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ABSTRAK 

Muhammad Ikhzar Muzaki. 2015. “Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 
Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015”. Skripsi 
Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Drs. Wahadi, M.Pd. Tri Tunggal Setiawan, S.Pd, M.Kes. 

Kata kunci: Manajemen, Sekolah Sepakbola (SSB). 

Manajemen merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi 
sepakbola. Banyak organisasi sepakbola yang mengalami masalah-masalah, 
salah satunya SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, salah satu masalah yang paling 
berpengaruh dalam proses jalannya SSB ini yaitu semakin berkurangnya jumlah 
siswa. Permasalahan : 1) Bagaimana keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah 
Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015? 2) Adakah 
pengaruh manajemen dalam masalah penurunan jumlah siswa SSB Asy-
syafi’iyah Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pengurus, pelatih, dan siswa SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, baik siswa 
yang masih berlatih maupun siswa yang sudah keluar dari SSB. Total sampel 38 
dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian : Keadaaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 
berada pada kategori baik sekali sebesar 10%, kategori baik sebesar 10%, 
kategori sedang sebesar 40%, kategori kurang sebesar 40%, dan kategori 
kurang sekali 0%. Ada pengaruh manajemen dalam masalah penurunan jumlah 
siswa di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, yaitu penatalaksanaan waktu latihan 
dan monitoring atau pengawasan pengurus terhadap kinerja pelatih. 

Simpulan : 1) Keadaaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 
masuk pada kategori sedang dan kurang dilihat dari hasil penghitungan nilai 
kategori sedang dan kurang itu sama, sebesar 40% dan 40%. 2) Ada pengaruh 
manajemen dalam masalah penurunan jumlah siswa di SSB Asy-syafi’iyah 
Karangdawa, yaitu penatalaksanaan waktu latihan dan monitoring atau 
pengawasan pengurus terhadap kinerja pelatih. Saran : 1) Bagi pengurus, perlu 
melakukan penatalaksanaan jadwal latihan dan perlu meningkatkan lagi proses 
pengawasan terhadap kinerja pelatih. 2) Bagi pelatih, harusnya lebih bersikap 
adil dalam hal pemberian kesempatan bermain dan mengikuti seleksi terhadap 
para siswa yang dilatihnya, agar para siswa merasa diberikan apresiasi atas 
kerja keras mereka dalam mengikuti latihan. 3) Bagi siswa, berani 
mengungkapkan keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan terkait 
proses pelatihan yang dihadapinya kepada pengurus maupun pelatih, sehingga 
pengurus maupun pelatih bisa membantu menyelesaikannya. 4) Bagi pengurus 
dan pelatih diharapkan selalu memperbaiki kualitas agar siswa dalam berlatih 
lebih merasa nyaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era 

globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan 

melalui bidang keolahragaan. 

Olahraga sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah 

sangat mendunia. Sepakbola adalah cabang olahraga beregu yang dimainkan 

oleh 2 tim dengan masing-masing tim beranggotakan 11 orang. Olahraga ini 

bertujuan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. 

Tujuan melakukan olahraga sepakbola sangat beragam, dari yang 

sekedar untuk hiburan atau rekreasi, olahraga kesehatan, olahraga pendidikan 

sampai dengan yang bertujuan untuk mencapai prestasi yang optimal. Dengan 

berbagai macam tujuan di dalam melakukan olahraga sepakbola, maka akan 

melahirkan suatu wadah kegiatan untuk menampung kegiatan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapainya. Wadah olahraga untuk mencapai prestasi, 

biasanya di wadahi di suatu organisasi keolahragaan seperti klub-klub olahraga 

atau sekolah-sekolah olahraga. Olahraga pendidikan sebagai contohnya banyak 

dilaksanakan di lembaga pendidikan baik dari SD sampai SLTA atau bahkan 

sampai tingkat universitas. 
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 Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bab VII 

pembinaan dan pengembangan olahraga pasal 21 bahwa 1) pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga 

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 2) pembinaan dan 

pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaan, 

ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, 

serta penghargaan keolahragaan. 3) pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, 

pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. 4) 

pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur 

keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada 

pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat 

(2010:44). 

Pembinaan pemain sepakbola hendaknya dimulai sedini mungkin yaitu 

dimulai semenjak anak-anak umur 7 tahun atau kelompok umur sekolah dasar 

telah diberikan pendidikan olahraga sepakbola secara metodis. Artinya bermain 

sepakbola sudah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, 

secara teratur berencana, agar dari permulaan belajar bermain sepakbola anak-

anak sudah memiliki pengetahuan olahraga dan dasar-dasar bermain sepakbola, 

menguasai teknik dasar dan keterampilan bermain yang benar, dan sekaligus 

membentuk fisik, mendidik sikap mental serta kematangan juara anak 

(Sukatamsi, 1985:12). Dalam perkembangan dunia olahraga sekarang ini, 

kegiatan pembinaan olahraga merupakan faktor yang sangat penting dalam 
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memajukan suatu cabang olahraga tertentu. Karena berkembang atau tidaknya 

olahraga tergantung pada pembinaan olahraga itu sendiri. 

 Berdasarkan pada jalur pembinaan olahraga nasional, yang meliputi 

olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat, maka pada 

olahraga prestasi lembaga yang terlibat langsung adalah KONI, induk organisasi 

olahraga, klub atau perkumpulan (Dirjen Olahraga, 2002:25). Secara khusus 

pembinaan prestasi olahraga pada cabang olahraga sepakbola dilaksanakan 

oleh PSSI yang pada dasarnya dilaksanakan dengan mengikutsertakan 

kepengurusan di tingkat daerah yang disebut pengda PSSI, pengurus di tingkat 

kabupaten atau pengcab PSSI, kemudian pembinaan secara langsung 

dilaksanakan di tingkat paling dasar yaitu tingkat perkumpulan atau klub. 

Perkembangan sepakbola di Indonesia sendiri juga sudah mengalami 

kemajuan. PSSI selaku induk organisasi sepakbola Indonesia telah mengambil 

kebijakan-kebijakan dalam upaya pembinaan sepakbola Indonesia. Salah satu 

upaya tersebut yaitu dengan memberikan kebebasan bagi individu, kelompok, 

atau lembaga untuk membina dan mengembangkan bakat-bakat anak muda 

Indonesia dalam dunia sepakbola. Salah satu cara untuk melakukannya dengan 

pembinaan dan pelatihan melalui ruang lingkup pendidikan seperti didirikannya 

sekolah sepakbola (SSB) di Indonesia. 

Di berbagai kabupaten maupun kota di Indonesia sudah banyak didirikan 

sekolah-sekolah sepakbola atau SSB. Salah satunya di daerah Kabupaten Tegal. 

Di daerah tersebut terdapat beberapa sekolah-sekolah sepakbola yaitu SSB 

Binatama Adiwerna, SSB Persip Pekiringan, SSB Putra Sebayu Slawi, SSB 

Garuda Kendal Serut, dan diantara SSB-SSB tersebut ada SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa. SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berada di Desa Karangdawa 
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Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. SSB ini berdiri dengan dukungan dari 

Yayasan Pendidikan Asy-syafi’iyah Karangdawa. Di SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa terdapat banyak siswa yang ikut berlatih, banyak pemain-pemain 

berbakat yang memiliki keterampilan bermain sepakbola yang baik muncul dari 

hasil pembinaan dan pelatihan SSB tersebut. Prestasi SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa juga tidak diragukan lagi, beberapa gelar sudah didapatkan oleh 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. Beberapa gelar tersebut diantaranya :  

1) Juara 1 U-17 Kabupaten Tegal Tahun 2011 

2) Juara 1 U-15 Kabupaten Tegal Tahun 2012 

3) Juara 2 kompetisi divisi 2 Persekat Kabupaten Tegal Tahun 2012  

 

Gambar 1.1 Pemain SSB Asy-syafi’iyah KU-13 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2011) 

Pada tahun 2012 SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa mendapat dana hibah 

dari Gubernur Jawa Tengah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000, yang 

bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2012. 
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Dari awal didirikannya SSB tersebut sudah banyak siswa yang mendaftar, 

karena antusiasme masyarakat di daerah tersebut terhadap sepakbola cukup 

tinggi, termasuk antusiasme anak-anak. Dengan didirikannya SSB di daerah 

tersebut banyak anak-anak berharap bisa menjadi pemain sepakbola yang 

hebat, oleh karena itu banyak pula anak-anak berlatih dan belajar di SSB 

tersebut. Di SSB tersebut ada 3 kelompok umur, KU-13 tahun, KU-15 tahun, dan 

KU-17 tahun. 

 

Gambar 1.2 Pemain SSB Asy-syafi’iyah KU-15 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2011) 

Namun seiring berjalannya waktu muncul masalah-masalah di SSB ini, 

dari hasil observasi peneliti dan wawancara dengan kepala sekolah SSB Asy-

syafi’iyah tanggal 14 Februari 2015 diantara masalah-masalah yang ada di SSB 

ini salah satunya yang paling berpengaruh dalam proses jalannya SSB ini yaitu 

semakin berkurangnya jumlah siswa. Tingkat kehadiran siswa dalam berlatih 

semakin berkurang, yang akhirnya membuat proses latihan menjadi terganggu. 

Pelatih bingung ketika membuat program latihan maupun model-model latihan 
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karena jumlah pemain yang semakin berkurang jumlahnya. Pada awal didirikan 

SSB ini yaitu pada tahun 2010 jumlah keseluruhan siswa dari semua kelompok 

umur ada 102 siswa, tahun 2011 berkurang menjadi 83 siswa, tahun 2012 jumlah 

siswa menjadi 60 siswa, tahun 2013 berkurang menjadi 45 siswa, tahun 2014 

tinggal 35 siswa dan untuk tahun 2015 tersisa 20 siswa yang masih terdaftar di 

SSB ini, namun masih ada beberapa pemain yang jarang berangkat mengikuti 

latihan, dan di tahun 2015 ini SSB Asy-syafi’iyah vakum dari kegiatan pelatihan 

dan pembinaan pemain karena adanya masalah tersebut. Padahal di SSB ini 

para siswa tidak membayar biaya apapun dalam mengikuti pelatihan baik biaya 

administrasi pendaftaran maupun biaya administrasi tiap bulannya, siswa hanya 

diwajibkan membayar seragam latihan saja, Dilihat dari tahun awal berdirinya 

SSB ini, secara statistik jumlah siswa mengalami penurunan, dari jumlah 102 

siswa ditahun 2010 dan sampai tahun 2015 ini hanya ada 20 siswa. 

 

Gambar 1.3 Pemain SSB Asy-syafi’iyah KU-17  

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2012) 

Permasalahan yang terjadi didalam tubuh SSB Asy-syafi’iyah terutama 

yang paling menonjol adalah tentang penurunan jumlah pemain dari tahun ke 
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tahun. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut?. 

Apakah karena manajemen dari SSB Asy-syafi’iyah yang tidak berjalan dengan 

baik, atau karena ada penyebab yang lain?. Manajemen merupakan salah satu 

penentu keberhasilan suatu organisasi sepakbola. Peran manajemen sangat 

penting tidak hanya dalam perusahaan bisnis dimana biaya dan hasilnya 

diperhitungkan dengan teliti, tetapi dalam kenegaraan dan organisasi sosial 

seperti rumah sakit, sekolah, klub, memerlukan manajemen untuk mencapai 

tujuan masing-masing organisasi tersebut, sehingga manajemen dibutuhkan dan 

diperlukan untuk semua bentuk organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa yang berjudul “Manajemen SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015“. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dibahas 

pada kajian sebelumnya, maka peneliti akan memberikan identifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Berkurangnya jumlah siswa SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015. 

2) Belum diketahuinya penyebab terjadinya masalah berkurangnya jumlah 

siswa SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten 

Tegal Tahun 2015. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang perlu dibatasi. 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak 
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menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis 

memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi 

dalam konteks permasalahan yaitu manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dibahas 

pada kajian sebelumnya, maka permasalahan yang dicari pemecahannya 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015? 

2) Adakah pengaruh manajemen dalam masalah penurunan jumlah siswa SSB 

Asy-syafi’iyah Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 

2015? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasar pada latar belakang, identifikasi masalah, dan hasil penelitian 

yang ingin dicapai, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk : 

1) Mengetahui bagaimana keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015. 

2) Mengetahui adakah pengaruh manajemen dalam masalah penurunan 

jumlah siswa SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa Kecamatan Margasari 

Kabupaten Tegal Tahun 2015. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari hasil pelaksanaan penelitian adalah : 
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1) Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa. 

2) Untuk menambah referensi bacaan mahasiswa tentang manajemen 

keolahragaan. 

3) Menambah khasanah penelitian dibidang organisasi dan kemanajemenan 

olahraga, dalam hal ini olahraga sepakbola. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus 

yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung 

menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan 

kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda 

management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. 

Akhirnya, management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 

manajemen atau pengelolaan (Achmad Paturisi, 2012:2). 

Andrew F. Sikala mendefinisikan manajemen sebagai aktivitas-aktivitas 

perencanaaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya 

yang dimilki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa 

secara efisien (Hasibuan, 2004:2). 

Menurut H.J.S. Husdarta (2009:36) mengartikan manajemen merupakan 

sebuah proses yang melibatkan aspek perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan evaluasi. Menurut Hasibuan (2004:3) manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno, yaitu 

kurang lebih pada abad ke-21 sebelum masehi. Hal ini menunjukkan betapa 
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pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olahraga pada zaman 

modern ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan 

manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat 

umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan 

“bekerja” (Harsuki, 2012:1-2). 

Berdasarkan berbagai pendapat-pendapat tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan aspek atau komponen yang terdapat dalam manajemen, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang 

kesemuanya dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Secara umum manajemen merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mengarahkan seluruh potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya lainnya, untuk memperoleh suatu dukungan dalam usaha mencapai 

tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. 

2.1.2 Filsafat Manajemen 

 Arti kata “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philosophia”. Philia, philos, 

philein yang berarti “cinta”, dan shopia yang berarti “kebijaksanaan”, sehingga 

philosophia berarti cinta akan kebijaksanaan. Dengan demikian seorang filsuf 

adalah pencari atau pecinta kebijaksanaan. Menjadi “bijaksana” berarti berusaha 

mendalami hakikat sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti 

berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sangat mendalam, baik mengenai 

adanya hakikat sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, 

permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut 

(Harsuki, 2012:16). Menurut F. W. Taylor filsafat manajemen adalah kumpulan 

pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas 
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untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajer (Hasibuan, 

2004:5). 

Menurut pendapat George R. Terry (1986) yang dikutip oleh Harsuki 

(2012:16) suatu filsafat manajemen dapat dianggap sebagai suatu cara 

pemikiran manajemen. Hal tersebut terdiri atas sikap, keyakinan dan konsepsi-

konsepsi seorang individu atau kelompok tentang manajemen. Tidak seorang 

pun dapat melakukan manajemen tanpa sesuatu filsafat manajemen baik yang 

terimplikasi maupun yang bersifat implisit. Seorang manajer tidak dapat 

beroperasi dalam suatu ruang hampa atau vakum. Seorang manajer harus 

melaksanakan pemikiran, membuat keputusan-keputusan, dan melakukan 

tindakan-tindakan. Akibatnya adalah bahwa manajer tersebut membentuk suatu 

pola penilaian, pengukuran, tes-tes, dan mempergunakan kriteria yang 

mengungkapkan motif-motif sebenarnya, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, 

hubungan-hubungan psikologis serta sosial yang dianggap perlu, serta suasana 

ekonomi umum yang dikehendaki. 

2.1.3 Peran Manajemen 

Berkembangnya tenaga mesin dan mulai tumbuhnya sarana transportasi 

menyebabkan pula semakin meningkatnya jumlah kelompok organisasi yang 

besar. Hal tersebut pada gilirannya menyebabkan konsep formal yang dapat 

menuntun para pengelola organisasi yang besar dan komplek. Para pengelola 

organisasi tersebut memerlukan konsep dalam manajemen, dan dituntut untuk 

terampil mengaplikasinya. 

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada 
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kegiatan bisnis yang efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan 

berdasarkan fungsi-fungsinya (Erni, 2010:7). 

Peran manajemen sangat penting tidak hanya dalam perusahaan bisnis 

dimana biaya dan hasilnya diperhitungkan dengan teliti, tetapi dalam kenegaraan 

dan organisasi sosial seperti rumah sakit, sekolah, klub, memerlukan manajemen 

untuk mencapai tujuan masing-masing organisasi tersebut, sehingga manajemen 

dibutuhkan dan diperlukan untuk semua bentuk organisasi. 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pentingnya 

peranan manajemen adalah (1) untuk mencapai tujuan, (2) untuk menjaga 

keseimbangan antara pihak yang berkepentingan, dan (3) untuk memperoleh 

efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

2.1.4 Tujuan Manajemen 

Manajemen sebenarnya adalah alat suatu organisasi yang digunakan 

untuk mencapai tujuan. Menurut Susilo Martoyo (1988:115) adanya organisasi 

dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga menghindari sampai tingkat 

seminimal mungkin pemborosan waktu, tenaga, materi, dan uang guna mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, 

organisasi digerakkan agar segala sesuatu dapat berjalan secara efektif (tepat 

guna) dan efisien (tepat waktu, tenaga, dan biaya). Menurut Siswanto (2005:11) 

manajemen bertujuan untuk mencapai sesuatu yang ingin direalisasikan, yang 

menggambarkan cakupan tertentu, dan menyarankan pengarahan kepada usaha 

seorang manajer.  
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Tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan, yang 

menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha 

seorang manajer, ada 4 elemen pokok dari tujuan (goal) sesuatu yang ingin 

direalisasikan, (scope)  cakupan, (definitness) ketepatan, (direction) pengarahan 

(Siswanto, 2005:11). 

Adanya organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga 

dapat menghindari sampai tingkat seminimal mungkin pemborosan waktu, 

tenaga, materi, dan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu (Susilo Martoyo, 1988:115). 

2.1.5 Fungsi Manajemen 

 Dalam buku Achmad Paturisi (2012:72) mengklasifikasikan fungsi-fungsi 

manajemen menjadi 4 bagian sebagai berikut : (a) perencanaan (planning), (b) 

pengorganisasian (organizing), (c) penggerakan (actuating), (d) pengawasan 

(controlling) 

2.1.5.1 Perencanaan  (Planning) 

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan 

dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan 

sumber daya manusia (human resources), sumber daya alam (natural 

resources), dan sumber daya lainnya (other resources) untuk mencapai tujuan 

(Siswanto, 2005:42). 

Dalam buku pengantar manajemen oleh H. Siswanto, terdapat definisi 

perencanaan dari beberapa ahli, menurut Terry (1986:140-142) perencanaan 

adalah seorang manajer menggunakan fakta atau keterangan, premis, dan 

batasan yang benar. Atas dasar itu, manajer menggambarkan dan merumuskan 

tentang hal-hal yang merupakan aktivitas yang akan dioperasikan dan apa yang 
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merupakan bantuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut T. Hani 

Handoko (2012:79) bahwa perencanaan merupakan serangkaian proses 

pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Bagi sebuah organisasi, perencanaan sangat diperlukan, karena tanpa 

perencanaan yang baik, kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. 

Perencanaan yang baik akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut : 

(a) dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, (b) dapat menjamin 

tercapainya tujuan organisasi, (c) dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang, (d) mudah dalam melakukan pengawasan. 

2.1.5.2 Pengorganisasian (Organizing) 

 Menurut Hasibuan (2004:120) organisasi adalah suatu sistem 

perserikatan formal, berstruktur, dan terorganisasi dari sekelompok orang yang 

bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah sekelompok 

orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan 

bersama. Ada 3 elemen penting dalam organisasi yang saling berhubungan yaitu 

sekelompok orang, interaksi serta kerja sama dan tujuan bersama. Sekelompok 

orang yaitu beberapa orang yang menggabungkan diri dengan ikatan norma, 

ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing 

pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab (Siswanto, 

2005:73-74). 

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada 

orang yang terlibat dalam kerjasama. Tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak 

dapat diselesaikan oleh satu orang saja, maka tugas-tugas ini dibagi untuk 

dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian 
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menentukan siapa yang melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip 

pengorganisasian. 

Interaksi serta kerja sama yaitu sekelompok orang saling mengadakan 

hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja 

sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud (purpose), sasaran 

(objective), dan tujuan (goal). 

Tujuan bersama yaitu sekelompok orang yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama diarahkan pada titik tertentu, yaitu tujuan bersama yang ingin 

direalisasikan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara 

bersama-sama. Tujuan bersama yang hendak direalisasikan tersebut dapat 

merupakan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Mungkin bisa tujuan 

yang dipencapainnya secara rutin atau secara berkala saja. 

Definisi-definisi diatas menunjukan bahwa pengorganisasian merupakan 

langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian sebagai fungsi 

yang organik administrasi dan manajemen dapat ditempatkan sebagai fungsi 

kedua setelah fungsi perencanaan menempati fungsi pertama. 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan 

besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian 

mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi 

tersebut. 

2.1.5.3 Penggerakan (Actuating) 

 Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut The Liang Gie yang 

dikutip oleh Achmad Paturisi (2012:78) merupakan aktivitas seorang manajer 
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dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan dan menuntun 

pegawai atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Memberi dorongan atau 

menggerakkan (Actuating) mencakup kegiatan yang dilakukan oleh manajer 

untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan tercapai. Menggerakkan 

dimaksudkan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok 

sedemikian rupa sehingga anggota kelompok tersebut berkeinginan dan 

berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Berarti merangsang anggota-

anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan 

yang baik. 

 Menurut Keith Davis yang dikutip oleh Achmad Paturisi (2012:79) 

menggerakan ialah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Unsur esensial dalam organisasi 

yaitu kebersamaan langkah ataupun gerak didasarkan intruksi yang jelas untuk 

mencapai tujuan. Pemimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan 

dengan bawahan yang sifatnya mendukung dan meningkatkan rasa percaya diri 

menggunakan kelompok membuat keputusan. Pemimpin yang efektif 

menunjukkan pencapaian tugas pada rata-rata kemajuan, keputusan kerja, moral 

kerja dan kontribusi wujud kerja. Prinsip utama dalam penggerakan ini adalah 

bahwa perilaku dapat diatur, dibentuk atau diubah dengan sistem imbalan yang 

positif yang dikendalikan dengan cermat. 

2.1.5.4 Pengawasan (Controlling) 

 Menurut Siswanto (2005:151) pengendalian atau pengawasan dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk mengevaluasi apakah 
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aktivitas-aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan, dan apabila belum dilaksanakan diagnosis faktor penyebabnya, 

selanjutnya diambil tindakan perbaikan.  

 Dalam buku Erni Tisnawati Sule (2010:318) fungsi pengawasan dalam 

manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan 

berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, 

membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan didalam 

penyelenggaraannya dan mengambil tindakan yang diperlukan. 

 Supaya organisasi bergerak kearah tujuan yang diharapkan, maka 

diperlukan pengendalian secara periodik dan terus menerus oleh seorang 

pemimpin. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada beberapa langkah 

dalam proses pengendalian yaitu : (1) menetapkan standar dan metode untuk 

mengukur prestasi, (2) mengukur prestasi kerja, (3) membandingkan apakah 

prestasi kerja sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, (4) 

pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan. 

2.1.6 Hakikat Sekolah Sepakbola (SSB) 

 Menurut Pedoman Dasar PSSI Pasal 35 Ayat 1 dan 2, “pertumbuhan dan 

perkembangan anak tidak hanya tergantung pada sekolah saja, akan tetapi juga 

pada keluarga, masyarakat atau organisasi yang melakukan tugas pembinaan 

pertumbuhan dan perkembangan seperti organisasi pemuda, pelajar dan badan-

badan pendidikan yang lain seperti SSB”. 

 Anak-anak mengikutsertakan diri pada kegiatan olahraga di SSB 

kemungkinan terdorong oleh rasa senang yang dialami. Sekalipun dalam 
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kegiatan tersebut terselip segi latihan, namun anak-anak menganggap sebagai 

permainan atau rekreasi. Dengan meningkatkan olahraga dari kegiatan yang 

merupakan rekreasi dan kesenangan akan menjadi pertandingan atau prestasi 

yang memerlukan kesempurnaan teknik yang dapat dibina dengan pengarahan 

tenaga, fasilitas maupun biaya, sehingga menjadi olahraga prestasi yang dapat 

dikembangkan. 

 SSB merupakan sebuah organisasi olahraga khususnya sepakbola yang 

memiliki fungsi mengembangkan potensi yang dimiliki atlet. Tujuan SSB untuk 

menghasilkan atlet yang memiliki kemampuan yang baik, mampu bersaing 

dengan SSB lainnya, dapat memuaskan masyarakat, dan mempertahankan 

kelangsungan hidup suatu organisasi (Soedjono, 1999:2). 

 Saat ini sekolah-sekolah sepakbola kebanjiran siswa. Hal ini merupakan 

fenomena bagus mengingat peran sekolah sepakbola sebagai akar pembinaan 

prestasi sekolah sepakbola nasional yang mampu menjadi penyuplai pemain 

bagi klub yang membutuhkan. Selain itu tujuan utama SSB sebenarnya untuk 

menampung dan memberikan kesempatan bagi para siswanya dalam 

mengembangkan bakatnya. Disamping itu juga memberikan dasar yang kuat 

tentang bermain sepakbola yang benar, termasuk di dalamnya membentuk sikap, 

kepribadian, dan perilaku yang baik. Sedangkan prestasi merupakan tujuan 

jangka panjang (Soedjono, 1999:3). Dengan demikian yang dimaksud SSB 

dalam penelitian ini adalah suatu organisasi olahraga khususnya sepakbola yang 

memiliki fungsi mengembangkan potensi atlet, agar mampu menghasilkan atlet 

yang berkualitas dalam sepakbola. 
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2.1.6.1 Standar Sekolah Sepakbola Berkualitas 

 Menurut Subagyo Irianto, (komunikasi pribadi Bara Sauma Adiguna, 

untuk karya tulis mahasiswa berprestasi FIK, tahun 2011). Sekolah sepakbola 

yang berkualitas dapat dilihat melalui 4 faktor utama, antara lain : (1) kualitas 

pelatih : memiliki pengalaman yang cukup, dan memiliki wawasan yang luas 

tentang pembinaan usia dini, (2) kurikulum : memiliki kurikulum yang baik 

berdasar tingkatan umur, metode pembinaan dari sisi teknik, taktik dan mental, 

serta pembinaan secara keseluruhan dengan baik, (3) sarana dan prasarana : 

memiliki sarana dan prasarana yang baik (lapangan, bola, alat-alat peraga, ruang 

fitness, dan fasilitas-fasilitas penunjang) yang berstandar nasional maupun 

internasional, (4) manajemen : memiliki manajemen yang baik. 

2.1.7 SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

SSB Asy-syafi’yah Karangdawa adalah sebuah sekolah sepakbola di 

Kabupaten Tegal yang berlokasi di desa Karangdawa Kecamatan Margasari 

Kabupaten Tegal. SSB ini berdiri dengan dukungan dari Yayasan Pendidikan 

Asy-syafi’iyah Karangdawa. Di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa terdapat banyak 

siswa yang ikut berlatih, terbagi dalam 3 kelompok umur, KU-13 tahun, KU-15 

tahun, dan KU-17 tahun. Banyak pemain-pemain berbakat yang memiliki 

keterampilan bermain sepakbola yang baik muncul dari hasil pembinaan dan 

pelatihan SSB tersebut. Prestasi SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa juga tidak 

diragukan lagi, beberapa gelar sudah didapatkan oleh SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa. Beberapa gelar tersebut diantaranya :  

1) Juara 1 U-17 Kabupaten Tegal Tahun 2011 

2) Juara 1 U-15 Kabupaten Tegal Tahun 2012 

3) Juara 2 kompetisi divisi 2 Persekat Kabupaten Tegal Tahun 2012 
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Gambar 2.1 Juara 1 U-15 Kabupaten Tegal Tahun 2012 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2012) 

Susunan organisasi manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa sebagai 

berikut : 

1. Pelindung    : Yayasan Pendidikan Asy-syafi’iyah  

2. Penanggung Jawab   : H. Drs. Slamet, HS 

3. Kepala Sekolah    : Eko Rahmanto, SH. 

4. Sekretaris    : Isro Maulana 

5. Bendahara    : Samsul Ma’arif 

6. Pelatih Kepala    : Eko Rahmanto, SH. 

7. Asisten Pelatih U-13    : Yasid Al-Amin 

8. Asisten Pelatih U-15   : Wahadi 

9. Asisten Pelatih U-17    : Suherman 

10. Ass. Pelatih Penjaga Gawang : Joko Sabar Mei 

11. Komisi Perwasitan   : David Ade Chandra 

12. Komisi Pertandingan   : Yasir, S.Pd. SD 



22 

 

 

13. Dokumentasi dan Humas  : Muslikhudin, Ayif Hidayatulloh  

14. Kesehatan    : Hasan Bisri, Abdul Kharis 

15. Perlengkapan    : M. Nur, Suparno 

 (Sumber: Pengurus SSB Asy-syaf’iyah Karangdawa.2010) 

 

Gambar 2.2 Juara 2 U-17 kompetisi divisi 2 Persekat  

Kabupaten Tegal Tahun 2012 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2012) 

2.2 Kerangka Berfikir 

 Dari uraian teori tentang manajemen diatas dapat ditemukan bahwa 

target keberhasilan sebuah organisasi dalam hal ini organisasi olahraga 

sepakbola dalam bentuk SSB tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemain atau 

siswa dan pelatih yang bekerja didalam lapangan saja, akan tetapi semua 

elemen yang terkait dan bekerja didalam manajemen SSB itu sendiri. 

Manajemen SSB yang baik meliputi perekrutan, proses kerja, dan bahkan dari 

segi eksternal. Jika semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, maka target yang akan dicapai 
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dapat dilakukan dengan baik. Manajemen pelatih meliputi perekrutan, standar 

kompetensi, program latihan yang dibuat, kerjasama dan komunikasi dengan 

pelatih lain. Jika semua hal tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan maka pelatih berada pada 

kondisi siap untuk melatih dengan baik. 

Sarana dan prasarana pendukung latihan dan pertandingan juga 

berpengaruh terhadap pemain dalam proses berlatih, hal tersebut berpengaruh 

pada performa atlet saat latihan maupun pertandingan. Sarana dan prasarana 

juga dapat membantu meningkatkan motivasi atlet dalam kehadirannya ketika 

berlatih. Organisasi kepengurusan sebuah SSB juga berpengaruh terhadap 

target yang ingin dicapai, jika kegiatan kepengurusan berjalan dengan lancar dan 

setiap bagian organisasi dikelola oleh ahlinya maka pelayanan terhadap atlet dan 

pelatih juga akan lebih baik. 

Pembina, dalam hal ini adalah induk organisasi diatasnya dan pihak 

swasta yang bertanggung jawab atas operasional SSB. Jika pembina 

mendukung operasional dengan baik, maka manajemen organisasi 

kepengurusan, sarana dan prasarana akan berjalan lancar dalam upaya 

pencapaian target. 

Jika semua elemen yang terkait dan bekerja didalam manajemen SSB itu 

berjalan dengan baik, maka permasalahan-permasalahan tidak akan muncul, 

dan jika ada permasalahan, permasalahan tersebut bisa ditangani dengan baik 

oleh manajemen tersebut. Sebaliknya, jika manajemen didalam SSB tidak 

berjalan dengan baik, maka permasalahan-permasalahan akan muncul. Yang 

akibatnya dapat mengganggu jalannya proses kegiatan yang ada di SSB 

tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

keadaan manajemen dan untuk mengetahui adakah pengaruh manajemen dalam 

masalah penurunan jumlah siswa SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2015. 

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah manajemen SSB 

Asy-syafi’iyah Karangdawa. Guna mengetahui bagaimana kondisi manajemen 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, yang diukur menggunakan angket. Manajemen 

merupakan sebuah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan, meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus, jajaran pelatih, dan siswa 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, baik siswa yang masih berlatih di SSB Asy-

syafi’iyah maupun siswa yang sudah keluar dari SSB sejak awal berdiri sampai 

tahun 2015 dengan jumlah 119. 
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3.3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus, pelatih, siswa yang masih 

berlatih dan siswa yang sudah keluar dari SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. Total 

sampel ada 38. 10 orang dari pengurus dan pelatih yang masih aktif, 20 dari 

siswa yang masih berlatih, dan 8 dari pemain yang sudah keluar dari SSB, untuk 

siswa yang sudah keluar diambil 10% dari jumlah keseluruhan pemain yang 

sudah keluar sejak tahun 2010 yaitu dari total 82 siswa. Alasan peneliti hanya 

mengambil 10% karena faktor jarak, waktu, dan dana. Teknik sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek 

bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 2010:183). 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket yang 

digunakan adalah angket tertutup dari penelitian Arbi Nurdianto tahun 2013 

tentang pemetaan manajemen pembinaan sekolah sepakbola di Kabupaten 

Sleman yang sudah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Selain 

menggunakan angket tertutup, penelitian ini juga menggunakan pertanyaan-

pertanyaan terbuka yang dibuat oleh peneliti untuk siswa sebagai data sekunder 

penelitian. Untuk angket tertutup dari Arbi Nurdianto uji validitas dilakukan 

menggunakan teknik total item corelation, penghitungannya menggunakan SPSS 

16.00 version for windows. Sedangkan uji reliabilitas dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach. Angket ini menggunakan modifikasi skala bertingkat. 

Rating-scale (skala bertingkat) yaitu sebuah peryataan diikuti oleh kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai 
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ke sangat tidak setuju (Suharsimi Arikunto, 2010:195). Dalam angket tersebut 

disajikan 4 alternatif jawaban, seperti pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alternatif jawaban Angket 

Alternatif Jawaban 
Skor 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan memberikan angket tertutup kepada pengurus dan pelatih. Dan angket 

terbuka kepada siswa yang masih berlatih maupun sudah keluar sebagai data 

sekunder penelitian. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 

(a) peneliti mencari data di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, (b) peneliti 

menentukan jumlah subjek penelitian, (c) peneliti menyebarkan angket kepada 

responden, (d) peneliti mengumpulkan angket dan melakukan transkrip atas 

pengisian angket, (e) setelah proses pengkodingan, peneliti melakukan proses 

pengelolaan data dan analisis data dengan software program Microsoft Excell 

2010 dan SPSS 16 For Windows, (f) setelah memperoleh data penelitian, peneliti 

mengambil kesimpulan dan saran. 

3.6 Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

 Suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan 

menghambat, demikian pula dengan penelitian ini telah diusahakan untuk 

menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang menghambat serta 

mempengaruhi selama penelitian ini berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara 

lain : 
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3.6.1 Faktor Kesungguhan Sampel 

 Kesungguhan sampel saat penelitian sangat mempengaruhi hasil 

penelitian, hal ini memang sangat sulit untuk dicegah karena semua ini berasal 

dari dalam individu masing-masing. Untuk mengatasi hal itu peneliti selalu 

memberikan pengarahan kepada sampel tentang maksud, tujuan, dan 

pentingnya penelitian ini. 

3.6.2 Faktor Kemampuan Individu 

 Setiap individu mempunyai kemapuan yang berbeda-beda dalam 

menangkap penjelasan dan memahami maksud dari setiap pertanyaan-

pertanyaan yang ada didalam angket. Untuk itu peneliti selalu siap untuk 

memberi penjelasan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi angket. 

3.6.3 Faktor Jarak dan Waktu 

 Dalam penelitian ini melibatkan siswa yang sudah keluar dan tidak 

berlatih lagi di SSB yang dijadikan penelitian, oleh karena itu peneliti harus 

datang langsung dari rumah kerumah siswa-siswa tersebut untuk memberikan 

angket, faktor jarak sangat berpengaruh, karena rumah siswa-siswa tersebut 

tidaklah saling berdekatan dan tentunya membutuhkan waktu yang banyak. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:29) pada statistik deskriptif, akan 

dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi 

frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan 

kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang 

dan simpangan baku. Suharsimi Arikunto (2002:245-246) rumus yang digunakan 

untuk mencari persentase adalah sebagai berikut:  
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Keterangan: P = Presentase yang dicari  

            F = Frekuensi  

                                          N = Jumlah responden 

 Untuk memperjelas proses analisis maka dilakukan pengkategorian. 

Kategori tersebut terdiri atas lima kriteria, yaitu: baik sekali, baik, sedang, kurang, 

kurang sekali. Dasar penentuan kemampuan tersebut adalah menjaga tingkat 

konsistensi dalam penelitian. Pengkategorian tersebut menggunakan Mean dan 

Standar Deviasi. Menurut Anas Sudijono (2006:186) untuk menentukan kriteria 

skor dengan menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) dalam skala yang 

dimodifikasi seperti pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kelas Interval 

No Interval Kategori 

1 X > M + 1,5 SD Baik Sekali 

2 M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD Baik 

3 M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD Sedang 

4 M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD Kurang 

5 X ≤ M – 1,5 SD Kurang Sekali 

Keterangan: 

M : Nilai rata-rata (mean) 

X : Skor 

SD : Standar Deviasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa Kecamatan 

Margasari Kabupaten Tegal dan dilakukan pada tanggal 10-15 September 2015. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 10 pengurus dan pelatih, 20 siswa yang 

masih berlatih, dan 8 siswa yang sudah keluar dari SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa, total sampel ada 38. 

 Deskripsi data hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

hasil-hasil pengumpulan data yaitu tentang jawaban responden atas angket yang 

diberikan kepada responden untuk mengukur keadaan manajemen SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa dan untuk mengidentifikasi faktor penyebab berkurangnya 

jumlah siswa di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. Data untuk mengidentifikasi 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa diungkapkan dengan 

angket tertutup yang terdiri dari 58 pernyataan dan terbagi dalam empat faktor, 

yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penggerakan, dan (4) 

pengawasan. Sedangkan data untuk mengidentifikasi faktor penyebab 

berkurangnya jumlah siswa di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa diungkapkan 

dengan angket terbuka yang diberikan kepada siswa yang masih berlatih dan 

yang sudah keluar. Masing-masing terdiri dari 2 pertanyaan, pertanyaan pertama 

tentang motivasi masuk SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, pertanyaan kedua 

tentang alasan keluar dan masih berlatih di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 

Angket terbuka ini dibutuhkan untuk dijadikan data sekunder penelitian. 
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 Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase menggunakan bantuan software 

program Microsoft Excell 2010 dan SPSS 16 For Windows. Dari analisis data 

keadaan manajemen organisasi SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa diperoleh skor 

terendah (minimum) 158.00, skor tertinggi (maksimum) 195.00, rerata (mean) 

170.9000, nilai tengah (median) 172.0000, nilai yang sering muncul (mode) 

173.00, standar deviasi (SD) 11.71371. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa 

Statistik 

N 10 

Mean 170.9000 

Median 172.0000 

Mode 173.00 

Std. Deviation 11.71371 

Minimum 158.00 

Maximum 195.00 

 Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka keadaan 

manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa 

No Interval Klasifikasi Frekuensi % 

1 X > 188.470 Baik Sekali 1 10% 

2 176.756 < X ≤ 188.470 Baik 1 10% 

3 165.043 < X ≤ 176.756 Sedang 4 40% 

4 153.329 < X ≤ 165.043 Kurang 4 40% 

5 X ≤ 153.329 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 10 100% 

Keterangan : 

X > 170.9000 + (1,5.11.71371) 

170.9000 + (0,5.11.71371) < X ≤ 170.9000 + (1,5.11.71371) 

170.9000 - (0,5.11.71371) < X ≤ 170.9000 + (0,5.11.71371) 

170.9000 - (1,5.11.71371) < X ≤ 170.9000 - (0,5.11.71371) 

X ≤ 170.9000 - (1,5.11.71371) 
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 Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram, maka data keadaan 

manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa tampak pada diagram 4.1. 

 

Diagram 4.1. Diagram Batang Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa 

 Berdasarkan tabel 4.1, 4.2, dan diagram 4.1 menunjukkan bahwa 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berada pada kategori baik 

sekali sebesar 10%, kategori baik sebesar 10%, kategori sedang sebesar 40%, 

kategori kurang sebesar 40%, dan kategori kurang sekali 0%. Sedangkan 

berdasarkan nilai rata-rata yaitu 170.9000, keadaan manajemen SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa masuk dalam kategori sedang dan kurang, melihat dari 

hasil penghitungan nilai kategori sedang dan kurang itu sama, sebesar 40% dan 

40%. 

 Rincian mengenai keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

berdasarkan faktor perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Perencanaan 

 Keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

perencanaan ditemukan mean 36.9000, median 37.5000, modus 38.00, dan 

standar deviasi 2.51440. Adapun nilai terkecil sebesar 32.00, dan nilai terbesar 

41.00. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Deskripsi Statistik Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Perencanaan 

Statistik 

N 10 

Mean 36.9000 

Median 37.5000 

Mode 38.00 

Std. Deviation 2.51440 

Minimum 32.00 

Maximum 41.00 

 Tabel distribusi frekuensi keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa berdasarkan faktor perencanaan dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Perencanaan 

No Interval Klasifikasi Frekuensi % 

1 X > 40.6716 Baik Sekali 1 10% 

2 38.1572 < X ≤ 40.6716 Baik 1 10% 

3 35.6428 < X ≤ 38.1572 Sedang 5 50% 

4 33.1284 < X ≤ 35.6428 Kurang 2 20% 

5 X ≤ 33.1284 Kurang Sekali 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Keterangan : 

X > 36.9000 + (1,5.2.51440) 

36.9000 + (0,5.2.51440) < X ≤ 36.9000 + (1,5.2.51440) 

36.9000 - (0,5.2.51440) < X ≤ 36.9000 + (0,5.2.51440) 

36.9000 - (1,5.2.51440) < X ≤ 36.9000 - (0,5.2.51440) 

X ≤ 36.9000 - (1,5.2.51440) 

 

Diagram 4.2. Diagram Batang Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Perencanaan 
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 Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram, maka data keadaan 

manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor perencanaan 

tampak pada diagram 4.2. 

Berdasarkan tabel 4.3, 4.4, dan diagram 4.2 menunjukkan bahwa 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

perencanaan berada pada kategori baik sekali sebesar 10%, kategori baik 

sebesar 10%, kategori sedang sebesar 50%, kategori kurang sebesar 20%, dan 

kategori kurang sekali sebesar 10%. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 

36.9000, keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan 

faktor perencanaan masuk dalam kategori sedang. 

2. Faktor Pengorganisasian 

Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Pengorganisasian 

Statistik 

N 10 

Mean 44.0000 

Median 44.0000 

Mode 40.00 

Std. Deviation 4.05518 

Minimum 38.00 

Maximum 51.00 

 Keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

pengorganisasian ditemukan mean 44.0000, median 44.0000, modus 40.00, dan 

standar deviasi 4.05518. Adapun nilai terkecil sebesar 38.00, dan nilai terbesar 

sebesar 51.00. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 Tabel distribusi frekuensi keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa berdasarkan faktor pengorganisasian dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Pengorganisasian 

No Interval Klasifikasi Frekuensi % 

1 X > 50.08277 Baik Sekali 1 10% 

2 46.02759 < X ≤ 50.08277 Baik 0 0% 

3 41.97241 < X ≤ 46.02759 Sedang 5 50% 

4 37.91723 < X ≤ 41.97241 Kurang 4 40% 

5 X ≤ 37.91723 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 10 100% 

Keterangan : 

X > 44.0000 + (1,5.4.05518) 

44.0000 + (0,5.4.05518) < X ≤ 44.0000 + (1,5.4.05518) 

44.0000 - (0,5.4.05518) < X ≤ 44.0000 + (0,5.4.05518) 

44.0000 - (1,5.4.05518) < X ≤ 44.0000 - (0,5.4.05518) 

X ≤ 44.0000 - (1,5.4.05518) 

 Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram, maka data keadaan 

manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

pengorganisasian tampak pada diagram 4.3.. 

 

Diagram 4.3. Diagram Batang Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Pengorganisasian 

Berdasarkan tabel 4.5, 4.6, dan diagram 4.3 menunjukkan bahwa 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

pengorganisasian berada pada kategori baik sekali sebesar 10%, kategori baik 

sebesar 0%, kategori sedang sebesar 50%, kategori kurang sebesar 40%, dan 

kategori kurang sekali sebesar 0%. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 
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44.0000, keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan 

faktor pengorganisasian masuk dalam kategori sedang. 

3. Faktor Penggerakan 

 Keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

penggerakan ditemukan mean 29.8000, median 29.5000, modus 30.00, dan 

standar deviasi 2.48551. Adapun nilai terkecil sebesar 27.00, dan nilai terbesar 

sebesar 36.00. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Deskripsi Statistik Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Penggerakan 

Statistik 

N  10 

Mean 29.8000 

Median 29.5000 

Mode 30.00 

Std. Deviation 2.48551 

Minimum 27.00 

Maximum 36.00 

 Tabel distribusi frekuensi keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa berdasarkan faktor penggerakan dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Penggerakan 

No Interval Klasifikasi Frekuensi % 

1 X > 33.528265 Baik Sekali 1 10% 

2 31.042755 < X ≤ 33.528265 Baik 0 0% 

3 28.557245 < X ≤ 31.042755 Sedang 6 60% 

4 26.071735 < X ≤ 28.557245 Kurang 3 30% 

5 X ≤ 26.071735 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 10 100% 

Keterangan : 

X > 29.8000 + (1,5.2.48551) 
29.8000 + (0,5.2.48551) < X ≤ 29.8000 + (1,5.2.48551) 
29.8000 - (0,5.2.48551) < X ≤ 29.8000 + (0,5.2.48551) 
29.8000 - (1,5.2.48551) < X ≤ 29.8000 - (0,5.2.48551) 

X ≤ 29.8000 - (1,5.2.48551) 
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 Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram, maka data keadaan 

manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor penggerakan 

tampak pada diagram 4.4. 

  

Diagram 4.4. Diagram Batang Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah    

Karangdawa Berdasarkan Faktor Penggerakan 

Berdasarkan tabel 4.7, 4.8, dan diagram 4.4 menunjukkan bahwa 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

penggerakan berada pada kategori baik sekali sebesar 10%, kategori baik 

sebesar 0%, kategori sedang sebesar 60%, kategori kurang sebesar 30%, dan 

kategori kurang sekali sebesar 0%. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 

29.8000, keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan 

faktor penggerakan masuk dalam kategori sedang. 

4. Faktor Pengawasan 

 Keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

pengawasan ditemukan mean 60.2000, median 61.2000, modus 57.00, dan 

standar deviasi 4.02216. Adapun nilai terkecil sebesar 53.00, dan nilai terbesar 

sebesar 67.00. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Deskripsi Statistik Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Pengawasan 

Statistik 

N  10 

Mean 60.2000 

Median 61.2000 

Mode 57.00 

Std. Deviation 4.02216 

Minimum 53.00 

Maximum 67.00 

 Tabel distribusi frekuensi keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iiyah 

Karangdawa berdasarkan faktor pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Pengawasan 

No Interval Klasifikasi Frekuensi % 

1 X > 66.23324 Baik Sekali 1 10% 

2 62.21108 < X ≤ 66.23324 Baik 1 10% 

3 58.18892 < X ≤ 62.21108 Sedang 4 40% 

4 54.16676 < X ≤ 58.18892 Kurang 3 30% 

5 X ≤ 54.16676 Kurang Sekali 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Keterangan : 

X > 60.2000 + (1,5.4.02216) 
60.2000 + (0,5.4.02216) < X ≤ 60.2000 + (1,5.4.02216) 
60.2000 - (0,5.4.02216) < X ≤ 60.2000 + (0,5.4.02216) 
60.2000 - (1,5.4.02216) < X ≤ 60.2000 - (0,5.4.02216) 

X ≤ 60.2000 - (1,5.4.02216) 

 Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram, maka data keadaan 

manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor pengawasan 

tampak pada diagram 4.5. 

 Berdasarkan tabel 4.9, 4.10, dan diagram 4.5 menunjukkan bahwa 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

pengawasan berada pada kategori baik sekali sebesar 10%, kategori baik 

sebesar 10%, kategori sedang sebesar 40%, kategori kurang sebesar 30%, dan 

kategori kurang sekali sebesar 10%. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 
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60.2000, keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan 

faktor pengawasan masuk dalam kategori sedang. 

 

Diagram 4.5. Diagram Batang Keadaan Manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Berdasarkan Faktor Pengawasan 

 Sedangkan untuk hasil penghitungan angket terbuka untuk siswa yang 

masih berlatih dan yang sudah keluar dapat dilihat pada tabel 4.11 dan tabel 

4.12. 

Tabel 4.11 Hasil Penghitungan Angket Siswa yang Keluar 

No 

Faktor Penyebab Keluar 

Dana 
Diri 

sendiri 
Orang 

tua 
Waktu Pelatih Jarak 

Program 
latihan 

Fokus sekolah 
formal 

1             

2           

3           

4           

5           

6           

7            

8           

Jumlah 1 3 1 4 4 1 3 2 

 Berdasarkan tabel 4.11 hasil penghitungan angket terbuka untuk siswa 

yang sudah keluar dari SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa yang sudah 

dikategorikan alasan-alasannya berdasarkan jawaban yang diisi menunjukkan 
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bahwa alasan karena dana berjumlah 1, alasan karena diri sendiri berjumlah 3, 

alasan karena orang tua berjumlah 1, alasan karena waktu berjumlah 4, alasan 

karena pelatih berjumlah 4, alasan karena jarak berjumlah 1, alasan karena 

program latihan berjumlah 3, dan alasan karena fokus dengan sekolah formal 

berjumlah 2. Dari tabel yang ada, alasan siswa keluar dari SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa yang paling banyak yaitu karena faktor waktu dan pelatih dengan 

jumlah yang sama yaitu 4 dan 4. 

Tabel 4.12 Hasil Penghitungan Angket Siswa yang Masih Bertahan Latihan 

No 

Faktor Penyebab Masih Bertahan Latihan 

Diri 
sendiri 

Pelatih Teman Jarak 
Program 
latihan 

1       

2        

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9        

10         

11        

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18        

19       

20        

Jumlah 10 4 8 4 1 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil penghitungan angket terbuka untuk siswa 

yang masih bertahan latihan di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa yang sudah 

dikategorikan alasan-alasannya berdasarkan jawaban yang diisi menunjukkan 

bahwa alasan karena diri sendiri berjumlah 10, alasan karena pelatih berjumlah 

4, alasan karena teman berjumlah 8, alasan karena jarak berjumlah 4, dan 

alasan karena program latihan berjumlah 1. Dari tabel 4.12, alasan siswa masih 
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bertahan latihan di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa yang paling banyak yaitu 

karena faktor diri sendiri dengan jumlah 10. 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi manajemen SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa. Untuk mengukur keadaan manajemen SSB Asy-

syafi’iyah terbagi dalam empat faktor, yaitu (1) perencanaan, (2) 

pengorganisasian, (3) penggerakan, dan (4) pengawasan. Untuk mengukur 

bagaimana keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa digunakan 

angket tertutup yang diberikan kepada pengurus dan pelatih. Selain 

menggunakan angket tertutup, penelitian ini juga menggunakan angket terbuka 

sebagai data sekunder penelitian yang diberikan kepada siswa, baik siswa yang 

masih bertahan latihan, maupun siswa yang sudah keluar dari SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa. 

 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadaan manajemen 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berada pada kategori  baik sekali sebesar 10%, 

kategori baik sebesar 10%, kategori sedang sebesar 40%, kategori kurang 

sebesar 40%, dan kategori kurang sekali 0%. Sedangkan berdasarkan nilai rata-

rata yaitu 170.9000, keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

masuk dalam kategori sedang dan kurang, melihat dari hasil penghitungan nilai 

kategori sedang dan kurang itu sama, sebesar 40% dan 40%. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dan data yang terkumpul dapat 

diketahui bahwa manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa walaupun telah 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi manajemen SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa belum bisa dianggap baik dan masih banyak hal yang 

perlu dievaluasi. Berdasarkan item-item pertanyaan angket penelitian yang 
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sudah dijawab oleh pengurus dan pelatih SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, dapat 

diuraikan bagaimana keadaan sebenarnya manajemen SSB tersebut. 

4.2.1 Perencanaan 

1. Penetapan Program Organisasi 

 Dalam hal penetapan program organisasi manajemen SSB Asy-syafi’iyah 

sudah berjalan dengan baik, rancangan program pembinaan diketahui oleh 

setiap pengurus dan pelatih, terdapat ketetapan program pembinaan di SSB 

tersebut, pengurus merencanakan pengorganisasian agar hubungan antar 

bidang semakin baik, dan juga dalam mengorganisasikan program sesuai 

dengan kebutuhan yang direncanakan. 

2. Perancangan Program Latihan 

Berdasarkan data yang ditemukan, jajaran pelatih di SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa selalu membuat program latihan sebagai pedoman latihan, tidak 

mengalami kesulitan dalam pembuatan program latihan, rancangan program 

latihan yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, dan rancangan program 

latihan dibuat berdasarkan kelompok umur. 

3. Pendanaan 

 Dalam hal pendanaan, masing-masing pengurus dan pelatih selalu 

mengetahui di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa mempunyai dana tetap, 

mengetahui adanya perencanaan dibidang pendanaan SSB, pendanaan yang 

masuk untuk kegiatan SSB tidak berasal dari iuran pemain, dan jajaran 

manajemen SSB tidak merencanakan pemasukan dana dari luar (sponsor) 

sebagai upaya menambah sarana dan prasaran latihan. Dalam aspek 

pendanaan ini menurut kepala sekolah sekaligus pelatih kepala SSB Asy-

syafi’iyah Bapak Eko Rahmanto, SH mengatakan bahwa sumber dana 
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berjalannya proses kegiatan di SSB Asy-syafi’iyah berasal dari sokongan dana 

yang diberikan yayasan pendidikan Asy-syafi’iyah Karangdawa dan yayasan 

tersebut mengambil dana tersebut dari bantuan dan BOS dari pemerintah, siswa 

yang berlatih tidak dibebani biaya registrasi ataupun SPP bulanan, kecuali biaya 

untuk pembuatan seragam latihan. Dilihat dari sumber dana tersebut 

memungkinkan terjadinya masalah dari aspek pendanaan SSB. Dikarenakan 

sumber dana yang diambil dari bantuan dana BOS itu belum tentu setiap kali 

dibutuhkan bisa langsung diberikan, tentu harus melalui proses dan harus 

menunggu bantuan tersebut dicairkan oleh pemerintah, dengan seperti itu 

tentunya dapat mengganggu jalannya proses kegiatan yang ada di SSB Asy-

syafi’iyah. Sebagai contoh dana untuk gaji pengurus dan pelatih, dana untuk tiap 

pertandingan-pertandingan, dana untuk persediaan air minum ketika latihan, 

semua pasti membutuhkan dana yang banyak dan harus ada tiap bulannya. 

Perencanaan pendanaan SSB perlu dievaluasi lagi, seharusnya dana tidak 

hanya bergantung pada dana bantuan BOS pemerintah, SSB bisa berusaha 

mengikutsertakan pihak luar untuk membantu pendanaan, seperti mengadakan 

perjanjian kerjasama dengan pihak luar guna menyokong pendanaan yang kuat, 

dan mempertimbangkan lagi untuk mewajibkan siswanya membayar SPP 

bulanan sehingga dapat membantu pendanaan SSB. Masalah tentang 

pendanaan dalam faktor perencanaan tersebut merupakan salah satu penyebab 

faktor perencanaan dalam manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa belum 

bisa dikatakan baik, dan masuk kategori sedang, dikarenakan masih ada 

masalah-masalah yang muncul. 
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4.2.2 Pengorganisasian 

1. Penataan dan Pengembangan Organisasi Sepakbola 

 Dalam hal penataan dan pengembangan organisasi sepakbola, jajaran 

pengurus dan pelatih SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa selalu mengetahui adanya 

perencanaan struktur organisasi di SSB tersebut, dan masing-masing selalu 

terdorong untuk memajukan organisasi. 

2. Proses Kerja Organisasi Sepakbola 

 Pengurus dan pelatih di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa mengetahui 

adanya pengurus yang memiliki tugas rangkap dalam organisasi namun ada 

beberapa juga yang tidak mengetahui adanya hal tersebut, pengurus selalu 

menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang ada, seluruh kegiatan SSB 

dikelola oleh semua pengurus, dan seluruh pengurus dalam SSB tersebut 

mengampu jabatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Sasaran Program Kegiatan Organisasi Sepakbola 

 Berdasarkan data yang ditemukan, pimpinan SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus dan pelatih, 

sasaran program latihan organisasi SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa adalah 

untuk pembinaan pemain sepakbola usia muda, dalam program kegiatan SSB 

merekrut siswa lain untuk dididik menjadi pemain, dan bagi masing-masing 

pengurus tujuan organisasi semata-mata untuk mencari persaudaraan, ada yang 

perlu dievaluasi dalam hal tujuan organisasi dari masing-masing pengurus SSB 

Asy-syafi’iyah Karangdawa, idealnya tujuan berorganisasi bukan hanya untuk 

mencari persaudaraan, tetapi tujuan berorganisasi adalah untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditentukan bersama dan berjalan bersama-sama menuju tujuan 

tersebut. 
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4. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

 Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa, pimpinan mengelola sarana dan prasarana dalam organisasi 

sepakbola, pimpinan SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa juga selalu merencanakan 

segala kebutuhan perlengkapan atau sarana yang diperlukan dalam latihan, dan 

dalam berlatih tersedia alat yang sesuai dengan tujuan latihan. 

5. Hubungan antara Pengurus dan Anggota Organisasi Sepakbola 

 Mengenai hubungan antara pengurus dan anggota organisasi SSB, di 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa tidak ada hubungan yang kurang baik antara 

pelatih dengan pengurus maupun dengan para siswa, semua berjalan dengan 

baik. Idealnya memang seperti itu, hubungan antara pengurus dan anggotanya 

harus berjalan dengan baik, bagaimana bisa mencapai target atau tujuan yang 

sudah disepakati bersama-sama jika hubungan masing-masing pengurus dan 

anggota ada yang tidak berjalan dengan baik, jika ada masalah seperti itu pasti 

organisasi tersebut tidak akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama. 

 Masalah-masalah yang ada dalam faktor pengorganisasian tersebut 

merupakan salah satu penyebab faktor pengorganisasian dalam manajemen 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa belum bisa dikatakan baik, dan masuk kategori 

sedang, dikarenakan masih ada masalah-masalah yang muncul. 

4.2.3 Penggerakan 

1. Pemberdayaan Organisasi Sepakbola 

 Berdasarkan data yang ditemukan, pengurus selalu mengorganisasikan 

pelatih dengan baik, hanya ada satu pengurus yang menjawab bahwa tidak 

selalu pengurus mengorganisasikan pelatih dengan baik. Dalam sebuah 

organisasi seperti SSB sudah seharusnya pengurus selalu mengorganisasikan 
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pelatih-pelatih dengan baik agar program yang sudah ditentukan bisa berjalan 

dengan baik, menempatkan pelatih sesuai dengan kemampuannya. 

2. Pengarahan Anggota Organisasi Sepakbola 

 Dalam kepengurusan manajemen di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa ada 

forum khusus untuk membahas kegiatan dalam organisasi, pimpinan SSB selalu 

mengadakan pengarahan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan mengenai 

monitoring dari pengurus di setiap kegiatan SSB, berdasarkan data yang 

ditemukan ada 6 pengurus yang menjawab bahwa hal tersebut sudah dilakukan, 

namun ada 4 pengurus yang menjawab bahwa mengenai monitoring belum 

sepenuhnya dilakukan, harusnya pengurus dalam sebuah organisasi itu selalu 

memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada, untuk mengetahui secara langsung 

apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, 

apabila ada yang perlu dievaluasi maka bisa langsung dievaluasi ketika kegiatan 

berlangsung maupun dibahas ketika selesainya kegiatan, sebagai pengurus yang 

baik tidak hanya menunggu laporan dari pelaksana kegiatan saja tanpa 

memonitoring kegiatan secara langsung, selalu terlibat disetiap kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menunjang kemajuan bersama. 

3. Motivasi Pelatih Sepakbola 

 Berdasarkan data yang ditemukan, pimpinan SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa selalu memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pelatih 

sehingga pelatih termotivasi untuk memajukan SSB, sering mengikutkan pelatih 

penataran untuk meningkatkan kemampuannya, dan pelatih juga memberikan 

pengarahan kepada para siswa, memotivasi siswa untuk lebih berprestasi. Hal 

tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh pimpinan maupun pelatih SSB Asy-

syafi’iyah, sebagai contoh motivasi yang diberikan pelatih kepada para siswa, 
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motivasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan, tingkat kehadiran 

siswa, keaktifan siswa dalam berlatih, motivasi dari dalam diri siswa tentu belum 

cukup, harus ada motivasi dari luar seperti dari pelatih, orangtua, maupun 

lingkungan sekitar. 

Masalah-masalah yang ada dalam faktor penggerakan tersebut 

merupakan salah satu penyebab faktor penggerakan dalam manajemen SSB 

Asy-syafi’iyah Karangdawa belum bisa dikatakan baik, dan masuk kategori 

sedang, dikarenakan masih ada masalah-masalah yang muncul. 

4.2.4 Pengawasan 

1. Evaluasi Program Kerja Kepelatihan Sepakbola 

 Dalam hal evaluasi program kerja, di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

setiap kegiatan selesai selalu diadakan evaluasi, hasil evaluasi program kerja 

yang dilakukan juga diketahui oleh pelatih, program pengembangan bidang 

kepelatihan di SSB tersebut diketahui oleh pelatih, SSB Asy-syafi’iyah juga 

mempunyai alat atau instrumen evaluasi terhadap proses latihan, selalu 

melakukan evaluasi hasil latihan, dan SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa selalu 

melakukan evaluasi hasil uji coba atau pertandingan. Sudah seharusnya hal 

tersebut dilakukan pelatih seperti evaluasi hasil latihan dan evaluasi hasil uji coba 

atau pertandingan, evaluasi tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengetahui 

bagian mana saja yang sudah baik, dan bagian mana yang perlu diperbaiki lagi, 

sehingga pada tahap latihan selanjutnya bisa langsung diperbaiki oleh pelatih. 

2. Unsur-unsur yang Diawasi 

 Pimpinan di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa mengawasi pelatih untuk 

kemajuan bidang kepelatihannya, pimpinan memeriksa program yang telah 

dibuat tentang bagaimana hasil yang sudah dicapai, mengawasi evaluasi yang 
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dilakukan pelatih demi peningkatan hasil, dan PSSI daerah juga selalu 

mengawasi pembibitan pemain yang dibina, namun dalam hal ini ada 2 pengurus 

yang menjawab bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh PSSI 

daerah, idealnya PSSI daerah harus selalu mengawasi pembibitan pemain, 

karna hal tersebut tentunya sudah menjadi program penting demi kemajuan 

masa depan sepakbola daerah tersebut, karna sebenarnya pembinaan yang 

penting itu dimulai dari pembinaan yang ada di SSB, di SSB adalah tahap awal  

anak-anak dibina supaya bisa menjadi pemain yang baik dalam hal teknik, sikap 

dan etikanya dalam bermain sepakbola, sehingga penting adanya sebuah 

pengawasan. 

3. Waktu Pelaksanaan 

 Mengenai waktu pelaksanaan, semua program kegiatan selalu 

dijadwalkan dengan persetujuan pimpinan, membuat job deskripsi seluruh staf 

organisasi yang dibuat sebagai bentuk pedoman kerja, pengurus juga 

mengadakan pengarahan disetiap pelaksanaan kegiatan, dan waktu 

pelaksanaan latihan selalu berdasarkan kesepakatan bersama antara pelatih dan 

siswa yang diketahui oleh pimpinan, namun dalam hal ini ada 2 pengurus yang 

menjawab bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan, terlihat dari hasil 

identifikasi data sekunder menunjukkan bahwa dalam hal penentuan waktu 

latihan tidak dibuat dengan baik, dimana siswa merasa terbebani dengan rentang 

waktu jadwal latihan yang terlalu dekat dengan jadwal jam pulang sekolah formal, 

harusnya jajaran pengurus maupun pelatih memperhitungkan hal tersebut, 

dengan mendiskusikan tentang jadwal latihan kepada para siswa agar tidak 

saling merugikan, seperti menanyakan jam pulang sekolah formal itu jam berapa 

kemudian diperhitungkan waktu yang tepat untuk dijadikan waktu latihan, 
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memperhitungkan waktu untuk siswa beristirahat terlebih dahulu ketika jeda 

waktu antara jam pulang sekolah formal dengan jam latihan di SSB, dengan 

seperti itu akan lebih terorganisir, dan waktu istirahat untuk siswa pun dapat 

terpenuhi. 

4. Hambatan-hambatan 

Kurangnya anggota pengurus tentunya dapat menghambat proses 

kemajuan organisasi, kemampuan pelatih tentunya sangat berpengaruh terhadap 

prestasi siswa-siswanya, kurangnya peralatan latihan juga diakui para pengurus 

dan pelatih dapat menghambat proses latihan, idealnya proses latihan bisa 

berjalan dengan baik apabila peralatan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, oleh 

karena itu perlu adanya evaluasi lagi, dan kesulitan yang dialami dalam kegiatan 

SSB tidak diketahui oleh setiap siswa. 

5. Keuangan 

 Berdasarkan data yang ditemukan, pelatih dan pengurus mendapat 

honorarium sesuai dengan beban kerjanya masing-masing, pimpinan juga 

melakukan pemeriksaan keuangan disetiap kegiatan, melaporkan seluruh 

anggaran secara terbuka dan transparan. Dalam hal ini idealnya memang seperti 

itu, pimpinan harus memeriksa keuangan dan terbuka, transparan dalam hal 

keuangan agar tidak timbul kecurigaan dari pengurus-pengurus yang lain. 

 Masalah-masalah yang ada dalam faktor pengawasan tersebut 

merupakan salah satu penyebab faktor pengawasan dalam manajemen SSB 

Asy-syafi’iyah Karangdawa belum bisa dikatakan baik, dan masuk kategori 

sedang, dikarenakan masih ada masalah-masalah yang muncul. 

 Penjelasan-penjelasan diatas diuraikan berdasarkan item-item 

pertanyaan angket tertutup instrumen penelitian yang sudah dijawab oleh 
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pengurus dan pelatih SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, diuraikan sesuai dengan 

data yang ada. 

 Sedangkan hasil analisis tentang faktor penyebab siswa  keluar  dari SSB 

Asy-syafi’iyah Karangdawa dengan menggunakan angket terbuka menunjukkan 

bahwa alasan karena dana berjumlah 1, alasan karena diri sendiri berjumlah 3, 

alasan karena orang tua berjumlah 1, alasan karena waktu berjumlah 4, alasan 

karena pelatih berjumlah 4, alasan karena jarak berjumlah 1, alasan karena 

program latihan berjumlah 3, dan alasan karena fokus dengan sekolah formal 

berjumlah 2. 

 Dari hasil analisis tentang faktor penyebab siswa keluar dari SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa menunjukkan bahwa ada beberapa alasan kenapa siswa 

memilih keluar dari SSB ini. Diantaranya karena alasan dana, diri sendiri, orang 

tua, waktu, pelatih, jarak tempat latihan, program latihan, dan alasan karena 

fokus dengan sekolah formal. Diantara alasan-alasan tersebut, alasan yang 

paling banyak yaitu karena faktor waktu dan pelatih, dimana siswa mengeluhkan 

jadwal latihan dan pertandingan sering bersamaan dengan waktu untuk belajar di 

sekolah formal, ada juga yang mengeluhkan rentang waktu latihan dengan jam 

pulang sekolah terlalu dekat, sehingga waktu istirahat siswa sedikit, akibatnya 

ketika latihan siswa menjadi lemas, cepat lelah, dan pada akhirnya siswa jarang 

mengikuti latihan.  Selain itu siswa  mengeluhkan alasan keluar yaitu karena 

pelatih, siswa yang keluar tersebut merasa diperlakukan kurang adil, siswa  

tersebut sudah aktif dan rajin mengikuti latihan, tapi pada saat pertandingan 

maupun seleksi siswa tidak diberi kesempatan oleh pelatih untuk bermain, siswa 

lebih sering dicadangkan dan hanya menonton teman-teman yang dipilih pelatih 
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untuk bermain. Siswa tersebut merasa kecewa dengan perlakuan pelatih yang 

seperti itu dan akhirnya siswa memilih untuk keluar dari SSB. 

 Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh manajemen 

dalam masalah penurunan jumlah siswa di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 

Dapat dilihat dari proses pengawasan manajemen tentang waktu pelaksanaan, 

dalam hal penentuan waktu pelaksanaan latihan tidak dibuat dengan baik, 

dimana siswa merasa terbebani dengan rentang waktu jadwal latihan yang terlalu 

dekat dengan jadwal jam pulang sekolah formal, harusnya jajaran pengurus 

maupun pelatih memperhitungkan hal tersebut, dengan mendiskusikan tentang 

jadwal latihan kepada para siswa agar tidak saling merugikan, seperti 

menanyakan jadwal pulang sekolah formal itu jam berapa kemudian 

diperhitungkan waktu yang tepat untuk dijadikan waktu latihan, memperhitungkan 

waktu untuk siswa beristirahat terlebih dahulu ketika jeda waktu antara jam 

pulang sekolah formal dengan jam latihan di SSB, dengan seperti itu akan lebih 

terorganisir, dan waktu istirahat untuk siswa pun dapat terpenuhi. 

 Selain itu pada faktor penggerakan tentang pengarahan anggota 

organisasi sepakbola tidak berjalan dengan baik, dilihat dari munculnya masalah 

siswa merasa diperlakukan kurang adil oleh pelatih karena beberapa siswa tidak 

diberi kesempatan untuk bermain dan mengikuti seleksi. Harusnya ada 

monitoring dari pengurus untuk memantau kinerja pelatih sehingga tidak muncul 

masalah yang seperti itu. Pengurus yang bertugas memonitoring kinerja pelatih 

seharusnya mengetahui masalah tersebut, kemudian pengurus dapat 

menghimbau pelatih agar bersikap lebih adil terhadap para siswa yang dilatihnya, 

walaupun mungkin maksud pelatih tidak memainkan siswa tersebut karena 

alasan kebutuhan tim, tapi apa salahnya jika tetap bersikap adil dengan 
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memainkan semua siswa sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras siswa dalam 

mengikuti latihan. SSB itu sendiri salah satu tempat penyelenggaraan pembinaan 

olahraga, untuk belajar dan berlatih anak-anak dibidang olahraga sepakbola, 

bukan wahana penyelenggaraan olahraga prestasi, jadi jika alasan pelatih tidak 

memainkan beberapa siswanya karena alasan kebutuhan tim itu salah, alasan 

tersebut bisa diungkapkan jika memang SSB itu sebagai olahraga prestasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan  sebagai berikut:  

1) Keadaaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa masuk pada 

kategori sedang dan kurang dilihat dari hasil penghitungan nilai kategori 

sedang dan kurang itu sama, sebesar 40% dan 40%. Rincian mengenai 

keadaan manajemen SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa berdasarkan faktor 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan adalah 

sebagai berikut : 

a) Berdasarkan faktor perencanaan masuk pada kategori sedang dengan 

rincian, baik sekali sebesar 10%, kategori baik sebesar 10%, kategori 

sedang sebesar 50%, kategori kurang sebesar 20%, dan kategori 

kurang sekali sebesar 10%.  

b) Berdasarkan faktor pengorganisasian masuk pada kategori sedang 

dengan rincian, baik sekali sebesar 10%, kategori baik sebesar 0%, 

kategori sedang sebesar 50%, kategori kurang sebesar 40%, dan 

kategori kurang sekali sebesar 0%.  

c) Berdasarkan faktor penggerakan masuk pada kategori sedang dengan 

rincian, baik sekali sebesar 10%, kategori baik sebesar 0%, kategori 

sedang sebesar 60%, kategori kurang sebesar 30%, dan kategori 

kurang sekali sebesar 0%.  

d) Berdasarkan faktor pengawasan masuk pada kategori sedang dengan 

rincian, baik sekali sebesar 10%, kategori baik sebesar 10%, kategori 
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sedang sebesar 40%, kategori kurang sebesar 30%, dan kategori 

kurang sekali sebesar 10%. 

2) Ada pengaruh manajemen terhadap masalah penurunan jumlah siswa di 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa, yaitu penatalaksanaan waktu latihan dan 

monitoring atau pengawasan pengurus terhadap kinerja pelatih. 

 

5.2 Saran 

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran: 

1) Bagi pengurus, perlu melakukan penatalaksanaan jadwal latihan dan perlu 

meningkatkan lagi proses pengawasan terhadap kinerja pelatih. 

2) Bagi pelatih, harusnya lebih bersikap adil dalam hal pemberian 

kesempatan bermain dan mengikuti seleksi terhadap para siswa yang 

dilatihnya, agar para siswa merasa diberikan apresiasi atas kerja keras 

mereka dalam mengikuti latihan. 

3) Bagi siswa, berani mengungkapkan keluhan-keluhan atau permasalahan-

permasalahan terkait proses pelatihan yang dihadapinya kepada pengurus 

maupun pelatih, sehingga pengurus maupun pelatih bisa membantu 

menyelesaikannya. 

4) Bagi pengurus dan pelatih diharapkan selalu memperbaiki kualitas agar 

siswa dalam berlatih lebih merasa nyaman. 
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Lampiran 2 

 

SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN 

No Nama Status Tempat Tanggal Lahir 

1 Eko Rahmanto, SH Pengurus & Pelatih Kepala Tegal, 29 November 1969 

2 Isro Maulana Pengurus (sekretaris) Tegal, 9 April 1989 

3 Samsul Ma’arif Pengurus (bendahara) Tegal, 7 Februari 1984 

4 Yazid Al-amin Asisten Pelatih U-13 Tegal, 25 Desember 1997 

5 Wahadi Asisten Pelatih U-15 Tegal, 22 Mei 1982 

6 Suherman Asisten Pelatih U-17 Tegal, 25 Agustus 1985 

7 Hasan Basri Pengurus (kesehatan) Tegal, 18 Desember 1992 

8 Yasir, S. Pd. SD Pengurus (komisi pertandingan) Tegal, 22 Mei 1967 

9 Ayif Hidayatullah Pengurus (humas) Tegal, 21 April 1984 

10 Suparno Pengurus (perlengkapan) Tegal, 8 Juni 1997 

11 Abdul Ghofur Siswa yang bertahan latihan Tegal, 9 Maret 1998 

12 Aji Setiawan Siswa yang bertahan latihan Tegal, 4 Juli 1998 

13 Fajar Bahari Siswa yang bertahan latihan Tegal, 26 Juli 1998 

14 Hendi Setiawan Siswa yang bertahan latihan Tegal, 13 Agustus 2000 

15 Imron Setiawan Siswa yang bertahan latihan Tegal, 2 Oktober 1998 

16 M. Agung Siswa yang bertahan latihan Tegal, 20 Januari 2000 

17 M. Umar Akbar Siswa yang bertahan latihan Tegal, 11 Agustus 1998 

18 M. Saripudin Siswa yang bertahan latihan Tegal, 5 Maret 1998 

19 Siswanto Siswa yang bertahan latihan Tegal, 9 Februari 1998 

20 Siswoyo Siswa yang bertahan latihan Tegal, 21 September 1998 

21 Suparno Siswa yang bertahan latihan Tegal, 8 Juni 1997 

22 Syukur Fadillah Siswa yang bertahan latihan Tegal, 29 Juli 1998 

23 Wawan Widiatmoko Siswa yang bertahan latihan Tegal, 16 Oktober 1998 

24 Yazid Al-amin Siswa yang bertahan latihan Tegal, 25 Desember 1997 

25 Ari Supriono Siswa yang bertahan latihan Tegal, 13 Agustus 2000 

26 Maulana Rifki Siswa yang bertahan latihan Tegal, 9 Desember 2000 

27 Yopi Waluyo Siswa yang bertahan latihan Tegal, 4 Februari 2000 

28 Rafi Purnomo Aji Siswa yang bertahan latihan Tegal, 20 Januari 2000 

29 Wildan Mauladun Siswa yang bertahan latihan Tegal, 8 Agustus 1999 

30 Wiwit Darmawan Siswa yang bertahan latihan Tegal, 16 Juni 2000 

31 Abna Dwi Maulana Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 28 April 1998 

32 Ahmad Rinaldi Syahrul  Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 11 Juni 1998 

33 Fikri Haikal  Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 12 Oktober 2000 

34 Mohammad Rizal Azky  Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 21 Agustus 2000 

35 Muhammad Bilal Ghoni A Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 8 September 1999 

36 Mutowif Al-maizan Siswa yang keluar dari SSB Brebes, 16 November 1998 

37 Reza Zulfan Azmi Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 3 Desember 2000 

38 Sana Syafi’i Siswa yang keluar dari SSB Tegal, 5 April 1998 
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Lampiran 6 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Nama SSB   : 

 

 

Petunjuk Pengisian  

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut pendapat anda sesuai 

dengan situasi yang sebenarnya dengan cara memberi centhang (V) pada kolom 

jawaban yang telah tersedia dengan pilihan jawaban: 

SS   = Sangat Setuju 

S   = Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS   = Sangat Tidak Setuju 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

A. PERENCANAAN     

A. 1. Penetapan Program Organisasi     

1 
Untuk mengembangkan organisasi sepakbola di SSB, rancangan 

program pembinaan diketahui oleh setiap pelatih. 

    

2 Terdapat ketetapan program pembinaan di SSB.     

3 
Pengurus merencanakan pengorganisasian supaya hubungan antar 

bidang semakin baik. 

    

4 
SSB dalam mengorganisasikan program sesuai dengan kebutuhan 

yang direncanakan. 

    

A. 2. Perancangan Program Latihan     

5 Selalu membuat program latihan sebagai pedoman latihan.     

6 Mengalami kesulitan dalam merancang program latihan.     

7 
Rancangan program latihan yang diterapkan sudah berjalan dengan 

baik. 

    

8 Rancangan progam latihan di buat berdasarkan kelompok umur     

A. 3. Pendanaan     

9 Selalu mengetahui di organisasi SSB mempunyai dana tetap.     

10 
Pendanaan yang masuk untuk kegiatan di SSB hanya berasal dari 

iuran pemain. 

    

11 Selalu mengetahui adanya perencanaan di bidang pendanaan di SSB.     

12 
SSB selalu merencanakan pemasukan dana dari luar (sponsor) 

sebagai upaya menambah sarana dan prasarana latihan. 

    

B. PENGORGANISASIAN     

B. 1. Penataan dan Pengembangan Organisasi Sepakbola     

13 Selalu mengetahui adanya perencanaan struktur organisasi di SSB.     

14 Selalu terdorong untuk memajukan organisasi Sepakbola.     
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B. 2. Proses Kerja Organisasi Sepakbola     

15 
Mengetahui adanya pengurus yang memiliki tugas rangkap dalam 

organisasi SSB. 

    

16 
Seluruh pengurus dalam SSB mengampu jabatan sesuai tugas dan 

tanggungjawabnya. 

    

17 Pengurus selalu menjalankan kegiatan sesuai dengan program.     

18 Seluruh kegiatan SSB dikelola oleh semua pengurus.     

B.3. Sasaran Program Kegiatan Organisasi Sepakbola     

19 
Pimpinan SSB selalu mengadakan rapat koordinasi dengan 

pengurus. 

    

20 Tujuan organisasi semata-mata untuk mencari persaudaraan.     

21 
Sasaran progam latihan organisasi SSB adalah untuk pembinaan 

pemain sepakbola usia muda 

    

B.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana     

22 
Dalam program kegiatan SSB, merekrut siswa lain untuk dididik 

menjadi pemain. 

    

23 
Pimpinan mengelola sarana dan prasarana dalam organisasi 

sepakbola. 

    

24 Dalam berlatih tidak tersedia alat yang sesuai dengan tujuan latihan.     

B. 5. Hubungan antara Pengurus dengan Anggota Organisasi 

Sepakbola 

    

25 
Pimpinan tidak selalu merencanakan segala kebutuhan perlengkapan 

atau sarana yang diperlukan dalam latihan. 

    

26 
Ada hubungan yang kurang baik antara pelatih dengan pengurus dan 

atlet. 

    

C. PENGARAHAN     

C. 1. Pemberdayaan Organisasi Sepakbola     

27 
Semua sarana dan prasarana, fasilitas digunakan sesuai dengan 

fungsinya. 

    

28 Pengurus tidak mengorganisasikan pelatih dengan baik.     

C. 2. Pengarahan Anggota Organisasi Sepakbola     

29 Ada forum khusus untuk membahas kegiatan dalam organisasi     

30 Pengurus cabang tidak selalu memonitoring setiap kegiatan     

31 
Pimpinan SSB selalu mengadakan pengarahan sebelum kegiatan 

dilaksanakan. 

    

C. 3. Motivasi Pelatih Sepakbola     

32 

Semua anggota organisasi ranting dapat digerakkan untuk 

menunjang 

kemajuan. 

    

33 
Anggota organisasi ranting, selalu dilibatkan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan di cabang. 

    

34 
Pimpinan tidak memberikan penghargaan untuk memotivasi Saya 

memajukan SSB. 

    

35 
Tidak sering mengikuti penataran untuk peningkatan 

kemampuannya 

    

36 
Pengarahan tidak membuat para atlet akan lebih termotivasi 

untuk berprestasi. 

    

D. PENGAWASAN     

D. 1. Evaluasi Program Kerja Kepelatihan Sepakbola     
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37 Setiap selesai kegiatan selalu diadakan evaluasi.     

38 
Hasil evaluasi program kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak 

tertentu tidak diketahui pelatih. 

    

39 
Program pengembangan bidang kepelatihan di SSB, diketahui oleh 

pelatih. 

    

40 SSB memiliki alat/instrumen evaluasi terhadap proses latihan.     

41 SSB selalu melakukan evaluasi hasil latihan.     

42 SSB selalu melakukan evaluasi hasil uji coba / pertandingan.     

D. 2. Unsur-unsur yang Diawasi     

43 Pimpinan mengawasi pelatih untuk kemajuan bidang kepelatihan.     

44 
Pimpinan SSB tidak pernah memeriksa program yang telah dibuat 

dalam hubunganya dengan hasil yang dicapai. 

    

45 PSSI daerah selalu mengawasi pembibitan pemain yang akan dibina.     

46 Pengurus mengawasi program-program yang dijalankan.     

47 
Pimpinan tidak mengawasi evaluasi yang dilakukan pelatih demi 

peningkatan hasil latihan. 

    

D. 3. Waktu Pelaksanaan     

48 
Semua program kegiatan selalu dijadwalkan dengan persetujuan 

pimpinan. 

    

49 
Waktu pelaksanaan latihan selalu berdasarkan kesepa-katan bersama 

antara pelatih dengan atlet yang diketahui pimpinan. 

    

50 
Organisasi tidak membuat job deskripsi seluruh staf organisasi yang 

dibuat sebagai bentuk pedoman kerja. 

    

51 
Pengurus tidak mengadakan pengarahan disetiap pelaksanaan 

kegiatan. 

    

D. 4. Hambatan-hambatan     

52 
Kesulitan yang dialami dalam kegiatan SSB diketahui oleh setiap 

atlet. 

    

53 
Kurangnya anggota pengurus dalam organisasi sangat menghambat 

proses kemajuan organisasi. 

    

54 Prestasi pemain sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelatih.     

55 Kurangnya peralatan latihan menghambat proses latihan.     

D. 5. Keuangan     

56 
Pelatih dan pengurus mendapat honorarium sesuai dengan beban 

kerjanya. 

    

57 
Pimpinan tidak pernah melakukan pemeriksaan keuangan disetiap 

kegiatan. 

    

58 SSB melaporkan seluruh anggaran secara terbuka dan transparan.     
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Angket untuk pemain yang masih bertahan latihan 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

Alamat  : 

 

Jawab Pertanyaan dibawah ini! 

1. Motivasi anda masuk SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa apakah dari keinginan 

diri sendiri atau dari orang lain (orang tua, teman, pelatih)? 

2. Apa alasan anda masih bertahan latihan di SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa? 

 

Jawaban: 

 

 

Angket untuk pemain yang keluar dari SSB 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

Alamat  : 

 

Jawab Pertanyaan dibawah ini: 

1. Motivasi anda masuk SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa apakah dari keinginan 

diri sendiri atau dari orang lain (orang tua, teman, pelatih)? 

2. Apa alasan anda keluar dari SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa? 

 

Jawaban: 
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Lampiran 7 

HASIL PENGHITUNGAN ANGKET 

PERENCANAAN 
Penetapan Program 

Organisasi 
Perancangan Program 

Latihan 
Pendanaan 

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

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 

4 3 4 3 3 3 4 4 4 1 4 4 

3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 

3 3 4 2 4 3 3 4 1 2 2 1 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 

4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 

4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 4 2 

3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 

 

PENGORGANISASIAN 

Penataan dan 
Pengembangan 

Organisasi 
Sepakbola 

Proses Kerja 
Organisasi Sepakbola 

Sasaran Program 
Kegiatan 

Organisasi 
Sepakbola 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Hubungan 
Antara 

Pengurus 
dengan 
Anggota 

Organisasi 
Sepakbola 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 

3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 

4 4 3 4 3 1 3 2 4 4 3 4 2 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 1 2 3 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 

3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
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PENGARAHAN 
Pemberdayaan 

Organisasi 
Sepakbola 

Pengarahan 
Anggota Organisasi 

Sepakbola 
Motivasi Pelatih Sepakbola 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 

3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 

3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 

4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 

3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 

4 4 2 1 1 4 4 4 4 2 

4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 

3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 

4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

 

PENGAWASAN 
Evaluasi Program Kerja 
Kepelatihan Sepakbola 

Unsur-unsur yang 
Diawasi 

Waktu 
Pelaksanaan 

Hambatan-
hambatan 

Keuangan 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
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5
8 

2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 

4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 

4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 

4 2 3 3 3 2 4 1 4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 

3 1 3 3 4 1 1 1 2 3 1 2 1 4 4 4 3 1 2 3 4 2 

4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

4 2 4 3 3 1 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 1 4 4 2 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
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Lampiran 8 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

Statistics 

  
Manajemen Perencanaan Pengorganisasian Penggerakan Pengawasan 

N Valid 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 170.9000 36.9000 44.0000 29.8000 60.2000 

Median 172.0000 37.5000 44.0000 29.5000 61.0000 

Mode 173.00 38.00 40.00
a
 30.00 57.00

a
 

Std. Deviation 11.71371 2.51440 4.05518 2.48551 4.02216 

Minimum 158.00 32.00 38.00 27.00 53.00 

Maximum 195.00 41.00 51.00 36.00 67.00 

Sum 1709.00 369.00 440.00 298.00 602.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
  

 

Manajemen 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 158 1 10.0 10.0 10.0 

159 1 10.0 10.0 20.0 

160 1 10.0 10.0 30.0 

163 1 10.0 10.0 40.0 

171 1 10.0 10.0 50.0 

173 2 20.0 20.0 70.0 

174 1 10.0 10.0 80.0 

183 1 10.0 10.0 90.0 

195 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
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Perencanaan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32 1 10.0 10.0 10.0 

35 2 20.0 20.0 30.0 

36 1 10.0 10.0 40.0 

37 1 10.0 10.0 50.0 

38 3 30.0 30.0 80.0 

39 1 10.0 10.0 90.0 

41 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

Pengorganisasian 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 38 1 10.0 10.0 10.0 

40 2 20.0 20.0 30.0 

43 1 10.0 10.0 40.0 

44 2 20.0 20.0 60.0 

45 1 10.0 10.0 70.0 

46 1 10.0 10.0 80.0 

49 1 10.0 10.0 90.0 

51 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

Penggerakan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 27 1 10.0 10.0 10.0 

28 2 20.0 20.0 30.0 

29 2 20.0 20.0 50.0 

30 3 30.0 30.0 80.0 

31 1 10.0 10.0 90.0 

36 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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Pengawasan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 53 1 10.0 10.0 10.0 

57 2 20.0 20.0 30.0 

58 1 10.0 10.0 40.0 

61 2 20.0 20.0 60.0 

62 2 20.0 20.0 80.0 

64 1 10.0 10.0 90.0 

67 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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Lampiran 9 

DAFTAR SSB DI KABUPATEN TEGAL 

NAMA SSB ALAMAT 

SSB Binatama 
Lapangan Batalyon 407 Padma Kusuma Desa 

Harjosari, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal 

SSB Putra Sebayu GOR Tri Sanja Slawi Kab. Tegal 

SSB Pendawa Lima 
Sekretariat Pendawa, Rt. 04, Rw. 03, Kec. 

Lebaksiu, Kab. Tegal 

SSB Lingga Gress Ds. Bandarsari, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal 

SSB Putra Bumijawa Muda Ds. Bumijawa, Kab. Tegal 

SSB PERSEPA Junior 
Ds. Pagiyanten, Rt. 06, Rw. 01, No. 1, Kec. 

Adiwerna Kab. Tegal 

SSB Putra pelangi 
Dukuh Kedawung Padaharja, Kec. Larangan, Kab. 

Tegal 

SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa Desa Karangdawa, Kec. Margasari, Kab. Tegal 

SSB Andalas Kudaile, Sawi, Kab. Tegal 

SSB Putra Persima Sindang Ds. Sindang, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal 

SSB Taruna Jaya Ds. Rembul, Kec. Bojong, Kab. Tegal 

SSB Tunas Harapan Ds. Kemantran, Kec. Kramat, Kab. Tegal 

SSB Suwanda Putra Ds. Dukuhwaru, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal 

SSB Liring Galing Ds. Rajegwesi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal 

SSB Tunas Gelora Muda Ds. Dukuh Salam, Slawi, Kab. Tegal 

SSB Simpar Ds. Suniarsih, Kec. Bojong, Kab. Tegal 

SSB Balapulang 
Jl. Raya Balapulang No. 56, Rt. 7, Rw. 1, 

Balapulang Kulon, Kab. Tegal 

SSB Bina Tunas Mandiri Ds. Dukuhjati Kidul, Kec. Pangkah, Kab. Tegal 

SSB Persiki 
Ds. Sigentong, Rt. 03, Rw. 01, Kec. Warureja, 

Kab. Tegal 
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Lampiran 10 

DAFTAR NAMA PEMBANTU PENELITIAN 

No Nama Tugas Keterangan 

1. Eko Rahmanto, SH Pengawas Pelatih Kepala SSB Asy-

syafi’iyah Karangdawa 

2. 
Galih Puja Kusuma 

Dokumentasi Mahasiswa Pendidikan Biologi 

FMIPA UNNES 
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DOKUMENTASI 

 

Sekretariat SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa 

(Dokumentasi Penelitian Tanggal 10 September 2015) 

 

Pemain SSB Asy-syafi’iyah KU-17 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2012) 
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Pemain SSB Asy-syafi’iyah KU-15 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2011) 

 

Pemain SSB Asy-syafi’iyah KU-13 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2011) 
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Juara 1 U-15 Kabupaten Tegal Tahun 2012 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2012) 

         

Juara 2 U-17 kompetisi divisi 2 Persekat  

Kabupaten Tegal Tahun 2012 

(Sumber: Dokumentasi Pengurus SSB Asy-syafi’iyah Karangdawa. 2012) 
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Bertemu dengan Kepala Sekolah Sekaligus Pelatih Kepala SSB Asy-syafi’iyah 

Karangdawa Membahas Pelaksanaan Penelitian 

(Dokumentasi Penelitian Tanggal 10 September 2015) 

 

Pembagian Angket Penelitian Kepada Pengurus 

(Dokumentasi Penelitian Tanggal 11 September 2015) 
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Pemberian arahan pengisian angket kepada Siswa 

(Dokumentasi Penelitian Tanggal 10 September 2015) 

 
Pengisian Angket Penelitian Oleh Siswa 

(Dokumentasi Penelitian Tanggal 10 September 2015) 
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Pengisian Angket Penelitian Oleh Siswa 

(Dokumentasi Penelitian Tanggal 10 September 2015) 

 

 

 

 

 

 


