : Baik,mengurangi kenakalan anak-anak dan meningkatkan prestasi. 
2 . Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk 

kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab :Tidak. 
3 . Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana 

alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina 
dan apa saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab :Dari Swasta saya sendiri dan iuran pengurus,digunakan untuk 
mengikuti turnamen dan membeli peralatan latihan. 

4 . Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola 
yang Bapak bina? 

 Jawab :Tidak,saya sendiri pelatihnya. 
5 . Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab :Ya, C. 
6 . Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab :Supaya bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
7 . Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut 

benar-benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab :Meyakinkan diri sendiri selaku pelatih untuk lebih bertanggung 
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jawab. 
8 . Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda 

cabang olahraga sepak bola? 
 Jawab :Ada, 3 anak SD, 1 anak SMP, dan 2 anak SMA. 
9 . Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan 

pada seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab :Tidak,seleksi dari Kabupaten. 

10 . Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah 
sepak bola? 

 Jawab : Ya. 
11 . Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah 

sepak bola dibuat oleh pelatih? 
 Jawab :Tidak. 

12 . Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB 
yang Bapak bina? 

 Jawab : Sarana dan Prasarana, Cuaca 
13 . Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada 

sekolah sepak bola? 
 Jawab :Baik,untuk mengasah bakat anak. 

14 . Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah 
berjalan? 

 Jawab :Ya sudah berjalan. 
15 . Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak 

yang berprestasi? 
 Jawab : Belum ada. 

 

7. Nama  : H. Imam Supardi 

Alamat   : Jl. Gajah Mada 51 RT 01/07, Kunden Wirosari 

SSB yang dibina : SSB Remedial Wirosari 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah 
sepak bola sejauh ini? 

 Jawab : Alhamdulillah lancar untuk melatih anak-anak bermain sepak bola. 
2 . Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk 

kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab : Tidak, tapi bantuan dari partai. 
3 . Jika iya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana 

alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina 
dan apa saja alokasi dana tersebut? 
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 Jawab :Dana bantuan dari partai untuk memperbaiki sarana dan prasarana 
latihan. 

4 . Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola 
yang Bapak bina? 

 Jawab :Iya. 
5 . Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab :Iya, lisensi C dan D. 
6 . Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab :Laksanakan sesuai kurikulum sepak bola. 
7 . Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut 

benar-benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab :Uang transport/insentif dan juga kepercayaan. 
8 . Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda 

cabang olahraga sepak bola? 
 Jawab :Iya, ada 4 anak SMP dan anak SMA. 
9 . Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan 

pada seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab :Tidak, tapi dari pelatih Popda Kabupaten. 

10 . Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah 
sepak bola? 

 Jawab : Iya, secara langsung. 
11 . Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah 

sepak bola dibuat oleh pelatih? 
 Jawab :Iya, presensi. 

12 . Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB 
yang Bapak bina? 

 Jawab : Cuaca yang tidak menentu. 
13 . Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada 

sekolah sepak bola? 
 Jawab :Baik, biar bisa membina anak usia dini dan mengasah bakatnya. 

14 . Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah 
berjalan? 

 Jawab :Sudah, dari tahun 1987. 
15 . Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak 

yang berprestasi? 
 Jawab : Mendapat sertifikat 

 

8. Nama  : Sugeng Priyono 

Alamat   : Desa Wolo 

SSB yang dibina : SSB Singo Barong 
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NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah 
sepak bola sejauh ini? 

 Jawab : Baik,untuk membina anak-anak dan mengurangi kenakalan. 
2 . Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk 

kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab :Tidak. 
3 . Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana 

alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina 
dan apa saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab :Sumbangan Sponsor dan karang taruna, untuk membeli peralatan 
dan insentif pelatih. 

4 . Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola 
yang Bapak bina? 

 Jawab : Ya, 2 pelatih. 
5 . Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab :Ya, lisensi D. 
6 . Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab :Jangan berhenti melatih dan lebih bertanggung jawab. 
7 . Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut 

benar-benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab :Insentif pelatih dan seragam. 
8 . Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda 

cabang olahraga sepak bola? 
 Jawab :Tidak ada. 
9 . Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan 

pada seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab :Tidak 

10 . Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah 
sepak bola? 

 Jawab : Ya langsung. 
11 . Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah 

sepak bola dibuat oleh pelatih? 
 Jawab :Tidak ada. 

12 . Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB 
yang Bapak bina? 

 Jawab : Sarana prasarana kurang, cuaca buruk. 
13 . Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada 

sekolah sepak bola? 
 Jawab :Baik, untuk mengembangkan bakat anak. 

14 . Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah 
berjalan? 
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 Jawab : Ya sudah. 
15 . Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak 

yang berprestasi? 
 Jawab : Biaya gratis bagi anak berprestasi, diberikan seragam juga 
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9.   Nama  : Dwi Joko S 
Alamat   : Grobogan 
SSB yang dibina : Tunas Mandiri Grobogan 
 

 
N
O 
 

YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah 
sepak bola sejauh ini? 

 Jawab :Baik, untuk anak-anak menyalurkan bakat dan mengurangi 
kenakalan.  

2 . Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk 
kegiatan sekolah sepak bola? 

 Jawab : Tidak ada. 
3 . Jika iya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana 

alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina 
dan apa saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab :Donatur, iuran tiap latihan 1rb rupiah, pendaftaran pertama 20rb. 
4 . Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola 

yang Bapak bina? 
 Jawab :Ya, 2 pelatih.  
5 . Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab : Sudah, lisensi D. 
6 . Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab : Enjoy atau santai dan senang dalam melatih. 
7 . Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut 

benar-benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab :Insentif tiap bulan, intensif tiap ikut turnamen. 
8 . Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda 

cabang olahraga sepak bola? 
 Jawab : Ada, 18 anak terdiri 10 anak SD dan 8 anak SMP. 
9 . Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan 

pada seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab : Ya, seleksi dulu. 

10 . Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah 
sepak bola? 

 Jawab :Ya. 
11 . Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah 

sepak bola dibuat oleh pelatih? 
 Jawab :Ada, 1 bulan sekali diadakan rapat pengurus. 
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12 . Apakah faktor penghambat pembinaanpelatihansepak boladi SSB 
yang Bapakbina? 

 Jawab : Faktor biaya, sarana prasarana latihan. 
13 . BagaimanapenilaianBapaktentangpembinaananakusiadinipadasekola

hsepak bola? 
 Jawab :Bagus, anak sejak kecil sudah bisa berprestasi. 

14 . Apakah program pembinaananakusiadini di SSB Bapak telah 
berjalan? 

 Jawab :Ya, sudah. 
15 . Penghargaan apa yangBapakberikanselakupembinakepada anak yang 

berprestasi? 
 Jawab : Dipromosikan ditingkat kabupaten. 

 

10.   Nama  : Untung Suhindarto 

Alamat   : Desa Jambon, Kecamatan Pulokulon 

SSB yang dibina : SSB Tunas Mekar 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan sekolah sepak 
bola sejauh ini? 

 Jawab : Bagus, untuk menghindarkan anak-anak dari hal negatif. 
2 Apakah pemerintah daerah (Dispora)menganggarkan dana untuk kegiatan 

sekolah sepak bola? 
 Jawab :Tidak. 
3 Jika ya,untuk apa saja alokasi dana tersebut ? Jika tidak,darimana alokasi 

dana untuk pembiayaan kegiatan sekolah sepak bola yang anda bina dan apa 
saja alokasi dana tersebut? 

 Jawab : Dari iuran orang tua, untuk digunakan sarana prasarana dan insentif 
pelatih. 

4 Apakah Bapak mempunyai pelatih sendiri di sekolah sepak bola yang Bapak 
bina? 

 Jawab : Ya. 
5 Apakah pelatih tersebut sudah mempunyai sertifikat kepelatihan? 
 Jawab :6 orang pelatih, 3 orang bersertifikat. 
6 Saran apa saja yang Bapak sampaikan kepada pelatih untuk 

mengembangkan kegiatan pelatihan sepak bola di sekolah sepak bola ini ? 
 Jawab : Supaya pelatih bersungguh-sungguh dalam melatih anak-anak. 
7 Apa yang biasa Bapak berikan untuk pelatih, agar pelatih tersebut benar-

benar bisa melaksanakan tugasnya? 
 Jawab : Memberi saran dan masukan. 
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8 Apakah ada perwakilan dari anak SSB Bapak yang mengikuti Popda cabang 
olahraga sepak bola? 

 Jawab : Ada, 6 anak SD. 
9 Apakah perwakilan siswa yang mengikuti Popda tersebut didasarkan pada 

seleksi dari pihak SSB yang bersangkutan? 
 Jawab : Tidak, seleksi dari Kabupaten. 

10 Apakah dari pihak Bapak memonitor langsung kegiatan sekolah sepak bola? 
 Jawab : Kadang-kadang. 

11 Apakah bentuk laporan monitoring pelaksanaan pelatihan sekolah sepak 
bola dibuat oleh pelatih? 

 Jawab : Tidak. 
12 Apakah faktor penghambat pembinaan pelatihan sepak boladi SSB yang 

Bapak bina? 
 Jawab : Pendanaan SSB dan cuaca yang tidak menentu. 

13 Bagaimanapenilaian Bapak tentang pembinaan anak usia dini pada sekolah 
sepak bola? 

 Jawab :Baik sekali, untuk mengasah bakat anak. 
14 Apakah program pembinaan anak usia dini di SSB Bapak telah berjalan? 
 Jawab : Sudah berjalan. 

15 Penghargaan apa yang Bapak berikan selaku pembinakepada anak yang 
berprestasi? 

 Jawab : Diberikan trophy satu-satu jika dapat juara. 
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Hasil Wawancara Pelatih SSB 

Nama  : Mintono 

Alamat : Palembahan 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana proses perekrutan anak usia dini masuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Anak-anak didampingi orang tua mendaftar,semua diterima. 
2 Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 

dini yang Bapak latih? 
 Jawab :Ya ada. 
3 Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab :Alhamdulilah lancar. 
4 Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Ada,tapi diatasi secara bersama-sama. 
5 Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :120 menit. 
7 Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :4 Pelatih,sudah bersertifikat. 
8 Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Ya. 
9 Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab : 2 ke luar kota dan 2 di dalam kota 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : Tunas Mekar,Tunas Mandiri,Singo Barong,dll. 
11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 

hambatan?jelaskan! 
 Jawab :Tidak. 

12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 
berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : Dibantu mendaftar ke diklat-diklat sepak bola di Indonesia. 
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Nama  : Suryadi, S.Pd. 

Alamat : Dusun Trisik, Desa Tarub. 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses 
perekrutananakusiadinimasukSekolahSepak Bola Bapak? 

 Jawab :Masuk ke SD di Desa Tarub dan menginformasikan kepada orang 
tua. 

2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 
dini yang Bapak latih? 

 Jawab : Ya, ada. 
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab : Ya, alhamdulillah. 
4 . Apakah 

BapakmenemuikesulitandalammenanganianakusiadinipadaSekolahSepak 
Bola Bapak? 

 Jawab : Ya, agak susah diatur. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab : 3 kali. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab : 90 menit. 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :Ada 4 pelatih berlisensi D. 
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Ya, pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab : 9 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : SSB Pos84, Remedial, Rantai Baja, Ganesha Putra. 
11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 

hambatan?jelaskan! 
 Jawab : Ya, anak-anak agak bandel. 

12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 
berprestasi dari SekolahSepak Bola yang Bapaklatih? 

 Jawab : Ya, ada. Masing-masing anak diberikan trophy jika mendapat 
juara. 
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Nama  : Tities Bagus Hendra 

Alamat : Jalan Ahmad Yani Kuripan. 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Menawarkan kepada orang tua yang mempunyai anak hobi 
sepakbola. 

2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 
dini yang Bapak latih? 

 Jawab :Ya, ada. 
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab :Kurang lancar. 
4 . Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Ada, masalah materi yang diberikan kepada anak. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :90 menit. 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :ada 4 orang pelatih, 3 orang bersertifikat C dan D 
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab : Ya pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab : 8 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab :SSB Ganesha Putra, Rantai Baja, Singo Barong, Remedial, Rayung 
Kusuma, dll. 

11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 
hambatan?jelaskan! 

 Jawab : Ada, anak-anak masih suka bermain sendiri. 
12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 
 Jawab : Ya pernah, diberi hadiah sepatu. 
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Nama  : Ibnu Ahid 

Alamat : Tawangharjo 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Melalui sekolah-sekolah yang ada di daerah Tawangharjo. 
2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 

dini yang Bapak latih? 
 Jawab :Ya, ada.  
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab :Ya, lancar. 
4 . Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Terkendala materi yang disampaikan kurang bisa diterima anak. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :120 menit. 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :Ada 5, 2 orang diantaranya bersertifikat. 
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Ya, pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab :6 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab :Rantai Baja, Remedial, Tunas Mekar dll. 
11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 

hambatan?jelaskan! 
 Jawab :Ya, sulit menangani anak usia dini karena masih suka seenaknya 

sendiri. 
12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 
 Jawab :Ya, piagam
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Nama  : Setiono 

Alamat : Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Anak mendaftar sendiri dengan didampingi orang tuanya. 
2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 

dini yang Bapak latih? 
 Jawab :Ya, ada. 
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab :Ya, lancar. 
4 . Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Tidak ada kesulitan. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :90 – 120 menit. 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :7 orang pelatih, 2 orang bersertifikat.
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab : Ya pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

bulan? 
 Jawab : 6 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : SSB Tugu Muda Semarang, Undip Semarang dan semua SSB di 
Kabupaten Grobogan. 

11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 
hambatan?jelaskan! 

 Jawab :Ada sedikit hambatan terutama kekurangan alat. 
12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 
 Jawab : Ya, bebas biaya bulanan 
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Nama  : Santoso 

Alamat : Panunggalan 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Anak-anak mendaftar didampingi orang tua mendaftar 
sendiri,dengan membayar biaya 25rb bagi siapa yang berminat. 

2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 
dini yang Bapak latih? 

 Jawab :Ada, program buat turnamen-turnamen juga. 
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab :Ya lancar. 
4 . Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Ya, kekurangan tenaga pelatih. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab :3 kali dalam 1 minggu. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :45 menit 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :1, lisensi C. 
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Ya pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab :6 kali, ke luar kota 2 kali, di dalam kota 4 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab :SSB Remedial, Lowo ijo, Sambernyawa Ngaringan, Pakis Haji, 
Kudus, dll. 

11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 
hambatan?jelaskan! 

 Jawab :Sarana dan Prasarana kurang, Cuaca tidak menentu. 
12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 
 Jawab :Belum ada. 
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Nama  : Eko Robie Y. 

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Wirosari 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Anak-anak mendaftar sendiri ditemani orang tuanya. 
2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 

dini yang Bapak latih? 
 Jawab :Ada. 
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab : Iya, lancar. 
4 . Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Pasti ada kesulitan, tapi dapat diminimalisir dengan semangat. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab : 3 kali. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab : 45 menit. 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab : 6 orang pelatih yang mempunyai lisensi, C dan D.
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab : Ya, pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab :12 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : SSB Tugu Muda Semarang, Rantai Baja, Ganesha Putra dan lain-
lain. 

11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 
hambatan?jelaskan! 

 Jawab : Ya ada, anak usia dini masih labil dan cuaca tidak menentu 
12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 
 .Jawab : Ya ada, akan dikirim seleksi ke ASSBI Pusat 
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Nama  : Purnomo 

Alamat : Putat 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 . Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah 
Sepak Bola Bapak? 

 Jawab : Lewat koordinasi masyarakat desa. 
2 . Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia 

dini yang Bapak latih? 
 Jawab :Ya, Ada. 
3 . Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak 

berjalan lancar setiap minggunya? 
 Jawab :Lancar. 
4 . Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak 

usia dini pada Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Anak desa kesulitan dalam hal biaya dan anak-anak masih susah 

dikasih tahu. 
5 . Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu 

minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 . Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :120 menit. 
7 . Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola 

ini? dan apakah sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :2 pelatih, 1 sudah bersertifikat. 
8 . Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun 

pertandingan ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Ya pernah. 
9 . Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 

Bulan? 
 Jawab : kurang lebih 24 kali. 

10 . Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan 
pertandingan uji coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab :Hampir semua SSB di Grobogan sudah pernah. 
11 . Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 

hambatan?jelaskan! 
 Jawab :Ya, kondisi lapangan, bola kurang baik, dan cuaca juga 

menghambat jika hujan. 
12 . Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi dari Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 
 Jawab :Ada, bebas biaya latihan dan uang jika juara 
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Nama  : Sudarsono/Kasdam 

Alamat  : Grobogan 

  

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana proses perekrutananakusiadinimasukSekolahSepak Bola Bapak? 
 Jawab :Masing-masing mendaftar sendiri dengan orang tua. 
2 Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia dini yang Bapak 

latih? 
 Jawab :Ada, supaya anak-anak berkembang. 
3 Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak berjalan lancar 

setiap minggunya? 
 Jawab : Ya, tapi terkendala cuaca. 
4 Apakah 

BapakmenemuikesulitandalammenanganianakusiadinipadaSekolahSepak 
Bola Bapak? 

 Jawab : Pelatih harus bekerja keras untuk melatih karena anak usia dini 
masih mempunyai rasa malu/minder. 

5 Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :120 menit. 
7 Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola ini? dan apakah 

sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :Ya, 2 pelatih berlisensi D. 
8 Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun pertandingan 

ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Ya, pernah. 
9 Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 Bulan? 
 Jawab :12 kali. 

10 Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan pertandingan uji 
coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab :SSB Remedial, Rantai Baja, Garudaku, Tegowanu dll. 
11 Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 

hambatan?jelaskan! 
 Jawab :Ya ada, anak-anak sering tidak konsentrasi, cuaca dan sarana 

prasarana juga menjadi hambatan. 
12 Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang berprestasi dari 

SekolahSepak Bola yang Bapaklatih? 
 Jawab : Belum ada penghargaan 
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Nama  : Sunjaya 

Alamat : Desa Jambon, Kecamatan Pulokulon.  

  

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

1 Bagaimana proses perekrutan anak usia dinimasuk Sekolah Sepak Bola 
Bapak? 

 Jawab : Menginformasikan melalui sekolah-sekolah. 
2 Apakah ada program yang Bapak rancang untuk anak usia dini yang Bapak 

latih? 
 Jawab :Ada. 
3 Apakah kegiatan pelatihan di Sekolah Sepak Bola Bapak berjalan lancar 

setiap minggunya? 
 Jawab :Alhamdullilah lancar. 
4 Apakah Bapak menemui kesulitan dalam menangani anak usia dini pada 

Sekolah Sepak Bola Bapak? 
 Jawab :Ya, karena SDM Desa kurang. 
5 Berapa kali pelatihan sepak bola dilakukan dalam satu minggu? 
 Jawab :3 kali. 
6 Berapa alokasi waktunya? 
 Jawab :90 menit. 
7 Ada berapa jumlah pelatih yang ada di Sekolah Sepak Bola ini? dan apakah 

sudah memiliki serfikat melatih? 
 Jawab :6 orang pelatih, 3 orang bersertifikat.
8 Apakah pernah dilakukan simulasi pertandingan ataupun pertandingan 

ujicoba melawan Sekolah Sepak Bola lain? 
 Jawab :Pernah. 
9 Jika no 8 menjawab ”Ya” berapa kali dalam kurun waktu 6 bulan? 
 Jawab :8 kali dalam kota dan 2 kali luar kota. 

10 Tim Sekolah Sepak Bola mana yang pernah melakukan pertandingan uji 
coba melawan Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : SSB Sragen, Tunas Mandiri, Garudaku, dll. 
11 Apakah dalam proses pelatihan anak usia dini mengalami 

hambatan?jelaskan! 
 Jawab : Ya, anak-anak sering bandel dan seenaknya sendiri. 

12 Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada anak yang berprestasi dari 
Sekolah Sepak Bola yang Bapak latih? 

 Jawab : Ada, jika menjadi juara diberi trophy satu-satu 
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Lampiran 4 

 

KISI-KISI WAWANCARA ORANG TUA ANAK  
SURVEI PEMBINAAN ANAK USIA DINI 9-12 TAHUN CABANG 
OLAHRAGA SEPAK BOLA PADA SEKOLAH SEPAK BOLA SE-

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 
 
 

N
O 

VARIAB
EL 

SUB 
VARIABE

L 
INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1. Pembinaan a. Ora
ng Tua 
Anak 

 

a. Faktor 

pendorong 

 

 

 

 

 

b. Keinginan 

untuk anak 

bisa 

berprestasi  

 

 

c. Pelaksana

an 

kegiatan/lati

han 

 

 
1. Kesenangan/

hobi anak dan orang tua 
2. Melatih 

kemampuan 
bersosialisasi anak 

3. Mengisi 
waktu luang anak 

 
 
 
 
1. Bentuk dukungan 
2. Motivasi 

 
 
 
 
 
 
1. Dampak positif dan 

negatif 
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Lampiran 5 

 

Hasil Wawancara Orang Tua Anak 

 

Nama  :  Ika Nur 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, untuk melatih anak-anak 

dalam bermain sepak bola 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya dari 5 tahun 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya sangat suka 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Anak lebih pintar bermain sepak 

bola 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya untuk bersosialisasi 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya pasti 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Membelikan perlengkapan latihan 

buat anak 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya setiap dirumah memotivasi 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Belum berprestasi 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : rasa toleransi dan kerjasama 

anak terbangun 

Negative : tidak ada  
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Lampiran 5 

 

Nama  :  Lidya Yuni 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik sekali, untuk menyaring bakat-

bakat anak yang terpendam 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya sudah 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Cukup senang melihat sepak bola 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Anak mempunyai kegiatan positif 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Iya untuk berlatih bersosialisasi 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya pasti 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Mengantar dan menemani anak 

berlatih 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya pasti 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Belum berprestasi 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : anak tidak nakal lagi, lebih 

patuh sama orang tua 

Negative : kalau malam sering tidak 

belajar karena capek. 
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Lampiran 5 

 

 

Nama  :  Dedi Hartono 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Bagus, karena bisa mendidik dan 

membina anak-anak 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya sejak usia 4 tahun 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya. Suka sepak bola 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya anak lebih pintar dalam 

bermain 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya. Bagus untuk anak berhubungan 

dengan lingkungan 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya pasti 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Memberikan nasehat dan saran 

kepada anak  

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Belum berprestasi 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : anak menjadi senang dan 

semangat  

Negative : tidak ada  
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Lampiran 5 

 

 

Nama  :  Boby Yuan 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, untuk mendidik anak-anak 

dalam bermain sepak bola 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya dari 4 tahun 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya  

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya anak lebih berkembang 

teknik dan fisiknya 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya bias bersosialisasi dengan teman 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Mengantar latihan SSB 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya harus 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 2 Rantai Baja Cup 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : fisik dan teknik bermain 

bola lebih baik dari sebelumnya 

Negative ; tidak ada  
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Lampiran 5 

 

 

Nama  :  Murwati Hanah 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik untuk mengasah bakat anak 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya dari usia 5 tahun 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya suka 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Agar anak tidak asal-asalan bermain 

sepak bola 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya bagus buat nak berinteraksi 

dengan lingkungan luar 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya pasti 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Membelikan perlengkapan anak 

bermain sepak bola 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya harus memotivasi 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 2 Rantai baja cup 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : anak berprestasi lebih baik 

lagi 

Negative : tidak ada  
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Lampiran 5 

 

 

Nama  : Setya Husada 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, sangat bermanfaat untuk anak 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya  

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya  

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya anak lebih berkembang 

kemampuannyaa 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya bias bersosialisasi 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Memberikan uang saku dan 

mengawasi anak saat berlatih 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 2 Jambon cup 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : tidak bandel lagi 

Negative : kalau capek latihan 

biasanya malas belajar 
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Lampiran 5 

 

 

Nama  :  Zulkifli 
 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik sekali, mengasah bakat anak 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya bias menjadi pemain sepak 

bola 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya bias bersosialisasi di luar rumah 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya  

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Mengantar saat latihan dan 

mengawasi 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya pasti 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 2 Jambon cup 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : tambah pintar bermain 

sepak bola 

Negative : tidak ada  
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Lampiran 5 

 

 

Nama  :  Hartini 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, anak-anak bias berkumpul 

dengan temannya 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Tidak, baru 2 bulan ini 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Cukup suka 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya anak suka berolahraga 

terutama sepak bola 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya tidak hanya mengisi waktu luang

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Mengantar saat latihan  

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Belum berprestasi 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : nakalnya berkurang 

Negative : kalau malam capek tidak 

belajar 

 



103 
Lampiran 5 

 

 

Nama  :  Parmo   

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, hal positif untuk anak 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya tidak asal-asalan dalam 

bermain 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya, bias bersosialisasi di lingkungan 

luar 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya 

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Membelikan sepatu, kaos, dll. 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya harus  

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 2 rantai baja cup 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : bias menyalurkan hobi dan 

bakatnya 

Negative : tidak ada  
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Lampiran 5 

 

Nama  :  Kasminah 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, anak-anak bias berlatih 

bersama teman-teman yang lain 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya pastinya 

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya lebih [intar bermain sepak 

bola 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya, bias  bersosialisasi dengan 

teman-temannya 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya  

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Membelikan perlengkapan sepak 

bola 

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya  

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 3 Piala Wakil Gubernur 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : bermain bola lebih baik dari 

sebelumnya 

Negative : suka ngantuk kalau di 

sekolah 
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Lampiran 5 

 

 

Nama  :   Roni F 

 

 
NO 

 
YANG PERLU DIUNGKAP 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu 
tentang pelaksanaan kegiatan 
Sekolah Sepak Bola sejauh ini? 

Baik, anak-anak bias mengasah 

keterampilannya 

2 Apakah anak Bapak/Ibu dari kecil 
sudah hobi bermain sepak bola? 

Ya sudah 

3 Apakah orang tua juga senang 
dengan olahraga sepak bola? 

Ya  

4 Apakah tujuan Bapak/Ibu 
memasukkan anak anda pada 
Sekolah Sepak Bola?  

Supaya lebih pintar main sepak bola 

5 Apakah menurut Bapak/Ibu dengan 
anak mengikuti kegiatan Sekolah 
Sepak Bola mampu mengajarkan 
anak anda untuk bersosialisasi di luar 
rumah?atau hanya mengisi waktu 
luang anak? 

Ya, biar anak berkomunikasi dengan 

temannya 

6 Apakah Bapak/Ibu ingin anak anda 
berprestasi lebih tinggi lagi? 

Ya  

7 Apa bentuk dukungan Bapak/Ibu 
terhadap anak anda? 

Mengantar pada saat latihan  

8 Apakah Bapak/Ibu juga memotivasi 
anak supaya lebih semangat berlatih? 

Ya selalu 

9 Prestasi apa yang pernah anak 
Bapak/Ibu raih selama ini berlatih di 
Sekolah Sepak Bola? 

Juara 3 Piala Wakil Bupati 

10 Apakah dampak positif dan negatif 
selama anak anda berlatih di Sekolah 
Sepak Bola ? 

Positif : keterampilan semakin baik 

Negative : tidak ada  

 



106 
Lampiran 6 

 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN  
SURVEI PEMBINAAN ANAK USIA DINI 9-12 TAHUN CABANG 
OLAHRAGA SEPAK BOLA PADA SEKOLAH SEPAK BOLA SE-

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 
 
 

NO VARIABEL SUB 
VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1. Pembinaan b. Anak 
usia dini 

 

d. Keinginan 

untuk 

berprestasi 

 

 

e. Keinginan 

mengisi 

waktu luang 

 

 

f. Pelaksanaan 

kegiatan 

 

1. Sikap disiplin 
2. Ingin berprestasi 
3. Mau bekerjasama 
4. Percaya diri 
 
 
 
 
1. Kesenangan  

 
 
 
 
 
 

2. Persetujuan 
dari orang tua 

3. Pertandingan 
melawan tim 
Sekolah Sepak 
Bola lain 

4. Pemenuhan 
sarana 
prasarana 
olahraga 
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Lampiran 7 
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Lampiran 7 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

 

No  Responden 
   1  2  3  4  5 6 7 8 9 10  11 12

1  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
2  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
3  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
4  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
5  1  1  1  1  1 1 1 1 0 0  0 1
6  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1  0 0
7  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
8  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
9  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1

10  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
11  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
12  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
13  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 0
14  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
15  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
16  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
17  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
18  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
19  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
20  0  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
21  0  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
22  0  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
23  0  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
24  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
25  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1  1 1
26  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
27  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
28  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
29  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
30  1  1  1  1  1 1 1 1 1 0  0 1
31  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  0 1
32  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
33  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
34  1  1  1  1  1 1 1 1 1 1  1 1
35  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
36  1  1  1  1  1 1 1 1 1 0  1 1
37  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
38  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
39  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
40  1  1  1  1  1 1 1 1 1 0  1 1
41  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
42  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
43  1  1  1  1  1 1 1 1 1 0  1 1
44  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
45  1  1  1  1  1 1 1 1 1 0  1 0
46  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
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47  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
48  1  1  1  1  1 1 1 1 1 0  1 1
49  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1
50  1  1  1  1  1 1 1 1 0 1  1 1

   46  50  50  50  50 50 50 50 9 43  37 47
   4  0  0  0  0 0 0 0 41 7  13 3
Ya  92,00%  100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 18,00% 86,00%  74,00% 94,00%
Tidak  8,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,00% 14,00%  26,00% 6,00%
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Daftar Nama Pembina SSB  
Se-Kabupaten Grobogan  

Tahun 2013 
 
 

NO NAMA/ALAMAT SEKOLAH SEPAK BOLA 

1 
Untung Suhindarto 

SSB Tunas Mekar Jambon Jambon 

2 
Setiono 

SSB Rantai Baja Purwodadi Ngabenrejo 

3 
Akhmad Kunadi 

SSB Pos 84 Tawangharjo Tawangharjo 

4 
Tities Bagus Hendra 

SSB Kuda Putih Kuripan 
Kuripan 

5 
Joko S 

SSB Ganesha Putra Grobogan 

6 
Suryadi S.Pd 

SSB Joko Tarub Tarub 

7 
H.Imam Supardi 

SSB Remedial Wirosari Wirosari 

8 
Dwi  Joko S 

SSB Tunas Mandiri Grobogan Grobogan 

9 
Santoso 

SSB Rayung Kusuma Panunggalan 

10 
Sugeng Priyono 

SSB Singo Barong Wolo Desa wolo 
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Daftar Nama Pelatih Sekolah Sepak Bola Se-Kabupaten 
Grobogan Tahun 2013 

 
 

NO NAMA SEKOLAH SEPAK BOLA 

1. Sunjaya SSB Tunas Mekar Jambon 

2. Setiono SSB Rantai Baja Purwodadi 

3. Ibnu Ahid SSB Pos 84 Tawangharjo 

4. Tities Bagus Hendra SSB Kuda Putih Kuripan 

5. Mintono SSB Ganesha Putra 

6. Eko Robie Y SSB Remedial Wirosari 

7. Sudarsono SSB Tunas Mandiri Grobogan 

8. Purnomo SSB Singo Barong Wolo 

9. Santoso SSB Rayung Kusuma 

10. Suryadi S.Pd SSB Joko Tarub 
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DAFTAR NAMA ORANG TUA SAMPEL PENELITIAN 

Daftar Nama Orang Tua Anak dan Pekerjaannya 

NO NAMA Pekerjaan 

1 Sukasto Effendi Petani 

2 Sumargono  Swasta 

3 Susanti  Pedagang 

4 Fitransyah Wiraswasta 

5 Yoyok Prasetyo, S.E. PNS 

6 Sulastri, S.Pd. PNS 

7 Miftahul Huda Wiraswasta 

8 Suparno Swasta 

9 Supardi Pedagang 

10 Darsono Petani 

11 Prihantono Swasta 

12 Supadmi Nur Pedagang 

13 Muda Prasetya Wiraswasta 

14 Heri Wijayanto Wiraswasta 

15 Wiwin Riyanto Petani 

16 Nanik Mulyani Ibu Rumah tangga 

17 Mustangin  Petani

18 Priyantono Swasta 

19 Sri wahyuni PNS 

20 Roni F Swasta 

21 Kasminah Pedagang 

22 Parmo Wiraswasta 

23 Hartini Pedagang 

24 Zulkifli Guru 

25 Setyo Husodo Sopir 

26 Murwati Hanah Pedagang 

27 Boby Yuan Wiraswasta 

28 Dedi Hartono Wiraswasta 
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29 Lidya yuni Ibu Rumah Tangga 

30 Iksan Nur Wiraswasta 
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DAFTAR NAMA ANAK SAMPEL PENELITIAN 

Daftar Nama Anak SSB Ganesha Putra 

NO NAMA Umur  

1 Ridho Cornelis 9 Tahun 

2 Irfansyach 9 Tahun 

3 Yuwanda Budi 9 Tahun 

4 Mahesa Adi 9 Tahun 

5 Maulana Hanif 10 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Singo Barong 

NO NAMA Umur 

1 Naun Al-Qodar 12 Tahun 

2 Nurul Aziz 12 Tahun 

3 Puji Setiawan 12 Tahun 

4 Baharudin 12 Tahun 

5 Mohammad Rifai 12 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Tunas Mekar 

NO NAMA Umur 

1 Danang Bayu 10 Tahun 

2 Edy Sutrisno 11 Tahun 

3 Tri Bima 11 Tahun 

4 Septian 10 Tahun 

5 Hernandias 11 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Tunas Mandiri 

NO NAMA Umur 

1 Muhammad Ariyanto 12 Tahun 

2 Fajar Arafat 9 Tahun 
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3 Dendy Iqbal 11 Tahun 

4 David F 11 Tahun 

5 Abel Erfa 11 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Rayung Kusuma 

NO NAMA Umur 

1 Bagus Yusuf 11 Tahun 

2 Firdaus 12 Tahun 

3 Yusi Mahes 9 Tahun 

4 Teguh Eko 9 Tahun 

5 Dhana Maulana 12 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Remedial Wirosari 

NO NAMA Umur 

1 Rega Raihan 11 Tahun 

2 Geraldi 9 Tahun 

3 Fatur Iga 10 Tahun 

4 Agus Kesdiyanto 12 Tahun 

5 Nur Ajik 9 Tahun
 

Daftar Nama Anak SSB Pos 84 

NO NAMA KELAS 

1 Didit Landar 10 Tahun 

2 Fendi A 10 Tahun 

3 Rehan Purnama 9 Tahun 

4 Abdul Mahmud 11 Tahun 

5 Agung Risky 9 Tahun 
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Daftar Nama Anak SSB Rantai Baja 

NO NAMA Umur 

1 Al Mayda 11 Tahun 

2 Prima Tri 12 Tahun 

3 Rizal Aris 11 Tahun 

4 Seto Nugroho 12 Tahun 

5 Dimas Pramono 12 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Joko Tarub 

NO NAMA Umur

1 Rafi 9 Tahun 

2 Ryan Dwi Saputra 9 Tahun 

3 Supiyaris 11 Tahun 

4 Dicky Ronggo 12 Tahun 

5 Putra Puji 12 Tahun 
 

Daftar Nama Anak SSB Kuda Putih 

NO NAMA Umur 

1 Ivandra 9 Tahun 

2 Oktavian Pambudi 10 Tahun 

3 Sodiq Santoso 9 Tahun 

4 Ramanda Alsaputra 10 Tahun 

5 Mohamat Ainun 10 Tahun 
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B S R B S R B S R B S R B S R B S R

1 REMEDIAL WIROSARI 1 - - 10 10 5 2 4 - - 50 - 2 - - 1 - - -

2 POS 84 TAWANGHARJO - 1 - 5 5 3 2 2 - - 30 - 2 - - 1 - - -

3 JAKA TARUB TARUB - - 1 - 10 3 2 - - - 20 - 1 - - - 1 - -

4 KUDA PUTIH KURIPAN - 1 - 3 8 0 - 4 - - 30 5 1 - - - 1 - -

5 TUNAS MANDIRI GROBOGAN 1 - - 10 5 4 2 2 - 20 10 - 2 - - 1 - - -

6 SINGO BARONG PENAWANGAN - - 1 - 5 5 - 2 - 15 15 - - 1 - - 1 - -

7 GANESHA PUTRA PURWODADI - 1 - 2 8 3 - 2 - 15 20 - 1 - - - 1 - -

8 RANTAI BAJA PURWODADI 1 - - 20 20 10 2 6 - 50 30 20 3 3 - 3 1 - -

9 TUNAS MEKAR PULOKULON - - 1 - 20 - - 2 2 - 35 5 - 1 - - 1 - -

10 RAYUNG KUSUMA PANUNGGALAN - 1 - - 15 5 - 2 2 - 40 10 - 1 - - 1 - -

3 4 3 50 106 38 10 26 4 100 280 40 12 6 0 6 7 0

KETERANGAN :
B  : BAIK
S  : SEDANG
R  : RUSAAK

JUMLAH

KUN

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH SEPAK BOLA
DI KABUPATEN GROBOGAN 

STOPWATCHPELUITLAPANGAN BOLA SEPAK GAWANG

PADA SEKOLAH SEPAK BOLA SE KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013
SURVEI PEMBINAAN ANAK USIA DINI 9 - 12 TAHUN CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA

NO. NAMA SEKOLAH 
SEPAK BOLA (SSB) ALAMAT KETERANGAN

SARANA DAN PRASARANA
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PROGRAM LATIHAN 

Program latihan SSB Rantai Baja Purwodadi berdasarkan Periodisasi yaitu suatu 

perencanaan latihan dan pertandingan yang disusun sedemikian rupa sehingga 

kondisi puncak (Peack Performance) dapat dicapai pada waktu yang telah 

direncanakan atau ditentukan. Sehingga setiap tingkatan Kelompok Umur 

program latihannya berbeda. 

A. Tahap-tahap Periodisasi 

1. Tahap Persiapan 

a. Tahap Persiapan Umum 

b. Tahap Persiapan Khusus 

2. Tahap Kompetisi 

a. Tahap Pra Pertandingan 

b. Tahap Pertandingan Utama 

3. Tahap Transisi/pemulihan 

B. Player Development (Pembangunan Pemain) 

1. Grassroots (Usia Dini) 

• U – 06 ……….U – 10 ( Fun Phase) 

• U – 11 ……….U – 13 (Foundation Phase)  

2. Youth (Usia Muda) 

· U – 14 ………..U – 16 (Formative Phase) 

· U – 17 ………..U – 20 (Final Phase) 

C. Struktur Latihan 

• Periode = Program tahunan 

• Siklus Makro = Program bulanan 

19 
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• Siklus Meso = Program antara 

• Siklus Mikro = Program mingguan 

• Sesi Latihan = Program harian 

• Unit Latihan = Program terkecil terdiri dari warm-up, latihan inti, cooling 

down 

19 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

           

Wawancara dengan Pembina SSB Remedial Wirosari 

 

 

Wawancara dengan Pembina SSB Tunas Mekar Jambon 

 

 

20 
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Wawancara dengan Pembina SSB Rayung Kusuma Panunggalan 

 

 

 

Wawancara dengan Pembina SSB Joko Tarub 

 

 

 

 

20 
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Wawancara dengan Pembina SSB Pos 84 Tawangharjo 

 

 

Wawancara dengan Pembina SSB Tunas Mandiri Grobogan 

 

 

 

20 
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Wawancara dengan Pelatih SSB Singo Barong Wolo 

 

 

Wawancara dengan Pelatih SSB Rantai Baja Purwodadi 

 

 

20 
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Wawancara dengan Pelatih SSB Ganesha Putra 

 

 

Wawancara dengan Pelatih SSB Pos 84 Tawangharjo 

 

 

20 
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Wawancara dengan Orang Tua anak 

 

 

Wawancara dengan Orang Tua Anak 

 

 

20 
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Wawancara dengan Orang Tua Anak 

 

 

Wawancara dengan Orang Tua Anak 

 

 

 

20 
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Penelitian di SSB Remedial Wirosari 

 

 

Penelitian di SSB Tunas Mandiri Grobogan 

 

 

 

20 



136 
Lampiran 18 

 

 

Penelitian di SSB Rantai Baja Purwodadi 

 

 

Penelitian di SSB Tunas Mekar Jambon 

 

 

 

 

20 
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Penelitian di SSB Singo Barong Wolo 

 

 

Penelitian di SSB Pos 84 Tawangharjo 

 

 

 

20 
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Kondisi Lapangan di SSB Ganesha Putra Purwodadi 

 

 

Kondisi Lapangan di SSB Tunas Mekar Jambon 

 

 

 

20 
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Kondisi lapangan di SSB Remedial Wirosari 

 

 

Kondisi Lapangan di SSB Tunas Mandiri Grobogan 

 

 

20 


