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ABSTRAK 

 

Brian Kurniawan Widianto. A121708011. 2020. “Pembinaan Olahraga 

Sepakbola Periode 2015-2020(Studi Survei Pelaksanaan Manajemen 

Olahraga Sepakbola di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)”. 

Tesis. Pembimbing I Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Pembimbing II Dr. Hanik 

Liskustyawati, M.Kes Program Studi Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana, 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui manajemen pembinaan 

dan prestasi olahraga sepakbola Persada tahun 2015-2020; 2) mengetahui 

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam pembinaan sepakbola Persada tahun 

2015-2020; 3) mengetahui manajemen program latihan dalam pembinaan 

sepakbola Persada tahun 2015-2020; 4) mengetahui sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pembinaan sepakbola Persada tahun 2015-2020; dan 5) 

Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan sepabola 

Persada tahun 2015-2020. 

Penelitian ini dilakukan tim sepakbola Persada Mayak Ponorogo. Metode 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan survei. Penelitian 

ini menggambarkan pembinaan prestasi sepakbola Darul Huda Mayak tentang 

latar belakang, SDM, latihan, sarana prasarana, sumber dana serta kendala yang 

dihadapi dari tahun 2015-2020. Sumber data dalam penelitian ini antara lain 

tempat dan peristiwa, dokumen dan arsip, serta informan kuncinya adalah 

pengurus dan manajemen klub, pelatih dan atlet. Teknik pengumpulan data yaitu 

mengkaji dokumen dan arsip, wawancara mendalam, dan observasi. Validitas data 

menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data yaitu dengan mereduksi 

data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) manajemen pembinaan prestasi 

dengan dukungan pendanaan dari Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

telah dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan beragam prestasi, antara 

lain antara lain tahun 2015 juara 2 Liga Santri Nusantar, tahun 2016 juara 1 Liga 

Santri Regional Jawa Timur, tahun 2017 Juara 1 Liga Santri Nusantara, tahun 

2018 juara 1 Liga Santri Regional, dan tahun 2019 juara 1 Liga Santri Regional; 

2) Sumber daya manusia olahraga sepakbola di Tim Sepakbola Darul Huda 

Mayak Ponorogo yang tersedia sampai saat ini bisa dikatakan baik, dimana tahun 

2015 hingga 2019 merupakan sumber daya manusia terbaik dengan berbagai 

macam prestasi yang diraih. 3) Pelaksanaan metode latihan pembinaan prestasi 

olahraga sepakbola di klub Persada Darul Huda Mayak Ponorogo terprogram 

dengan baik untuk jangka pendek dan jangka panjang; 4) Sarana dan prasarana 

olahraga sepakbola di tim sepakbola Persada Darul Huda Mayak sangat memadai.  

5) kendala yang dihadapi berasal dari pengurus, pelatih, atlet, program latihan, 

sarana prasarana, dan kompetisi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan pembinaan prestasi diklub sepakbola Persada sudah baik dari tahun 

2015-2020.  

 

Kata kunci: Pembinaan Prestasi, Olahraga Sepakbola 
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ABSTRACT 

 

Brian Kurniawan Widianto. A121708011. 2020. “Football Sports Coaching on Period 

of 2015-2020 (Survey Study of The Implementation of Football Sports Management in 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)”. Thesis. Supervisor I Prof. Dr. 

Agus Kristiyanto, M.Pd. Supervisor II Dr. Hanik Liskustyawati, M.Kes. Sports 

Science Study Program, Postgraduate Program, Sebelas Maret University of 

Surakarta. 

 

The research purposes were 1) determined the management of coaching 

and achievements of Persada Football Club in 2015-2020; 2) determined human 

resource management in the development of Persada football Club in 2015-2020; 

3) determined the management of training programs in the development of 

Persada Footbal Club in 2015-2020; 4) determined the facilities and 

infrastructure needed in the development of Persada football club in 2015-2020; 

and 5) determined the obstacles faced in the implementation of coaching of 

Persada football club in 2015-2020. 

The research was conducted at Persada Football Club of Mayak 

Ponorogo. The research method was used qualitative research with survey 

approach. This research illustrates Persada Football Club’s achievements on 

background, human resources, training, infrastructure, sources of funds and 

obstacles faced from 2015-2020. The data sources in this study includes of venues 

and events, documents and archives, and key informants are club administrators 

and management, coaches and athletes. Data collection techniques were used 

reviewing documents and archives, in-depth interviews, and observations. Data 

validity was used data triangulation techniques. Data analysis techniques 

including of reducing data, serving data, and drawing conclusions and 

verification. 

The results showed that 1) management of achievement coaching with 

funding support from Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo has been 

implemented well so as to produce a variety of achievements, among others in 

2015 2nd place of Liga Santri Nusantara, in 2016 1st place of Liga Santri 

Regional, in 2017 1st Place of Liga Santri Nusantara, 2018 1st place of Liga Santri 

Regional, and in 2019 1st place in the Liga Santri Regional; 2) The human 

resources of football sports in Darul Huda Football Club of Mayak Ponorogo 

available until now can be said to be good, where the year 2015 to 2019 is the 

best human resources with a variety of achievements achieved. 3) Implementation 

of training methods in Persada Football Club of Mayak Ponorogo well 

programed for the short and long term program; 4) The facilities and 

infrastructure of football sports in Persada Football Club of Mayak Ponorogo are 

very adequate.  5) the obstacle faced comes from administrators, coaches, 

athletes, training programs, infrastructure, and competitions. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the 

implementation of coaching achievements in Persada Football Club has been 

good from 2015-2020 

 

Keywords: Coaching Achievements, Football  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era saat ini olahraga sudah menjadi bagian dari masyrakat. Ini 

dibuktikan dengan banyaknya fasilitas olahraga yang digunakan masyrakat 

baik secara individu ,antar individu maupun antar kelompok masyrakat.Hal ini 

membuat masyarakat masyarakat menjadi memiliki tubuh yang sehat dan 

olahraga sendiri adalah hal yang menyenangkan dan menghibur.Setelah 

melihat keadaan masyarakat yang sangat erat dengan olahraga maka olahraga 

menjadi bagian yang sangat penting bagi masyrakat untuk mengolah atau 

menyempurnakan jasamni atau fisik. Dilihat dari tujuannya olahraga dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu olahraga dengan pendekatan pendidikan,olahraga 

dengan pendekatan prestasi dan olahraga prestasi.Olahraga dengan pendekatan 

pendidikan dilaksanakan di sekolah olahraga dengan pendekatan prestasi 

dilakukan di klub-klub olahraga melalui cabang induk olahraga, sedangkan 

olahraga rekreasi dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang. Dengan 

perkembangan olahraga yang sangat pesat di akibatkan karena tidaknya hanya 

atlit saja yang berkecimpung didalam dunia olahraga akan tetapi masyarakat 

umum juga sangat antusias. 

Sepakbola adalah salah satu olahraga permain beregu yang  terdiri dari 

sebelas pemain dan salah satunya menjadi penjaga gawang..Seluruh 

permianan sepakbola menggunakan tungkai akan tetapi terkecuali kipper atau 

penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan tangan di area gawang  

yang di jaga agar bola lawan tidak masuk ke gawang.Permainan ini memiliki 

tujuan yaitu setiap pemain berusaha memasukan bola  ke gawang lawan agar 

mendaptkan  mendapatkan poin dan setiap pemain berusaha menjaga 

gawangnya agar tidak kemasukan bola yang di tendang oleh tim lawan.,  

Sepakbola adalah olahraga yang sangat di gemari  dan sangat popular 

didunia. Dari berbagai usia baik anak-anak  hingga orang yang sudah 

dewasa,banyak sekali yang menyukai olahraga sepakbola.Banyak orang yang 

sangat antusias dengan olahraga di negara Indonesia.Bukti dari hal ini adalah 
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banyaknya masyarakat yang baik pria maupun wanita yang sangat banyak 

bermain sepakbola saat ini.Ikut sertanya masyarakat baik pria maupun wanita 

dalam permainan sepakbola menjadi  bukti bahwa sepakbola di gemari 

berbagai kalangan. 

Kepopuleran olahraga sepakbola dinanungi oleh PSSI.Hal ini 

dibuktikan dengan PSSI mengikut sertakan timnas Indonesia di berbagai 

kompetisi.Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa olahraga sepakbola adalah 

bagian yang sangat penting,karena sangat erat kaitannya dengan eksistensi 

sebuah bangsa dan negara. Dengan adanya hal itu maka sepakbola adalah 

sebuah hal yang sangat menarik dan banyak dibahas di berbagai belahan 

dunia. 

Sebagai olahraga yang sangat popular sepakbola tidak hanya menjadi 

olahraga prestasi saja ,akan tetapi juga menjadi olahraga prestasi yang dapat 

membuat kemajuan pembangunan nasional. Banyaknya pertandingan dan 

kompetisi baik regional,nasional,mapun internasional adalah bukti bahwa 

olahraga sepakbola bagian dari masyrakat,serta sekarang banyak juga 

kompetisi antar sekolah. 

Di dalam sebuah aspek kehidupan suatu bangsa dan negara,upaya 

untuk menigkatkan kualitas dalam nilai-nilai yang baik sangatlah penting dan 

harus sangat diupayakan. Di lihat dari kepentingan hal tersebut maka olahraga 

adalah sebuah hal yang sangat penting untuk bina dan dikembangkan,agar bisa 

membuat terjadinya capaian yang dinginkan sebuah bangsa dan Negara yaitu 

kemajuan sebuah bangsa dan Negara.Sepakbola adalah salah satu olahraga 

yang ada di Indonesia yang harus dikembangkan dan dibina secara baik. Hal 

ini dikarenakan sepakbola adalah olahraga yang banyak dinikmati dari segala 

lapisan usia ,dan juga baik lelaki dan wanita. 

Sepakbola adalah olahraga yang sangat membutuhkan pembinaan yang 

sangat baik. Agar tercapai hal tersebut maka sepakbola membutuhkan sebuah 

wadah  atau organisasi ,baik itu klub,sekolah,dan lain-lain. Hal ini bertujuan 

untuk tersaringnya atleat-atleat dengan potensi yang sangat baik,serta bisa 

masuk untuk dijadikan atleat yang  berkualitas yang bisa membela serta 

membawa nama baik negara .Tugas ini tidak hany dilimpahkan pada bidang 
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non akademis saja,akan tetapi sector akademis juga ikut serta didalamnya agar 

tercpaian tujuan ,untuk mendapatkan bibit unggul dalam olahraga sepakbola. 

Banyaknya manfaat yang terdapat pada pendidikan serta pelatihan dasar 

sepakbola adalah untuk merangsang perkembangan fisik yang baik , 

perkemabnagn psikis keterampilan, pengetahuan, daya nalar, penghayatan 

(sikap, emosional, sportivitas, spiritual, sosial), dan juga menciptakan 

kebiasan hidup yang sehat yang bertujuan untuk keseimbangan antara 

pertumbuhan pada fisik dan perkembangan pada psikis.Awal dari pembinaan 

prestasi yaitu adalah klub sepakbola dan sekolah sepakbola yang seharusnya 

terstruktur dan sistematis.Harsuki tentang pembinaan prestasi  (2013:30) 

melalui hal yang sudah harus ter arah dan telah di aplikasikan dari berbagai 

hal yaitu dengan : (1) tempak pendidikan atau peserta didik (dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi), (2)organisasi induk cabang olahraga,(3)suatu 

organisasi atau komunitas olahraga,(4) kumpulan masyarakat yang yang 

terstruktur atau oragnisasi masyarakat. Hal tersebut sangat penting,terkait 

sumber daya manusia agar tersaring sejak dini,dan demi kepentingan yang 

baik untuk jangka panjang.Tujuannya hal tersebut untuk menemukan model 

yang sesuai diterapkan untuk Indonesia. 

Pembinaan prestasi yang ditetapkan di Indonesia berawal dari usia 

sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah atas (SMA). Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pengembangan olahraga yang ada di Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari sekolah yang menjadi awal mula pembinaan dan juga menjadi 

tempat pengembangan olahraga masyarakat, khususnya pelajar menjadi 

objeknya. Sekolah menjadi unsur yang sangat penting untuk memajukan 

olahraga di Indonesia. Olahraga yang ada di masyarakat dan juga termasuk 

sekolah mempunyai dasar pijakan yaitu olahraga dengan tujuan rekreasi,untuk 

menjaga kesehatan serta denga tujuan meningkatkan prestasi. 

Di era ini banyak kemajuan di berbagai sektor, khususnya dalam dunia 

pendidikan. Pondok pesantren adalah salah satu tempat pendidikan yang saat 

ini masih eksis umtuk menjadi pilihan orangtua untuk pendidikan anaknya. 

Banyak alasan orangtua menyekolahkan anaknya di pesantren dengan tujuan 

untuk menjadi anak yang soleh dan bias menjadi manusia yang berguna bagi 
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agama,nusa,dan bangsa.Di pondok pesantren,santri diajarkan berbagai ilmu 

agama juga ilmu umum untuk mendidik santri agar terwujudnya generasi yang 

biasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan Negara yang akan 

datang.Pesantren bukan hanya sebagai tempat penddidikan ilmu agama saja 

akan tetapi juga keilmuan pada bidang-bidang lainnya ,sehingga santri bisa 

menjadikan bakatnya untuk menjadi orang yang bermanfaat di bidang yang 

diminati. 

Darul Huda Mayak adalah Pondok Pesantren yang berada di kota 

Ponorogo yang memiliki prestasi olahraga di cabang sepakbola.Dengan ini 

menjadi suatu bukti bahwa Darul Huda Mayak adalah pondok pesantren yang 

hanya tempat belajar pendidikan agama saja,akan tetapi juga sebagai wadah 

santri untuk mengembangkan diri di bidang olahraga.  Biasanya pondok 

pesantren lebih mengutamakan ke arah religious, namun berbeda dengan 

pondok pesantren Darul Huda. Ini merupakan nilai plus bagi Ponpes Darul 

Huda, karena para santri bisa mendapatkan kedua hal yang jarang sekali 

ditemukan di lembaga pendidikan lainnya.  

Berdasarkan wawancara kepada guru olahraga pondok pesantren Darul 

Huda, banyak olahraga yang dibina melalui ekstrakurikuler diantaranya adalah 

bolabasket, bolavoli, bulutangkis, sepakbola, dan tenis meja. Banyaknya 

cabang olahraga yang terdapat di pembinaan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak,sepakbola adalah olahraga sepakbola lebih banyak yang diminati santri 

dan juga yang paling berprestasi. Dengan hal tersebut maka, menjadi bukti 

bahwa tim sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang 

dinamai PERSADA,bukan tim yang biasa-biasa saja akan tetapi adalah tim 

yang sudah terkordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan prestasi yang 

diraih oleh tim sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda yang biasa disingkat 

Persada.  

Persada merupakan salah satu klub sepakbola ternama dikalangan liga 

santri nasional, tepatnya berada di kota Ponorogo. Berdirinya klub sepakbola 

Persada pada tahun 1997 di bawah tanggung jawab Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo, yaitu KH Abdussami’Hasyim pada tahun 1997-2014 

Persada hanya tim sepakbola Darul Huda yang hanya mewadahi sepakbola 
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santri. Tujuan didirikannya selain untuk mewadahi santri dalam bidang 

olahraga sepakbola juga sebagai bagian dari syiar agama islam yang bisa 

dilakukan dengan banyak menjuarai banayak pertandingan. Bahkan setelah 

juaranya liga santri nasional di tahun 2017 pendaftar yang mendaftar di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak mengalami peningkatan 100% dari 

sebelumnya. Dengan hal ini tim sepakbola Persada juga  sebagai kebanggaan 

tersendiri bagi pondok dan juga banyak santri yang ingin masuk tim 

Sepakbola Persada. Pondok pesantren Darul Huda Mayak yang ketika tahun 

2017 berusia 50 tahun mendapatkan kado spesial dari kemenangan juara 

nasional di liga santri yang digelar di Kota Bandung. Setelah kemenangan 

tersebut, tim Persada disambut dengan meriah baik dari masyrakat Ponorogo 

juga oleh pimpinan serta pelindung organisasi tim sepakola pondok pesantren, 

yaitu KH Abussami’Hasyim. 

Liga Santri dimulai pada tahun 2015, tim Persada diundang untuk turut 

dalam perhelatan sepakbola di kalangan pesantren se-Indonesia di 2015 dan 

2016. Tim Persada belum bisa menjuarai nasional hanya lolos regional 1 Jawa 

Timur. Dari kegagalan di Liga Santri 2015 dan 2016 tim sepakbola Persada 

memulai memperbaiki manajemen sepakbolanya. Sepakbola Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo pernah menjadi runner up pada Piala 

Liga Santri Nusantara 2015 dan menjadi juara Liga Santri Nasional 2017 yang 

diselenggarakan di stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ketika memasuki 

tahun 2018 perhelatan liga santri dimulai kembali, akan tetapi ditahun ini 

Darul Huda Mayak memiliki undangan untuk membentuk 2 tim yang 

membuat seperangkat official dilema karena harus membagi 2 tim. Tim 

sepakbola Persada menajdi salah satu tim terbaik di kelas pembibitan atlet. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, tolak ukur 

pencapaian prestasi pada tim Persada adalah pada ajang Liga Santri Nasional 

Liga santri Nasional adalah sebuah ajang sepakbola yang pesertanya berasal 

dari Pondok Pesantren yang ada diseluruh wilayah indonesia. Rabithah 

Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU dengan berbagai rekanan lainnya berhasil 

menciptakan perhelatan akbar, yaitu Liga Santri Nasional yang awal mula 

diselenggarakan pada tahun 2015.Salah satu peserta yang sudah bermain di 
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timnas yaitu Rafli Nursalim,yang membela timnas di ajang AFF 2017. Dan 

Pondok pesantren Darul Huda selalu ikut serta dalam kejuaraan tersebut dari 

awal digelarnya LSN hingga saat ini. 

 Aktifitas yang padat yang ada di pesantren membuat santri harus bias 

mengtur waktu,akan tetapi walaupun padat tetap ada waktu refreshing untuk 

santri.Dari pengamatan peneliti banyak santri yang bermain sepakbola di 

waktu luangnya.Dari berbagai santri yang bermain bola,banyak santri yang 

cukup bagus dalam bermaiannya. Persada adalah klub sepakbola yang 

menaungi sepakbola di pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.Persada juga 

merekrut santri Pondok Darul Huda Mayak Ponorogo yang mempunyai niat 

serta kemampuan yang baik untuk bermain bola. Tim sepakbola Persada juga 

sering mencob bertanding dalam trangka perdahabatan dengan klub sepakbola 

lain di luar Pondok,hal ini berguna untuk mengetahui kemampuan tim,sejauh 

apa dalam permainan sepakbola untuk mengetahui kemampuan bermain main 

Tim sepakbola Persada sejauh apa kemampuannya.Selain itu ,laga persahabat 

juga menjadi salah satu cara tim persada untuk menambah silaturahmi kepada 

klub-klub lainnya. 

Tim sepakbola Persada memiliki keunggulan akan tetapi diluar itu 

memiliki beberapa kelemahan yang harus di benahi, serta harus ada 

peningkatan prestasi untuk tim sepakbola Pesada. Perununan prestasi tim 

sepakbola persada setelah tahun 2017 yang didapat pada saat obseravasi 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Prestasi Tim Sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

No Tahun Juara Kejuaraan Keterangan 

1 2015 2 Liga Santri Nusantara  

2 2016 1 Liga Santri Regional   

3 2017 1 Liga Santri Regional   

  1 Liga Santri Nusantara  

4 2018 1 Liga Santri Regional   

5 2019 1 Liga Santri Regional   

 

Tabel di atas menunjukkan penurunan prestasi tim Persada setelah 

meraih juara pada piala bergilir LSN 2017. Setelah menjadi juara pada LSN 

2017, tim Persada gugur pada LSN 2018 dan hanya sampai pada babak 8 

besar pada tahun 2019 tim Persada juara Regional.Ditinjau dari sumber daya 
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manusia pada tahun 2017 hingga 2019, pemain dan pelatih tim Persada masih 

sama. Hal ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan menjadi sorotan 

publik, khusunya pendukung dari tim Persada.  

Manajemen pesantren sangat berperanpenting dalam perkembangan 

tim sepakbola Persada.klub olahraga sangat erat kaitannya dengan manajemen 

olahraga,manajemen olahraga sendiri adalah akulturasi dari ilmu manajemen 

dan ilmu olahraga. Dalam segala bentuk oraganisasi pasti membutuhkan 

manajemen,dikarenakan jika tidak adanya manajemen maka semua yang 

dilakukan serta segala usaha sangat percuma,dan hampir tidak dapat tercpai 

tujuan,dikarenakan sangat penting agar keseimbangan antar tujuan,sarana,dan 

kegiatan bias maksimal dan berjalan seimbang antara semua hal yang 

berkepentingan di dalam organisasi (Harsuki,2013:02)sudah tidak bias 

dipungkiri bahwa manajemen adalah faktor yang sangat medukung agar 

tercapainya keinginan dan tujuan yang didasarkan sesuai target yang telah 

dipilih(Sari,2018). 

Kemajuan pondok pesantren terutama organisasinya dibawahnya 

tergantung pada sistem manajemen.Di dalam sebuah klub harus 

memperhatikan sarana prasarana dan juga administrasi latihan yang menjadi 

bagian dari manajemen.Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi 

perkembangan tim sepakbola Persada Darul Huda Mayak Ponorogo baik 

didalam ataupun diluar.Beberapa hal yang menjadi permasalahan dicari secara 

nyata,agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi inti dari permasalahan, 

dan bisa di selesaikan dengan tepat. 

Tercapainya sebuah pertasi yang berkelanjutan tidak lepas dari sistem 

peralihan yang baik dari generasi atleat ke generasi atleat selanjutnya,hal ini 

agar tidak terjadinya perbedaan yang sangat jauh dari generasi selanjutnya. 

Dengan hal tersebut maka pembinaan harus dilakukan dengan cara yang baik 

dengan terstruktur sesuai dengan fungsi perkembangan pelaksanaan 

manajemen didalamnya. Sangat sulit untuk mendapatkan prestasi yang bagus 

tanpa ada dukungan pelaksaan manjemen yang baik,dan utamanya sarana dan 

prasarana olahraga yang memadahi untuk menunjang prestasi. Tanpa adanya 

dukungan manajemen yang baik dan dukungan pemerintah,pemain baik 
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maupun pelatih yang berlisensi tidak akan bisa mengembangkan bahkan 

sangat kecil kesempatan untuk mendapatkan prestasi yang baik. 

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, terdapat permasalahan yang ditemukan dapat diperoleh 

melalui penelitian yang terkait dengan pelaksanaan manajemen yang 

dilakukan.  Manfaat dari penelitian ini untuk menemukan permasalahan serta 

kendala apa saja ketika pelaksanaan pembinaan sepakbola tim Persada dengan 

mengkomparasi atau membandingkan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan 

pada saat tim Persada meraih puncak prestasi sampai pada penurunan prestasi. 

Alasan ini sebagai pemicu ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang 

komparasi pelaksanaan manajemen pembinaan olahraga sepakbola pada 

pondok pesantren Darul Huda mayak Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka 

permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah manajemen pembinaan dan prestasi olahraga sepakbola 

Persada tahun 2015-2020? 

2. Bagaimanakah manajemen Sumber Daya Manusia dalam pembinaan 

sepakbola Persada tahun 2015-2020? 

3. Bagaimanakah manajemen program latihan dalam pembinaan sepakbola 

Persada tahun 2015-2020? 

4. Bagaimanakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan 

sepakbola Persada tahun 2015-2020? 

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan sepabola 

Persada tahun 2015-2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui pelaksanaan manajemen pembinaan olahraga sepakbola di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Adapun secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah untuk:  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9 

 

1. Mengetahui manajemen pembinaan dan prestasi olahraga sepakbola 

Persada tahun 2015-2020. 

2. Mengetahui Manajemen Sumber Daya Manusia dalam pembinaan 

sepakbola Persada tahun 2015-2020. 

3. Mengetahui manajemen program latihan dalam pembinaan sepakbola 

Persada tahun 2015-2020. 

4. Mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan 

sepakbola Persada tahun 2015-2020. 

5. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan 

sepabola Persada tahun 2015-2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya tentang pelaksanaan manajemen pembinaan 

sepakbola pada tim sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

b. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan kepada 

pembaca supaya digunakan sebagai tambahan bacaan dan sumber data 

dalam bidang olahraga sepakbola.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan bahan masukan dan sumbangan kepada pihak 

terkait dalam mengembangkan tim sepakbola Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo 

b. Sebagai referensi bagi pemecahan permasalahan yang relevan dengan 

penelitian ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Olahraga Sepakbola 

a. Pengertian Olahraga Sepakbola 

Sepakbola adalah olahraga yang sangat diminati 

masyarakat,dan menjadi olahraga populer dibanding dengan olahraga 

lainny. Di negara Indonesia sendiri, sepakbola banyak digemari oleh 

berbagai usia,baik anak-anak hingga dewasa. Sepakbola sendiri 

dimainakannya oleh dua klub atau tim, yang setiap timnya terdapat 

sebelas pemain,dan sepakbola adalah salah satu olahraga yang banyak 

melibatkan banyak pemain.(Firzani,2018:8). 

Sepakbola terdapat sebelas pemain,yang salah satunya terdiri 

dari penjaga gawang. Seluruh permainan sepakbola hampir seluruh 

permainannya mengunakan tungkai,kecuali penjaga gawang yang 

boleh menggunakan lengannya akan tetapi diarea di area 

pinalti.(Sucipto,2007:7). Sedangkan Amiq (2016:1) menjelaskan 

bahwa “Sepakbola adalah olahraga menggunakan bola yang 

dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 

(sebelas) orang. Sepakbola merupakan olahraga dimana sebuah tim 

berusaha untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan 

dan mencegah lawan untuk mencetak gol”. 

Menurut Danurwindo, dkk (2017:5) sepakbola adalah sebuah 

olahraga dengan sebelas pemain dan memiliki tujuan untuk menang. 

FIFA Laws of the game menyebutkan bahwa dalam sepakbola tim ang 

menang bisa ditentukan melalui gol terbanyak yang dicetak ke gawang 

lawan disbanding kebobolan. Adapun yang dimaksdud dengan tujuan 

permainan sepakbola guna utuk mendapatkan kemenangan dan 

berbeda dengan pameo sepakbola usia muda yang tujuannya untuk 

proses belajar. Akan tetapi hakikat permainan sepakbola usia muda 

tetap mencari kemenangan. 
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Yunus (2013:1) menjelaskan’’Sepakbola bagian dari salah satu 

hiburan bagi pencinta bola,banyak para pecinta bola yang mengagumi 

sepakbola,  karena saking gembiranya bagian tubuh seperti rongga 

dada menjadi lapang atau lega akan tetapi terkadang menjadi sangat 

kecewa’’. Centhini dan Russel (2009:1) mengatakan’’ Permainan 

sepakbola salah satu olahraga yang sangat popular hingga era ini. Cara 

permaianannya yaitu terdapat dua tim yang berlawanan, untuk 

menambah skor dengan saling beusaha memasukan bola ke gawang 

lawan’’.Ketika saat pertandingan di dalam lapangan ,tim mempunya 

missi atau tujuan yaitu merebut bola dari lawan dan memasukan bola 

ke gawang lawan. Maka dari itu,hal yang terpentig dari sepakbola 

adalah kekompakan (Firzani, 2010:8). 

Permainan sepakbola dimainkan dengan dua regu,yang 

didalam satu regunya terdapat sebelas pemain dan dimainkan di 

lapangan. Inti dari permianan ini yaitu mempertahankan gawang dari 

serangan lawan agar tidak kebobolan,dan berusaha memasukan bola 

ke gawang lawan agar mendapatkan poin.Ciri khas permianan 

sepakbola menggunakan seluruh anggota badan kecuali lengan. 

Menurut Muhajir (2007:22),’’Permainan Sepakbola adalah olahraga 

yang dilakukan dengan cara menyepak,dengan tujuan untuk 

menambah poin dengan memasukan bola ke gawang lawan,dan 

menahan serangan lawan agar tidak kemasuka’’. 

 Hal yang menjadi tujuan sepakbola sudah terdefinisi dengan 

lengkap. Yaitu mengejar untuk menang dengan mencetak gol  lebih 

banyak dari pada kebobolan(Danurwindo,dkk,2017:6).Selanjutnya 

yaitu menjelaskan bagaimana agar bisa menguasai cara menguasai 

tekhnik dasar sepakbola. Teknik dasar sepakbola menurut PSSI 

(2009:11-16) yaitu menggiring bola (dribbling), menghentikan atau 

mengontrol bola (stoping), menendang bola, merebut bola dari lawan 

(tackling), menyundul bola (heading), penjaga gawang (kiper).  

Menurut Sucipto (2008:8)kemampuan dasar dalam sepakbola 

ada 3 yaitu meliputi: (1)Kemampuan atau keterampilan gerak yang 
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disebut Lokomotor didalam permainan sepakbola gerakan berpindah 

tempat, seperti lari ke segala arah, meloncat, melompat dan meluncur. 

(2) Keterampilan Nonlokomotor dalam bermain sepakbola adalah 

gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti menjangkau, 

melenting, membungkuk, meliuk. (3) Keterampilan Manipulatif dalam 

bermain sepakbola adalah gerakan-gerakan seperti menendang bola, 

menggiring bola, mensudl bola,khusus penjaga gawang bisa melempat 

dan mengkap serta menepis. 

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas maka ditarik 

kesimpulan jika sepakbola salah satu olahraga yang banyak diminati 

masyarakat yang dimainkan diapangan, dengan dua regu ,yang setiap 

regu terdapat sebelas pemain cara bermaiananya dengan setiap regu 

berusaha memasukan bola ke gawang lawan agar mendapatkan poin 

lebih besar dibanding dengan regu lawan dan juga menjaga gawang 

dari serangan lawan agar regu lawan tidak bisa mencetak gol.Adapun 

cara atau teknik dasar sepakbola yaitu adalah menggiring 

bola,mengotrol bola,menendang bola,menyundul bola,merebut bola 

dari lawan dan penjagaan bola.  

b. Perkembangan Olahraga Sepakbola 

Permainan sepakbola tergolong kegiatan olahraga yang 

sebetulnya sudah tua usianya, walaupun masih dalam bentuk 

sederhana, akan tetapi sepakbola sudah dimainkan ribuan tahunan lalu. 

Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat dari mana dan siapa 

pencipta permainan sepakbola itu. Jika membaca literatur tentang 

sejarah sepakbola, maka akan mendapat kesan bahwa asal usul 

sepakbola itu diwarnai oleh interpretasi penulis sejarah atau pengarang 

literatur tersebut. Pengakuan asal mula permainan sepakbola terdapat 

diberbagai negara diantaranya: China, Jepang, Mesir, Yunani, Italia, 

prancis, dan Inggris. 

Permainan yang hamper mirip dengan sepakbola sudah 

dilakukan dibebrapa Negara. Di China diberi nama “Tsu Chiu”, di 

Jepang diberi nama “Kemari”, dijaman yunani kuno dinamakan 
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“Episkyros”, di Itali mengenal juga permainan yang mirip dengan 

sepakbola yang diberi nama “Gioco Del Calcio”, sedang pada jaman 

romawi dinamakan “Harpastum”, di Prancis dinamakan “Soule” dan di 

Inggris dinamakan “Chester”. (Roesdiyanto dan Sudjana, 2012:102). 

Diabad ke-11 juga sudah pernah dimainkan seperti permainan 

sepakbola dengan menggunakan usus binatang sebagai bolanya. Di 

Inggris juga sudah dimainkan permainan sepakbola dengan pemain 

500 orang pada masing-masing regu. Tahun 1260, permainan 

sepakbola di Inggris berkembang dengan pesat, terbukti dengan adanya 

pertandingan antara Assex dengan Bent. Gawang dibuat berjauhan, ada 

kalanya antara 3-4 km. bola dibuat dari gelembung yang dibalut 

dengan kulit. Permainan dilakukan di jalan-jalan sehingga terkenal 

dengan nama “Street Games”. 

Permainan sepakbola (street games) dimainkan dengan kasar 

sekali, sering mengakibatkan kecelakaan atau luka-luka berat. Karena 

sering terjadi kecelakaan bahkan meninggal dunia, maka oleh Raja 

Richard II permainan ini dilarang (Roesdiyanto dan Sudjana, 

2012:102). Dengan adanya larangan bermain sepakbola itu justru 

permainan itu lebih popular. Dan pada tahun 1590, Raja Inggris 

mengijinkan kembali rakyatnya bermain sepakbola. 

Tahun 1815 permainan sepakbola dilakukan bertambah kasar 

dan banyak jendel-jendela kaca toko pecah kena tendangan bola. Mulai 

saat itu dipikirkan tentang perlu adanya lapangan permainan, serta 

permainan tidak dilakukan di jalan-jalan. Jika membicarakan tentang 

sepakbola yang telah mempunyai peraturan-peraturan, maka jelaslah 

bahwa sepakbola berasal dari Inggris. Hal ini diperkuat dengan adanya 

(berdirinya) Engglish Football Association pada tahun 1863 

(Roesdiyanto dan Sudjana, 2012:103). Pada waktu itu pemerintah 

Inggris telah mengakui bahwa sepakbola adalah alat untuk 

menyehatkan rakyat Inggris dan mahasiswalah yang sangat senang 

akan permainan sepakbola itu. 
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Pada tahun 1846 oleh Cambridge University dibuat peraturan 

permainan sepakbola. Peraturan itu ternyata dapat diterima oleh semua 

Universitas dan sekolah-sekolah yang dikenal dengan nama 

“Cambridge Rules of Football” yang kemudian dikenal dengan nama 

permainan “”Rugby”. Tahun 1863 terbentuk suatu badan yang 

dinamakan “The Football Association” kemudian badan itu menyusun 

peraturan permainan sepakbola modern, yang di dalamnya 

perkembangannya mengalami perubahan-perubahan. Tahun 1904 

berdiri federasi sepakbola sedunia yang dikenal dengan FIFA 

(Federation Internationale de Football Association). 

Di Indonesia permainan sepakbola dibawa oleh penjajah 

Belanda, namun kapan dan siapa yang mengembangkan permainan itu 

secara pasti tidak diketahui. Sebelum PSSI didirikan, sebenarnya sudah 

ada dua organisasi yang dibentuk oleh orang-orang Indonesia yang 

tujuannya tidak berbeda dengan tujuan mendirikan PSSI. Tahun 1924 

di Solo berdiri Java Voetbal Bond (JVB), di Surabaya muncul 

Indonesische Voetbal Bond (IVB). Pada saat itu semangat kebangsaan 

dan semangat kemerdekaan yang telah dibangkitkan oleh Kongres 

Pemuda tahun 1928 telah mendorong tokoh-tokoh antara lain Ir. 

Soeratin Sosrosugondo dan Daslan Hadiwasito untuk mendirikan satu 

persatuan nasional sepakbola. Pada tahun 1930 tepatnya tanggal 19 

April lahirlah induk organisasi sepakbola yang pertama dan diberi 

nama PSSI (Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia) yang kemudian 

menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, dan sebagai ketua 

terpilih Ir. Soeratin Sosrosugondo. (Roesdiyanto dan Sudjana, 

2012:103). 

c. Olahraga Sepakbola di Kalangan Santri/Pesantren 

Selama  ini,  pesantren  dikesankan  hanya  sebagai  lembaga  

pendidikan agama semata. Sebagai  lembaga  keagamaan,  pesantren  

hanya  cenderung  dianggap memiliki basis pembelajaran agama 

semata. Itupun akan terjadi tambahan lain manakala  suatu  pesantren  

tersebut  berani  memberikan  pembelajaran  umum dalam 
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kurikulumnya. Pondok pesantren sebagai salah satu institusi 

pendidikan non-formal  yang berbasis pada penerapan  ilmu agama 

Islam,  menjadi tempat  yang efektif  bagi pengembangan  bakat  setiap  

santri  yang  menjadi  peserta  didik  di  dalamnya. Pengembangan  dan  

pembinaan  bakat  yang  dilakukan  pesantren,  tidak  hanya sekedar  

pembinaan  karakter  dan  spiritual,  melainkan  juga  pengelolaan  

terhadap sumber  daya  manusia  yang  terdapat  dalam  diri  individu  

tersebut.  Lebih  dari itu,  pondok  pesantren  juga  membuka  peluang  

bagi  para  santri  yang  ingin mengembangkan bakat mereka dalam 

bidang kesenian, keterampilan dan olah raga. 

Mulanya,  sepak  bola  menjadi  domain  tersendiri  dari  

keberadaan pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  agama.  Sepak  

bola  nyaris  bukan menjadi  domain  utama  dari  lembaga  pendidikan  

pesantren  yang  bernuansa relegius sentris.  Namun  demikian,  masih  

saja  sebagian  pesantren  telah  berupaya  untuk juga  memasukkan  

olahraga  sebagai  bagian  integral  dari  pendidikannya, walaupun  

masih  lebih  utama  basis  pendidikan  agama.  Salah  satunya,  

Pondok Pesantren  Modern  Gontor  yang  berupaya  menjadikan  

olahraga  sebagai  salah satu  dari  cara  pembentukan  karakter  santri.    

Hal  itu  dapat  dilihat  pada  empat motto  yang  didengungkan  saat  

masuk  tahun  ajaran  baru.  Yakni,  berbudi tinggi,  berbadan  sehat,  

berpengetahuan  luas,  dan  berpikiran  bebas.  Walaupun demikian, 

tidak banyak pesantren di Indonesia yang memiliki kesamaan motto 

dengan pondok pesantren Modern Gontor (https://www.gontor.ac.id/).  

Membicarakan sepakbola di kalangan santri/pesantren tidak 

lepas dari pembicaranaan mengenai Liga Santri Nasional. Setelah  liga  

santri  digulirkan  dan  menjadi  bagian  dari  kompotesi  resmi yang  

diakui  oleh  negara,  maka  hal  ini  akan  memberikan  dampak  

signifikan kepada pengembangan sepak bola dikalangan pesantren.  

Setidaknya  hal  ini  akan  memberikan  peran  signifikan  dalam 

pengembangan  sepak  bola  dikalangan  pondok  pesantren.    Peran  

itu  dapat dilihat  dalam  beberapa  hal (Abdul Kosim, 2019).   
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Pertama,  Liga  Santri  Nusantara  melahirkan kompetisi.  Di  

mana  dalam  dunia  pendidikan  pesantren,  kompetisi  menjadi bagian  

penting  dari  spirit  dari  pesantren.  Sebagaimana  dalam  Bahasa  al 

Qur’an dikenal dengan  fashtabiqul  Khairat. Berlomba  lomba dalam 

kebaikan. Ketika  iklim  kompetisi  ini  dibuka  akan  melahirkan  

tradisi  baru  sepak  bola  di pesantren.  Tentu  saja  beberapa  

pesantren  yang  terlibat  dan  menjadi  peserta dalam Liga Santri 

Nusantara akan membenahi kualitas dari pemain yang akan diutus  

untuk  bermain  dalam  sepak  bola.  Mustahil  hanya  dibiarkan  tanpa 

dengan latihan.  

Kedua, Liga Santri Nusantara berperan penting dalam 

mendorong santri untuk  berprestasi  dalam  segala  lini.  Tidak  hanya  

dalam  ruang  agama  saja. Tetapi  juga  dalam  domain  olahraga.  

Talenta  talenta  muda  diharapkan  akan lahir  dari  tradisi  sepak  bola  

di  pesantren.  Apalagi  memang,  menteri  yang memiliki ide tentang 

liga santri nusantara berasal dari pesantren.   

Ketiga,  Liga  Santri  Nusantara  (LSN)  juga  berperan  dalam  

menguatkan jejaring  pemuda  antar  pesantren.  Pertemuan  dengan  

pesantren  berbeda  akan memiliki dampak signifikan terhadap basis 

pengetahuan pemuda di pesantren. Jika selama ini hanya dapat bertatap 

muka dalam forum bahtsul masail, dalam Liga Santri Nusantara akan 

dapat bertemu di lapangan hijau.  

Keempat, Liga Santri juga dapat kian menguatkan karakter dari 

pemuda di kalangan pesantren. Hal  ini dikarenakan  bahwa sejak awal  

screening,  yang paling  diutamakan  adalah  dengan  menjaga  

akhlakul  karimah.  Salah  satu bentuk  dari  akhlakul  karimah  adalah  

dengan  takdim  dan  tawadhuk  terhadap wasit  lapangan.  Hal  itu  

ditunjukkan  dengan  tradisi  cium  tangan  kepada  wasit yang  

memimpin  pertandingan.    Inilah  yang  berbeda  dan  menonjol  dari  

Liga Santri Nusantara. Santri langsung dihadapkan dengan cara 

menghormati lawan dan  wasit  secara  langsung.  Bukan  hanya  

seperangkat  teori  dari  dalam  basis pelajaran agama.  Beberapa  
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pointer  ini  cukup  mewakili  bahwa  keberadaan  dari  Liga Santri  

Nusantara  memiliki  peran  signifikan  dalam  pengembangan  sepak  

bola dikalangan  santri.  Tentu  muaranya  pada  pengembangan  dalam 

mental, skill dan teknik di lapangan. 

 

2. Organisasi 

Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka perlu memahami pengertian dari organisasi. 

Menurut Griffin (dalam Jurdi, 2018:1) organisasi adalah a group of people 

working together in a structured and coordinated fashion to achieve a set 

of goals. Yang artinya organisasi adalah sekelompok orang yang 

bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai 

serangkaian tujuan tertentu. Atau dengan bahasa lain organisasi sebagai 

sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan 

berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama. 

Organisasi merupakan suatu wadah yang dilengkapi dengan 

program kerja yang lengkap dan dan langkah-langkah sistematis untuk 

mencapai tujuan organisasi (Maulida, 2016). Organisasi ditinjau dari segi 

dinamikanya dapat diartikan sebagai proses kerja sama yang serasi, 

sistematis diantara orang-orang di dalam suatu ikatan yang bersifat formal 

dan hirarkhis serta bertindak sesuai ketentuan yang disepakati untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam upaya 

mencapai tujuan, organisasi dihadapkan berbagai tantangan antara lain: (1) 

secara terus menerus bersaing untuk mempertahankan eksistensinya, (2) 

kebutuhan untuk bertumbuh dan berkembang, (3) dihadapkan pula kepada 

ancaman kematian, (4) sumber daya manusia yang berkualitas, dan (5) 

penguasaan information technology (Patusuri, 2012:64). 

Subarjah (2008:4.1) organisasi adalah setiap bentuk kolektivitas 

sekelompok orang yang melakukan hubungan kerjasama berdasarkan 

pembagian kerja dan wewenang yang tersusun secara berjenjang dalam 

suatu struktur untuk mencapai tujuan. Organisasi adalah alat administrasi 
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yang dapat memperlancar pelaksanaan administrasi, sebab dengan 

organisasi yang baik setiap bagian dapat memahami tugas dan fungsinya 

dalam organisasi tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Subarjah (2008:4.4) 

bahwa organisasi pada hakikatnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu organisasi sebagai sebuah wadah dan dan sbuah proses. Organisasi 

sebagai wadah memiliki makna tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

administrasi atau manajemen. Sedangkan organisasi sebagai suatu proses, 

organisasi merupakan sebuah proses interaksi antara orang-orang yang 

terlibat dalam organisasi tersebut. Proses interaksi terjadi dalam hal 

pembagian kerja, sistem kerja sama, dan sistem hubungan atau sosial. 

Pemaknaan ini lebih melihat organisasi sebagai aktivitas pengorganisasian. 

Jadi organisasi sebagai suatu proses pada dasarnya adalah kegiatan 

pengorganisasian. 

Tujuan pokok pengorganisasian adalah mengorganisasikan semua 

sumber manusia dan materil ke dalam suatu pola kerja tertentu sedemikian 

rupa sehingga setiap personel yang bekerja dan semua sumber daya 

material yang digunakan terkoordinasikan secara efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana. 

Harsuki (2013:104) menyatakan bahwa “organisasi merupakan badan, 

wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. Selain itu, organisasi merupakan suatu 

struktur fungsi dan sistem kerja sama, yaitu adanya suatu struktur dan 

sistem kerja sama yang dilakukan berdasarkan aturan dan penjabaran 

fungsi-fungsi pekerjaan secara formal. 

 

3. Organisasi Sepakbola di Indonesia 

Induk organisasi yang mengatus seluruh kegiatan sepakbola di 

Indonesia yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat 

PSSI. PSSI (Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia ) yang dibentuk 19 

April 1930 di Yogyakarta. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di 

Zaman penjajahan Belanda, Kelahiran PSSI betapapun terkait dengan 

kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa 
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saat- saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun 

pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI 

lahir, karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun 

tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih - benih 

nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. PSSI didirikan oleh 

seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Soeratin 

menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah 

diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 

(Sumpah Pemuda) Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik 

untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan 

menentang Belanda (https://www.pssi.org/about/history-description).  

Begitu PSSI terbentuk, Soeratin dkk segera menyusun program 

yang pada dasarnya "menentang" berbagai kebijakan yang diambil 

pemerintah Belanda melalui NIVB. PSSI melahirkan "stridij program" 

yakni program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan 

organisasi massa yang telah ada. Kepada setiap bonden/perserikatan 

diwajibkan melakukan kompetisi internal untuk strata I dan II, selanjutnya 

di tingkatkan ke kejuaraan antar perserikatan yang disebut "Steden 

Tournooi" dimulai pada tahun 1931 di Surakarta.  

Pasca Soeratin ajang sepakbola nasional ini terus berkembang 

walaupun perkembangan dunia persepakbolaan Indonesia ini mengalami 

pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi dan organisasinya. Akan 

tetapi olahraga yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap 

bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk dari sepakbola nasional 

ini memang telah berupaya membina timnas dengan baik, menghabiskan 

dana milyaran rupiah, walaupun hasil yang diperoleh masih kurang 

menggembirakan. 

Hal ini disebabkan pada cara pandang yang keliru. Untuk 

mengangkat prestasi Timnas, tidak cukup hanya membina Timnas itu 

sendiri, melainkan juga dua sektor penting lainnya yaitu kompetisi dan 

organisasi, sementara tanpa disadari kompetisi nasional kita telah 

tertinggal. Padahal di era sebelum tahun 70-an, banyak pemain Indonesia 
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yang bisa bersaing di tingkat internasional sebut saja era Ramang dan Tan 

Liong Houw, kemudian era Sucipto Suntoro dan belakangan era Ronny 

Pattinasarani. 

PSSI pun mewadahi pertandingan - pertandingan yang terdiri dari 

pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak 

perkumpulan atau klub sepakbola, pengurus cabang, pengurus daerah yang 

dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI sesuai dengan program 

yang disusun oleh PSSI. Pertandingan di dalam negeri yang 

diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI. 

Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan pekan 

Olah Raga Nasional (PON). Pertandingan - pertandingan lainnya yang 

mengikutsertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari luar 

negeri dengan ijin PSSI. 

Kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan di tingkat 

daerah - daerah di seluruh Indonesia . Hal ini membuat Sepakbola semakin 

menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya 

PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada 

saat congress FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, 

selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (Asian Football 

Confederation) tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan 

AFF (Asean Football Federation) di zaman kepengurusan Kardono, 

sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya 

Ketua Kehormatan. 

 

4. Manajemen 

Manajemen adalah sebuah proses mengoordinir kegiatan-kegiatan 

dengan dan melalui orang lain agar kegiatan-kegiatan yang dimaksud 

memperoleh hasil (output) yang maksimal dan dilakukan dengan 

pendekatan efisiensi dan efektif (Jurdi, 2018:3). Lebih lanjut Jurdi 

(2018:3) menjelaskan kata kunci dari pengertian manajemen adalah 

sebuah proses aktivitas (activity proces) yang efisien, efektif, dan 

terkoordinasi untuk memaksimalkan hasil. 
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Proses yang dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan utama yang 

dilakukan oleh para manajer yang lazim disebut dengan fungsi-fungsi 

yaitu merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Efisien 

artinya kemampuan seseorang memproduksi sesuatu dari aktivitasnya 

secara optimum, atau kemampuan memperoleh hasil terbesar dari 

aktivitasnya dengan input minimal atau dengan input terkecil. Sedangkan 

input yang dimaksud adalah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh 

seseorang atau organisasi untuk menggerakkan aktivitasnya. 

Menurut Harsuki (2013:2), pada dasarnya manajemen olahraga 

adalah perpaduan antara manajemen dan ilmu olahraga. Manajemen 

dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha 

akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit karena dibutuhkan 

untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sarana-sarana dan 

kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang 

berkepentingan dalam organisasi. Manajemen sudah terbukti merupakan 

salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

berdasarkan target yang telah ditetapkan (Sari, 2018). 

Berdasarkan pengertian manajemen yang dikemukakan dua ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur dari manajemen yaitu 

adanya tujuan yang ditetapkan, tujuan ditetapkan melalui orang lain dan 

diperlukan bimbingan dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dari kerjasama dalam suatu organisasi, maka manajemen 

dibedakan menjadi dua yaitu (1) menggerakan sekelompok orang dengan 

mendorong, memimpin, mengarahkan, dan menertibkan, (2) mengerahkan 

semua fasilitas dengan menghimpun, mengatur, memelihara, serta 

mengendalikan alat-alat, benda, uang, ruang, dan waktu. Berdasarkan hal 

tersebut, manajemen memiliki fungsi yang penting dalam sebuah 

organisasi. 

Husdarta (2009:21) menyatakan bahwa “kegiatan olahraga, 

termasuk juga penjas yang mengandung misi untuk mencapai tujuan 

pendidikan, memerlukan manajemen yang baik”. Keseluruhan kegiatan 
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yang semakin kompleks itu, memerlukan manajemen. Karena dalam 

kegiatan itu terdapat sejumlah faktor yang harus dikelola. Kegiatannya 

melibatkan beberapa komponen meliputi: (1) prestasi yang harus dicapai, 

(2) manajemen yang baik, (3) fasilitas yang memadai, (4) sumber 

pendukung bagi kelangsungan program, (5) program latihan yang harus 

ditempuh, (6) pelatih sebagai fasilitator dan manajer perubahan perilaku, 

(7) atlet sebagai subjek yang menjadi pelaku dan sekaligus mengalami 

pemberian pengalaman belajar, (8) kendali mutu yang berkaitan dengan 

evaluasi dan riset, (9) pengendalian mutu, dan terkait pula dengan unsur 

leading, (10) biaya yang menjadi konsekuensi logis dari semua kebutuhan. 

Manajemen pada dasarnya orang atau mengerahkan fasilitas-

fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka manajemen memiliki 

fungsi yang penting. Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai 

kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling 

ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dilaksanakan 

oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas 

untuk melaksanakan kegiatan. Sugiyono (2014: 15) mengemukakan bahwa 

fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling, dan 

sumber daya yang dikelola adalah man, money, materials, methods, 

mechines, markets, minute, maka manajemen dapat diartikan sebagai 

proses pengelolaan (planning, organizing, actuating, controlling) sumber 

daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Husdarta (2011:37) yang berpendapat manajemen terdiri dari 

pembuatan rencana, penyusunan organisasi, kepemimpinan (leading), dan 

evaluasi. 

a. Perencanaan  

Perencanaan merupakan upaya penetapan tujuan yang hendak 

diperoleh organisasi serta sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Kegitan yang dilaksanakan dalam prencanaan 
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antara lain apa, bagaimana, dan siapa yang melalukan sesuatu untuk 

mencapai tujun oprganisasi (dalam Husdarta, 2011:37). 

Perencanaan diawali dengan menentukan tujuan organisasi. 

Penentuan tujuan ini antara lain tujuan di bidang ekonomi, pelayanan, 

dan sosial organisasi.  Penentuan tujuan dalam pendidikan jasmani dan 

olahraga harus disesuaikan dengan tujuan program pendidikan di 

sekolah dan diselaraskan dengan tujuan pendidikan scara nasional. 

Selain tujuan memajukan pendidikan, dalam pendidikan jasmani juga 

tercakup tujuan untuk mengangkat nama baik sekolah melalui 

pencapaian prestasi di bidang olahraga. 

Luther M. Gullick (dalam Sulipan, 2007:5) menyebutkn bahwa 

syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan antara lain (1) tujuan 

organisasi ditentukan dengan jelas; (2) penentuan rencana dilakukan 

secara sederhana dan berdasarkan kenyataan; (3) perencanaan berisi 

analisa terhadap permasalahan dan penjelasanmengenai upaya yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan organiasi; (4) perencanaan tidak 

kaku; (5) perencanaan harus mewujudkan suatu keseimbangan antara 

tujuan ke dalam dan keluar organisasi dalam arti bahwa bagian-bagian 

organisasi harus mendapatkan porsi yang sama dalam perencanaan dan 

didukung oleh sumber daya dan fasilitas yang dimiliki organiasi baik 

dalam biaya, tenaga, dan SDM. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan untuk menegatur 

hubungan antara kegiatan yang hendak dilaksanakan, SDM yang 

melaksanakan kegiatan, dan faktor-faktor fisik yang diperlukan dalam 

organisasi. Guna mengatur sumber daya organisasi yang ada, maka 

organisator menciptakan suatu struktur resmi dari kewajiban dan 

kewenangan yang harus dilaksanakan untuk mencapi tujuan organiasi 

secaa efektif dan efgisien. Tujuan pengorganisasian adalah mengatur 

dan mengendalikan tugas dan kewajiban yang akan dilaksanakan serta 

menentukan siapa yang melaksanakannya  (Husdarta, 2011:38). 
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Organisasi ini merupakan suatu makna yang abstrak yang 

menunjukkan kumpulan sejumlah orang yang melakukan kerja sama 

dan memiliki semangat yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan organisasi dapat dicapai melalui pemanfaatan kemampuan dan 

keterampilan manusia di dalamnya berdasarkan kewenangan dan 

tanggung jawab masing-masing personil. Organisasi dapat diibaraktan 

sebagai sebuah tumbuhan. Suatu tumbuhan pada awalnya hanya 

berupa kecambah yang selanjutnya semakin besar, berkembang, 

sampai pada akhirnya mencapai kematangan seagai sebuah tumbuhan. 

Pada masa kematangan ini tumbuhan tersebut menghasilkan buah dan 

berkembang biak. Pun demikian dengan organisasi, pada masa 

kematangannya organisasi mencapai produktivitas puncaknya serta 

mampu mencapai tujuan organisasi yangtelah ditetapkan. Selanjutnya 

pada suatu masa organisasi tersebut juga akan mengalami kemunduran, 

organisasi mengalami pelemahan dalamn produktivitasnya dan 

akhirnya musnah ditelan jaman. 

Permasalhan di atas juga dialami dalam organisasi olahraga. 

Banyak organiasi olahraga yang sangat lambat dalam 

perkembangannya, sehingga susah mencapai tingkat kedewasaan 

porganisasi. Bahkan, beberapa organisasi olahraga tidak mampu 

tumbuh setelah kepengurusannya terbentuk. Penyebab kelambatan 

perkembangan organisasi olahraga ini antara lain program yang kurang 

sesuai, jiwa kepemimpinan yang kurang mumpuni, kurang melibatkan 

anggota dalam pencapaian tujuan organisasai, seta kurangnya 

komitmen SDM dalam organisasi untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya.  

c. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan fungsi dasar dari sistem 

administrasi dalam organisasi. Peran pemimpin dalam organisasi 
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anbtara lain melakukan perencanaan, membuat keputusan, 

memberikaan pengarahan, dan mendorong motivasi anggota organisasi 

untuk secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi.  Tugas 

pemimpin adalah memberikan petunjuk, memberikan arah dan 

mengendalikan perilaku anggta organisasi. Kepemimpinan merupakan 

faktor kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang 

lemah menyebabkan pencapaian tujuan organiasi terhambat, program 

yang disusun tidak dapat dilaksanakan dngan baik, suasana organiasi 

tidak kondusif menyebabkan persaingan yang tidak sehat di dalam 

organisasi. Penyebab lemahnya kepemimpinan antara lain pemimpin 

tidak memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan 

bidang organisasi yang dipegangnya, dan tingkat kemampuan interaksi 

sosial dan keterampilan komunikasi rendah. 

d. Evaluasi  

Suatu organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam 

mencapai tujuan organiasi selalu terjadi kegagalan, keberhasilan dan 

penyimpangan antara program yang direncananakan dan hasil yang 

dicapai. Kegitan untuk menentukan tingkat kegagalan dan faktor-

faktor penyebbab kegagalan tersebut dalam suatu organisasi disebut 

sebagai evaluasi. Berdasarkan hasil hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dapat diketahui penyebabkan kegagalan antara 

lain keterampilan anggota yang kurang mumpuni, motivasi anggota 

rendah, dan anggota memiliki anggapan negatif terhadpa pelaksanaan 

tugas organisasi. Kelemahan-kelemahan ini menjadi penghambat 

pembaharuan dan kemajuan organisasi, sehingga perlu dilakukan 

evaluasi secara menyeluruh untuk mencapai solusi atas kelemahan 

yang dialami oleh organisasi. 
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Manajemen pembinaan sepakbola dilaksanakan dengan penerapan 

unsur-unsur manajemen antara lain 

a. Manajemen Pembinaan dan Prestasi 

1) Pengertian  

Dalam perkembangan dunia olahraga, pembinaan olahraga 

merupakan faktor yang sangat berperan dalam menggapai sebuah 

prestasi tertinggi, oleh karena itu berkembang tidaknya dunia 

olahraga itu tergantung pada pembinaan olahraga itu sendiri, baik 

pembinaan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di tingkat 

daerah, nasional, bahkan internasional. Prestasi olahraga sendiri 

merupakan suatu tolok ukur kesuksesan pembinaan suatu cabang 

olahraga yang dikembangkan atau dibina dengan baik. Pembinaan 

prestasi olahraga juga tidak hanya di sebuah klub olahraga saja, 

pembinaan olahraga di sekolah juga berperan penting dengan 

adanya ekstrakurikuler. 

Law, H (2013: 56) menyatakan bahwa “pembinaan sebagai 

seni untuk memfasilitasi performa, pembelajaran dan 

pengembangan yang lainnya, salah satunya adalah secara langsung 

berkaitan dengan perbaikan performa pelatih dan pengembangan 

keterampilan mereka, selain itu pembinaan merupakan suatu 

tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik”. Dalam 

hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, 

evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan 

atas sesuatu. Lebih lanjut Law (2013) menjelaskan bahwa “ada dua 

unsur dari definisi pembinaan yaitu: (1) pembinaan itu bisa berupa 

suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, (2) pembinaan bisa 

menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu, sehingga secara 

umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan”. Manusia hidup mempunyai tujuan 

dan keinginan tertentu berusaha untuk diwujudkannya, namun 

apabila tujuan dan keinginan tersebut belum mampu dicapai, maka 
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selanjutnya manusia tersebut berupaa mengatur ulang 

perikehidupannya. 

Pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi 

dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada 

tingkat daerah, nasional dan internasional. Pembinaan dilakukan 

oleh induk organisasi cabang olahraga baik pada tingkat daerah 

maupun pada tingkat pusat. Pembinaan juga dilaksanakan dengan 

memperdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan 

sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah serta 

menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan 

(Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005). 

Upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus 

dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui 

pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan 

pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan 

dan teknologi secara lebih efektif serta peningkatan kualitas 

organisasi olahraga baik tingkat pusat maupun daerah. Untuk 

membina atau melahirkan atlet yang berprestasi diperlukan suatu 

proses pembinaan jangka panjang yang memerlukan penanganan 

secara sistematis, terarah, terencana dan konsisten serta dilakukan 

sejak dini atau usia anak sekolah dasar dan didukung ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Undang - Undang 

Nomor 3 Tahun 2005). 

Mutohir dan Maksum (2007:10) juga menjelaskan bahwa 

prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus 

melalui proses yang panjang mulai pemassalan dalam upaya 

pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan 

pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan 

pengembangan prestasi. Jadi pencapaian prestasi secara 

berkelanjutan hanya dimungkinkan apabila proses yang berjenjang 

dan berkelanjutan dengan pondasi budaya olahraga yang luas. 

Budaya olahraga itu dapat dibina apabila ada persyaratan standar 
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minimal, yaitu: tersedia ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia 

tenaga keolahragaan, ada partisipasi aktif warga masyarakat untuk 

olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani mayarakat 

cukup memadai. 

Pembinaan yang dilakukan secara sistematik, tekun dan 

berkelanjutan, diharapkan akan mencapai prestasi yang maksimal. 

Proses pembinaan memerlukan waktu yang cukup lama, yakni dari 

masa kanak-kanak atau usia dini hingga anak mencapai tingkat 

efisiensi kompetisi yang tinggi. Pembinaan prestasi olahraga 

merupakan suatu program yang terencana dan terstruktur secara 

rapi serta berkelanjutan untuk mendapatkan atlet yang benar-benar 

matang sesuai usia perkembangan atlet itu sendiri. Tanpa adanya 

pembinaan yang terstruktur dengan baik dan dilakukan sepanjang 

waktu mustahil dapat diperoleh atlet yang dapat bertahan lama 

dipuncak prestasi. Untuk mendapatkan atlet yang berkualitas itulah 

diperlukan sebuah pembinaan. Pembinaan olahraga prestasi 

biasanya dibagi melalui tahapan-tahapan yang berjenjang untuk 

mendapatkan atlet yang terbaik.  

Dalam suatu sistem pembinaan terdapat tahap-tahap 

pembinaan. Seperti yang dikemukakan oleh Lutan, dkk (2000:49) 

“pembinaan atlet dibagi menjadi empat tahap berdasarkan usia, 

yakni: pembinaan usia kurang 10 tahun, remaja awal 11-14 tahun, 

remaja akhir 15-19 tahun, dan dewasa”. Sedangkan menurut Irianto 

(2002:27) ”para ahli olahraga seluruh dunia sependapat, bahwa 

perlunya tahap-tahap pembinaan untuk menghasilkan prestasi 

olahraga yang tinggi, yaitu melalui tahap pemasalan, pembibitan 

dan pembinaan prestasi”.  
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Gambar 2.1 Piramida Pembinaan Prestasi Olahraga 

(Irianto, 2002:27) 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian 

prestasi olahraga yang maksimal dibutuhkan tahap-tahap yang 

berkelanjutan seperti tahap pemasalan, pembibitan, dan pembinaan 

hingga mencapai puncak prestasi. 

a) Pemasalan  

Pemassalan adalah mempolakan keterampilan dan 

kebugaran jasmani atlet secara multilateral (menyeluruh) dan 

spesialisasi (atlet yang memiliki keistimewaan dalam olahraga 

tertentu), yang bertujuan untuk melibatkan atlet sebanyak-

banyaknya dalam olahraga prestasi, sehingga timbul minat dan 

motivasi dalam menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam 

upayanya meningkatkan prestasi olahraga. (Hidayatullah, 2002:3). 

b) Pembibitan 

Pembibitan merupakan upaya untuk mencari dan menemukan 

individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi 

olahraga yang setinggi-tingginya di kemudian hari sebagai langkah 

atau tahap lanjutan dari pemasalan olahraga. (Hidayatullah, 

2002:3). Selanjutnya calon atlet tersebut dibina lebih intensif lagi 

dengan sistem yang lebih inovatif dan mampu memanfaatkan hasil 

riset secara ilmiah serta perangkat teknologi modern yang ada. 
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c) Pembinaan Prestasi  

Pembinaan adalah penyempurnaan atau usaha tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. Pembinaan latihan harus disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan atlet, perhatian harus difokuskan 

pada kelompok atlet, kelenturan persendian, stabilitas dan 

penggiatan anggota tubuh, dalam kaitannya dengan persyaratan 

cabang olahraga spesialisasi. Spesialisasi atau latihan khusus untuk 

cabang olahraga mengarah kepada perubahan morfologis dan 

fungsional. 

2) Tujuan Pembinaan 

Menurut Stevens (2008: 68) bahwa “pada tahap awal dari 

proses pembinaan, pembina memiliki kesempatan untuk mengenalkan 

kebutuhan dan harapan pada kliennya, dan untuk menemukan jika 

pembinaan tersebut benar untuk kebutuhan kliennya”. Menurut 

Stevens (2008:78) “tujuan pembinaan adalah: (1) membantu klien 

dalam menemukan pengaturan nilai atau prinsip, (2) perilaku, (3) 

tujuan hidup, (4) memahami tentang dunia di sekitar mereka, (5) 

tingkat keterlibatan dan bagaimana membedakan pilihan yang 

mempengaruhi pengalaman mereka”. 

a) Nilai atau prinsip 

Ketika mencoba untuk menemukan nilai-nilai yang benar 

seorang klien yang penting untuk mengetahui membedakan antara 

nilai-nilai yang diwariskan dan nilai-nilai yang mereka pegang 

untuk kehidupan di masa depan mereka. Hal ini juga penting bagi 

pelatih untuk mendapatkan nilai-nilai kehidupan secara umum dan 

seterusnya, seperti kejujuran, integritas dan kebenaran. Meskipun 

nilai-nilai ini sangat dihargai dalam masyarakat, pelatih perlu 

melampaui nilai-nilai yang dituntut oleh prinsip budaya, 

masyarakat dan keluarga untuk menemukan nilai-nilai yang 

dikhususkan untuk kliennya. Banyak istilah, nama dan bahasa yang 
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dibentuk pada sesi loncatan yang akan dikembangkan selama 

proses pembinaan antara pelatih dan yang dibina. Hal ini mungkin 

tidak berarti apa pun pada dunia luar tapi hal ini berarti dan 

seketika diakui singkatan antara klien dan pelatih. 

b) Perilaku 

Perilaku klien berpengaruh dan membayangi banyak 

keputusan dan pengalaman mereka yang telah dimiliki di masa 

lalu, dan cara di mana mereka mendekati masa depan. Perilaku 

adalah keadaan di mana cara seseorang berpikir dan merasakan 

tentang sesuatu. Klien yang seringkali tidak menyadari beberapa 

sikap mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi hubungan dan 

kejadian yang berbeda. Pelatih perlu kejujuran yang cukup untuk 

menunjukkan perilaku negatif klien serta mengakui perilaku positif 

untuk meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran. 

c) Tujuan hidup 

Hal ini menakjubkan seberapa banyak orang yang 

mengetahui di mana mereka menginginkan karir mereka dalam 

kurun waktu 5 tahun, atau bagaimana usaha mereka akan terlihat 

dalam jangka panjang, tapi jarang sekali yang telah 

dipertimbangkan atau direncanakan untuk masa depan pribadi 

mereka. Misalnya, kehidupan keluarga, kontribusi kepada 

masyarakat pada umumnya, cara di mana mimpi mereka untuk 

hidup atau warisan yang akan mereka ingin tinggalkan. Hal ini 

tidak rumit, hanya harus masuk akal kepada klien. 

d) Pemahaman 

Sisi loncatan yang menawarkan langka waktu pada 

pembina untuk dapat merenungkan dan mulai memahami 

bagaimana dan mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu. 

Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk membuat pilihan 

antara tindakan dan pikiran positif dan negatif. Hal ini juga 

dimulainya proses mendefinisikan apa yang binaan dapat pelajari 
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dan pengembangan untuk membantu mereka mencapai tujuan 

hidup mereka di masa yang akan datang. Misalnya, seseorang 

dalam mengambil kesempatan untuk memahami aksi dan reaksi 

yang membantu atau pun merugikan bagi situasinya. 

e) Keterlibatan 

Ketika klien saling berbagi dan menentukan tujuan dan 

masa depan mereka, pelatih perlu mengetahui apakah tingkat 

komitmen mereka bersedia dikeluarkan. Klien sendiri perlu 

mengetahui bahwa mereka bersedia untuk melakukan semua yang 

diperlukan untuk belajar, pengalaman dan pengembangan. 

Beberapa klien datang dengan tujuan tertentu dan lainnya tidak 

begitu jelas, tapi mereka perlu mengetahui apa yang membentuk 

hasil keputusan mereka dan komitmen yang mungkin diambil. 

Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan 

dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan 

atau langkah-langkah yang sistematik. Secara umum ada tiga tahap 

pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap 

pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan. Pembinaan 

olahraga merupakan suatu kegiatan yang berfokus pada atlet yang 

dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan dengan program 

pembinaan yang jelas (Rusli, 2015). Pembinaan olahraga dapat 

berjalan dengan baik diperlukan komponen-komponen penting selain 

jalur-jalur pembinaan yang teridentifikasi. Komponen di dalam sistem 

pembinaan olahraga nasional adalah: (1) tujuan, (2) manajemen, (3) 

faktor ketenagaan, (4) atlet, (5) sarana dan prasarana, (6) struktur dan 

isi program, (7) sumber belajar, (8) metodologi, (9) evaluasi dan 

penelitian, serta (10) dana (Harsuki, 2013:37). 

 

b. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki 

peran serta fungsi yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi 

tersebut. Menurut Jurdi (2018:38) “manajemen sumber daya manusia 
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didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, 

mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber 

daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian tujuan”. Sumber daya 

manusia yang dimaksud mencakup keseluruhan manusia yang ada 

didalam organisasi, yaitu mereka yang secara keseluruhan terlibat 

dalam operasionalisasi organisasi, dari level yang paling bawah hingga 

yang menempati level teratas. 

Supayardi (2015:2) menyebutkan bahwa manaemen sumber 

daya manusia adalah sebuah upaya yang dilaksnaakan untuk 

memberikan pengaruh terhadap sikap dan tingkah laku pegawai atu 

anggota organisasi untuk memberikan kontribusi maksimal dalam 

upaya untuk mencappai tujuan organisasi. Sementra itu, Nawawi 

(2001) menyatakan terdapat makna SDM antara lain (1) sumber daya 

manusia merupakan orang-orang yang bekerja di dalam sebuah   

perusahaan atau organisasi sehinggadisebut juga sebagai tenaga kerja 

atau pegawi; (2) sumber daya manusia merupakan potensi yang 

dimiliki oleh organisasi untuk menggerakkan roda organisasi untuk 

mencapai tujuannya; (3) sumber daya manusia merupakan potensi 

yang dimiliki organisasi yang merupkan aset bagi perusahaan dan 

dapat berperan sebagai modal non finansial.  

SDM adalah faktor paling utama dalam perusahaan atau 

organisasi. Kesuksesan dari manajemen sumber daya manusia ini 

sangat memegang peranan kunci, maka dapat dikatakan peran 

manajemen sumber daya manusiaini sangat vital bagi terwujudnya 

tenaga kerja yang produktif, efektif, dan efisien. Jurdi (2018: 39) 

menyatakan “kunci pokok manjemen sumber daya manusia adalah 

how to find or get the best person, and how to maintain it”. Bagaimana 

mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tersedia dalam 

organisasi, dan bagaimana dapat memelihara dan mempertahankannya. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 

menentukan efektifvitas dan produktivitas organisasional. Menurut 

Jurdi (2018:27) tujuan sumber daya manusia adalah memperbaiki 
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kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi 

dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. 

Tujuan sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan kehendak 

manjemen senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan 

organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang terpengaruh. 

Secara garis besar, proses manajemen SDM dibagi ke dalam 

lima bagian fungsi utama yang terdiri dari: 

1) Human Resource Planning: merencanakan kebutuhan dan 

pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. 

2) Personnel Procurement: mencari dan mendapatkan sumber daya 

manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan 

serta kontrak tenaga kerja. 

3) Personnel Development: mengembangkan sumber daya manusia, 

termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan 

dan pelatihan. 

4) Personnel Maintenance: memelihara sumber daya manusia, 

termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. 

5) Personnel Utilization: memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber 

daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, 

dan juga separasi. (Jurdi, 2018: 40). 

Adapun mekanisme pengelolaan atau dalam hal upaya 

pencapaian tujuan tertentu, menurut Jurdi (2018: 33) yakni: 

1) Perencanaan SDM 

Perencanaan SDM berfokus pad acara organisasi atau perusahaan 

bergerak dan kondisi sdm yang ada saat ini menuju kondisi SDM 

yang dikehendaki. 

2) Rekrutmen 

Perusahaan akan mencari tenaga baru apabila terjadi kekurangan 

karyawan atau tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. 
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3) Seleksi 

Dalam menyeleksi karyawan baru, departemen SDM biasanya 

menyaring pelamar melalui wawancara, tes, dan menyelidiki latar 

belakang pelamar. Selanjutnya merekomendasikan pelamar yang 

memenuhi persyaratan pada manajer untuk diambil keputusan 

pengangkatan terakhir. 

4) Pelatihan dan Pengembangan 

Perkembangan organisasi terkait erat dengan kualitas SDM-nya 

apabila SDM berkualitas rendah, strategi organisasi kemungkinan 

besar akan terjadi. 

5) Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif-efisien. 

6) Kompensasi 

Dalam suatu organisasi terutama perusahaan profit-marking, maka 

pengaturan kompensasi merupakan faktor penting untuk dapat 

memelihara dan mempertahankan prestasi kerja para karyawan. 

7) Pemeliharaan Keselamatan Tenaga Kerja 

Sikap organisasi suatu perusahaan bisnis tentu saja tidak semata-

mata ingin memenuhi atau mencapai tujuan dengan mengorbankan 

kepentingan karyawan sebab manusia sebenarnya merupakan 

penentu akhir dari keberhasilan suatu organisasi. 

Sumber Daya Manusia dalam pembinaan sepakbola antara  

lain: 

1) Santri  

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang 

mengikuti pendidikan Ilmu Agama Islam di suatu tempat yang 

dinamakan Pesantren, biasanya menetap di tempat tersebut hingga 

pendidikannya selesai. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari 

bahasa Sanskerta, shastri yang memiliki akar kata yang sama 

dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan. 

Ada pula yang mengatakan berasal dari kata cantrik yang berarti 
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para pembantu begawan atau resi, seorang cantrik diberi upah 

berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tidak 

jauh beda dengan seorang santri yang mengabdi di Pondok 

Pesantren, sebagai konsekuensinya ketua Pondok Pesantren 

memberikan tunjangan kepada santri tersebut. (Setiawan, 2010-

2013, KBBI, Offline, Versi 1.5.1). 

Santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama 

di pesantren baik dia tinggal di pondok maupun pulang setelah 

selesai waktu belajar. Zulhimma (2013) menjelaskan bahwa 

“Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, biasanya 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: a) santri mukim, ialah santri yang 

berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok 

pesantren. b) santri kalong, yaitu santri – santri yang berasal dari 

daerahdaerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap 

dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap 

selesai mengikuti pelajaran di pesantren 

2) Pelatih 

Priyanto (2014) menyatakan bahwa untuk mencapai 

peningkatan prestasi di bidang olahraga, pelatih memiliki peran 

dan fungsi yang sangat penting dalam memajukan cabang oalhraga 

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mencapai prestasi 

di bidang olahraga, maka sangat diperlukan pelatih yang didukung 

dengan ilmu kepelatihan yang sesuai dengan cabang olahraga yang 

duiampunya, sehingga dalam latihan dan pertandingan akan 

muncul kreativitas, latihan ang bervariasi, dan program-program 

latihan terstruktur yang disesuaikan dengan tujuan pencapaian 

prestasi atlet. 

Fungsi dan peran pelatihan bukan hanya sebagai pembina 

dan pelatih atlet, tetapi lebih dari sekedar itu, pelatih harus 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai  karakteristik individu 

dan tingkat psikologis atletnya. Pelatih harus memiliki sikap yang 

tegas dan bertikdan sesuai dengan suasana dan kondisi kompetisi, 
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dan yng paling penting mampu meningkatkan kemampuan atlet 

melalui penerapan program-program latihan yang didukung dengan 

manajemen latihan yang terstruktur. Di dalam dunia pelatihan ada 

semacam motto yang berbunyi: “tinggi rendahnya prestasi atlet 

adalah cerminan dari tinggi rendahnya mutu pengetahuan dan 

keterampilan pelatihnya” dan “apa yang dikiprahkan oleh atlet 

dalam pertandingan adalah cerminan dari apa yang telah diberikan 

pelatihnya dalam latihan” (Harsono, 2017:5). 

Selain memiliki keterampilan dan penguasan teknik dan 

strategi dalamn melatih, hal terpenting yag harus dimiliki oleh 

seorang pelatih adalah integritas. Melalui integritas yang tinggi, 

pelatih diharapkan mampu menerapkan semangat sportifivitas 

kepada atletnya. Pelatih merupakan aktor utama dalam pencapaian 

prestasi cabang olahraga sepakbola. (Danurwindo, dkk, 2017:82). 

Segala tingkah laku dan perilaku pelatih harus mencapai contoh 

baik bagi seluruh atlet, orang tua atlet, pengurus cabang olahraga, 

dan masyarakat olahraga. Scheunemann (2012) menyatakan bahwa 

seorang pelatih itu harus berkualitas dan kuantitas (dalam hal 

sertifikat atau lisensi dan juga harus banyak mengikuti kursus atau 

seminar kepelatihan), teladan, motivator, mengutamakan 

pendidikan formal, dapat mengelompokkan kualitas masing-

masing pemain, berjiwa pemimpin, ahli atau mampu menyusun 

program latihan, dan juga harus menguasai pengetahuan taktik.  

Pelatih mempunyai tanggung jawab pemuh dalam 

meningkatkan prestasi olahraga. Tingkat kemajuan prestasi 

sepakbola di Indonesia khususnya prestasi pada kelompok usia dini 

sangat ditentukan oleh kualitas pelatih yang mampu menghasilkan 

pemain yang berprestasi melalui pembinaan sepaknola usia dini. 

Kualitas pemain muda sangat tergantung pada kualitas pelatih yang 

menanganinya. Kualitas sepakbola Indonesia akan menurun drastis 

apabila pelatih tidak melaksanakan tugas dan perannya dengan 
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baik. Danurwindo, dkk (2017) menjelaskan bahwa pelatih harus 

menguasai 3 (tiga) kompetesi inti dalam melatih. Pertama, 

kompetensi pengetahuan tentang sepakbola. Pelatih harus 

mempunyai pengertian yang mencukupi mengenai teknik dan 

taktik permainan sepakbola. Pengetahuan teknik yang harus  

dikuasai pelatih dan atlet adalah teknik menyerang, bertahan, dan 

transisi antara menyerang dan bertahan. Selain itu, harus memiliki 

pengetahuan mengenai prinsip dan peraturan peraturan dalam 

permainan sepakbola 

Kedua adalah kompetensi wawasan kepelatihan. Setelah 

memiliki pengetahuan sepakbola, pelatih harus mengerti cara 

mentransfer pengetahuan tersebut ke pemainnya. Pelatih wajib 

mempunyai kemampuan didaktika dan metodologi latihan. 

Sehingga latihan dan pertandingan (proses pembelajaran) dapat 

terjadi secara sistematis. Dan yang ketiga adalah kompetensi  

manajemen. Pengertian manajemen disini adalah terkait 

pengelolaan administrasi, juga pengelolaan manusia. Pengelolaan 

administrasi meliputi pencatatan dan dokumentasi. Sedangkan 

pengelolaan manusia terkait pada jalinan hubungan dengan 

pemain, staf, pengurus, dll. (Danurwindo, dkk, 2017). 

Tugas seorang pelatih sangat luas dan tidak terbatas pada 

tugas meningkatkan prestasi atlet saja, akan tetapi juga dalam 

mengembangkan segi-segi mental dan moral. Oleh sebab itu, 

kecuali tugasnya sebagai pelatih, dia juga berperan sebagai 

pendidik, sebagai seorang guru, ilmuwan, dan organisator. Kunci 

terpenting bagi atlit untuk mencapai prestasi adalah kemampuan 

para pelatih untuk mendidik atletnya. Tugas pelatih adalah 

perencana, pemimpin, teman, pembina, dan pengendali program 

latihan yang dijalankan. 
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c. Manajemen Program Latihan  

Sebelum membahas tentang latihan secara luas, terlebih dulu 

perlu di ketahui bahwa melatih dan mengajar adalah dua hal yang 

berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Dalam proses melatih 

adalah berupa keterampilan dan tujuan utama adalah mencapai sebuah 

prestasi sedangkan mengajar adalah berupa bahan ajar dalam bentuk 

ilmu pengetahuan dan mengerti akan materi yang di sampaikan. Tetapi 

dalam proses mengajar belum tentu ada kegiatan latihan.  

Sukaadiyanto (2011:1) merumuskan bahwa latihan adalah 

suatu kegitan yang dilaksanakan untuk mengubah situasi menuuju arah 

lebih baik, antara lain meningkatkan  kemampuan fisik, meningkatkan 

fungsi organ tubuh, dan meningkatkan kemampuan psikologis atlet. 

Sementara itu Bommpa (dalam Budiwanto, 2004:30) menyebutkan, 

“faktor dasar latihan meliputi latihan fisik, teknik, taktik, dan mental.”  

Sehingga dapat dikatakan bahwa latihan harus diselenggarakan secara 

keseluruhan seehingga seluruh kemampuan atlet dapat ditingkatkan. 

Bompa (Buudiwanto, 2004: 6) mentebutkan bahwa “untuk memoles 

dan menyempurnakan teknik olahraga yang dipilih melalui suatu 

upaya teknis, seseorang harus mengembangkan kapaitas penampilan 

lebih lanjut dengan teknik yang tepat secara keseluruhan.” 

Amiq (2014:14) mengemukakan bahwa “Dalam upaya 

mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga salah satunya 

adalah latihan yang terprogam dengan baik dan benar". Tujuan utama 

dari latihan adalah membentuk keterampilan atau kondisi fisik atlet 

agar bisa berprestasi secara maksimal. Harsono (2017:50) menjelaskan 

bahwa “Training adalah proses yang sistematis dari berlatih atau 

bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian 

menambah beban latihan atau pekerjaannya”. Kemampuan latihan 

akan dilakukan secara tersetruktur dan sistematis untuk 

mempersiapkan performa yang baik. 

Tujuan umum program latihan dalam sepakbola adalah 

meningkatkan prestasi atlet sepakbola secara optimal, sementara itu 
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tujuan kususnya yaitu meningkatkan kemampuan gerak anggota  

tubuh, dalam konteks ini adalah meningkatkan keterampilan atlet 

dalam memainkan sepakbola dalam kompetisi. Menurut Hare, D 

(1992:8) secara terinci tujuan latihan adalah sebagai berikut: (a) 

mengembangkan kepribadian, (b) kondisi dengan sasaran utama untuk 

meningkatkan power, kecepatan, dan daya tahan, (c) meningkatkan 

teknik dan koordinasi gerak, (d) meningkatkan taktik, (e) 

meningkatkan mental. Tujuan atlet melakukan latihan adalah mencapai 

prestasi seoptimal mungkin. Untuk itu, pembinaan dan penyusunan 

program latihan harus direncanakan secara cermat dan benar 

berdasarkan pada prinsip dan metode latihan yang sesuai dengan 

tingkatan umur dan kebutuhan atlet. 

1) Proses Latihan  

Keberasilan atlet  dalam suatu kompetisi olahraga sangat 

ditentukan program latihan yang disusun. Keberhasilan latihan 

yang dilaksanakan sangat ditentukan okle kemampuan pelatih 

untuk melatih atletnya secara efektif dan efisien.  

a) Perencanaan  

Perencanaan merupakan hal utama yang dilaksanakan 

sebelum proses latihan dilaksanakan. Hal terpenting dalam 

membuat perencanaan adalah menjadikan game sebagai titik 

awal. Dari game pertandingan atau latihan, pelatih kemudian 

harus mendefinisikan masalah. Lalu berdasarkan masalah yang 

telah terdefinisikan, pelatih mendesain latihan. Setelah masalah 

sepakbola terdefinisikan, potret tersebut kemudian yang 

menjadi dasar pelatih untuk mendesain latihan. Prinsip yang 

digunakan adalah “berlatih seperti bermain, bermain seperti 

berlatih”. Dengan kata lain, desain latihan yang dibuat haruslah 

menyerupai game. Dimana tujuan latihan harus difokuskan 

untuk menyelesaikan masalah. (Danurwindo, dkk, 2017:78). 
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b) Persiapan dan Pelaksanaan 

Setelah perencanaan program latihn dibuat, pelatih 

dapat memulai latihan dengan konsep yang terarah. Langkah 

berikutnya adalah melakukan persiapan untuk melaksanakan 

latihan. Persiapan yang harus dilakukan oleh pelatih mencakup 

persiapan dalam hal pemain, tempat latihan, dan peralatan yang 

akan digunakan. Dalam mempersiapkan pemain, pelatihan 

harus menentukan jumlah pemain yang akan mengikuti 

program latihan. Selain pemain, hal lain yang harus 

dipersiapkan pelatih adalah tempat latihan dan peralatan 

penunjang. Pelatih harus memastikan menentukan grid latihan 

yang efektif dan efisien, dimana grid latihan yang disusun 

mencakup sesi awal sampai akhir latihan. Pelatih juga harus 

mampu mengoptimalkan pemanfaatan tempat latihan yang ada 

(Danurwindo, dkk, 2017:78). 

c) Evaluasi  

Evaluasi harus diberikan secara langsung sebelum sesi 

latihan diakiri. Sebelum menutup latihan, pelatih harus 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada para 

atletnya yang telah nengikuti pogrram latihan. Jawaban yang 

diberikan atlit bisa dijadikan ukuran tingkat keberhasilan 

latihan yang sudah dijalankan. Selain memberikan pertanyaan 

kepada atlet, pelatih juga harus melaksanakan refleksi diri. 

Cara melakukan refleksi diri adalah dengan memberikan 

pertanyaan kepada dirinya sendiri. Jawaban juur ang diberikan 

pelatih merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam 

menipai keberhasilan program latihan. Hasil evaluasi yang 

dilakukan pelatih selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar 

penyusunan program latihan  berikutnya (Danurwindo, dkk, 

2017:82). 
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2) Prinsip-Prinsip Latihan 

Latihan olahraga merupakan suatu latihan dalam upaya 

untuk meningkatkan fungsi sistem organ tubuh agar mampu 

memenuhi kebutuhan tubuh secara optimal ketika berolahraga. 

Dalam suatu latihan kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

latihan yang ada, agar tercapai tujuan yang diinginkan dan tidak 

membahayakan bagi kebugaran dan kesehatan serta keselamatan 

tubuh. Prinsip-prinsip latihan yang perlu diperhatikan dalam proses 

latihan menurut Budiwanto (2012:16-21) ialah: (1) prinsip beban 

lebih (overload), (2) prinsip spesialisasi (specialization), (3) 

prinsip perorangan (individualization), (4) prinsip variasai 

(variety), (5) prinsip beban meningkat bertahap (progressive 

increase of load), (6) prinsip perkembangan multilateral 

(multilateral development), (7) prinsip pulih asal (recovery), (8) 

prinsip reversibilitas (reversibility), (9) menghindari beban latihan 

berlebih (overtraining), (10) prinsip melampaui batas latihan (the 

abuse of training), (11) prinsip aktif partisipasi dalam latihan, (12) 

prinsip proses latihan menggunakan model. 

Dalam menyusun program latihan pelatih tidak hanya 

mampu menerapkan program-program latihan yang sudah 

direncanakan, akan tetapi pelatih harus mengetahui teori-teori 

latihan terutama prinsip-prinsip latihan. Setiap pelatih akan 

senantiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi atlet-atletnya 

setinggi mungkin (Harsono, 2017:39). 

a) Prinsip Beban Lebih (Overload)  

Budiwanto (2012:17) menjelaskan “Principle of 

overload adalah penambahan beban latihan secara teratur, suatu 

sistem yang menyebabkan terjadinya respons dan penyesuaian 

terhadap atlet”. Seorang pelatih perlu mengetahui, bahwa cara 

meningkatkan beban latihan dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan itensitas latihan dan menambah frekuensi latihan 

serta memperpendek waktu istirahat. 
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b) Prinsip Individualisasi 

Prinsip individualisasi merupakan salah satau syarat 

yang penting dalam latihan kontemporer, harus diterapkan 

kepada setiap atlet, sekalipun mereka mempunyai tingkat 

prestasi yang sama (Harsono 2017:64). Sekalipun sejumlah 

atlet memiliki prestasi yang hampir sama tetapi prinsip 

individual harus menjadi perhatian utama untuk itu konsep 

latihan harus disusun sesuai dengan kemampuan individu, 

karena atltet akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap 

latihan yang sama. 

c) Prinsip Spesialisasi 

Prinsip spesialisasi merupakan nonurilateral yang 

kompleks yang didasarkan pada pengembangan multilateral. 

Sebagai kemajuan seorang atlet dari seorang pemula menuju 

kematangan atlet yang menguasai cabangnya, jumlah seluruh 

volume dan itensitas peningkatan secara progresif dari latihan, 

sebagai sesuatu yang dilakukan pada tingkatan dari spesialisasi. 

Bahwa cara meningkatkan kematangan seorang atlet pemula 

harus memberi latihan yang khusus/spesialisasi yang sesuai 

cabang olahraganya (Bompa, 2009:43). 

d) Prinsip Kualitas Latihan 

Harsono (2017:75) menjelaskan bahwa “Kualitas 

latihan adalah mutu atau kualitas latihan yang diberikan oleh 

pelatih kepada atlet. Setiap latihan haruslah berisi drill-drill 

yang bermanfaat dan yang jelas arah serta tujuhan latihanya”. 

Kualitas latihan bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet, 

karena dengan adanya kualitas latihan atlet menjadi lebih 

percaya diri dan bermutu. 

e) Prinsip Variasi 

Amiq (2014:16) mengemukakan “latihan yang intensif 

dan terus menerus kadang-kadang bisa menimbulkan rasa 
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bosan pada atlet, karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk 

mencegah timbulnya kebosanan dalam berlatih”. Dengan 

adanya prinsip latihan variasi bertujuan untuk ketertarikan atlet 

pada saat latihan, agar atlet tidak mudah jenuh/bosan. 

Menurut Budiwanto (2012:22) “Dalam upaya mengatasi 

kebosanan dan latihan yang monoton, diharapkan seorang 

pelatih kreatif dengan memiliki banyak pengetahuan dan 

berbagai jenis latihan yang memungkinkan dapat bervariasi dan 

berganti-ganti secara periodik”. Sedangkan Lubis (2013:18) 

berpendapat bahwa variasi latihan adalah satu dari komponen 

kunci yang diperlukan untuk merangsang penyesuaian pada 

respon latihan. 

f) Prinsip Beban Meningkat Bertahap (Progresif) 

Prinsip latihan progresif menekankan bahwa atlet harus 

menambah waktu latihan secara progresif dalam keseluruhan 

program latihan. Prinsip latihan ini dilaksanakan setelah proses 

latihan berjalan menjelang pertandingan (Budiwanto 2012:22-

23). Atlet dituntut untuk menambah beban latihan dan waktu 

latihan secara progresif pada saat menjelang/sebelum 

pertandingan berlangsung. 

g) Prinsip Reversibiltas (Reversibility) 

Kent (dalam Budiwanto, 2012:26) menjelaskan bahwa 

“Prinsip dasar yang menunjuk pada hilangnya secara pelan-

pelan pengaruh jika itensitas, lama dan frekuensi dikurangi”. 

Pelatih perlu menyadari bahwa proses adaptasi yang terjadi 

sebagai hasil dari latihan akan menurun bahkan hilang, jika 

itensitas, lama dan frekuensi di kurangi. 

3) Kondisi Fisik 

Peningkatan peresasi dan keterampilan atlit diperlukan 

latihan fisik untuk menunjang performa atlet selama bertanding. 
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Latihan fisik in bertujuanuntuk melatih bagian-bagian anggota 

tubuh yang berperan dalam pertandingan. Ahmadi (2007:65) 

“Kondisi fisik adalah satu kesatuan yang utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik 

peningkatan maupun pemeliharaannya”. Hal ini mengandung arti 

bahwa, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik atlet, 

semua komponen fisik atlet juga harus mendapatkan perhatian, 

meskipun tetap diterapkan prinsip prioritas sesuai dengan 

kebutuhan pertandingan masing-masing atlet. 

Komponen-komponen latihan yang tidak dapat dipisahkan, 

baik untuk peningkatan maupun pemeliharaan olahraga menurut 

Ahmadi (2007:65) terdiri dari: (1) kekuatan, (2) daya ledak, (3) 

kecepatan, (4) daya lentur, (5) kelincahan, (6) koordinasi, (7) 

keseimbangan, (8) ketepatan, (9) reaksi. 

Latihan kondisi fisik mengacu kepada suatu program 

latihan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan progresif, 

dan yang tujuannya ialah untuk meningkatkan kemampuan 

fungsional dari seluruh sistem tubuh agar dengan demikian prestasi 

atlet semakin meningkat (Harsono, 2001:4). Di dalam latihan untuk 

meningkatkan stamina atlet terdapat komponen-komponen kondisi 

fisik sebagai berikut: 

a) Kapasitas aerobik/daya tahan 

Harsono (2001:8) mengemukakan bahwa “Daya tahan 

adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk berlatih 

untuk waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang 

berlebihan setelah menyelesaikan latihan tersebut”. Mutohir, 

dkk (2011:14) memperkuat bahwa “Daya tahan adalah 

kemampuan untuk melakukan suatu gerakan atau usaha 

melewati suatu periode waktu”.  
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Bhiyantari dan Mauliarta (2016:2) menyatakan 

“Kapasitas aerobik berhubungan dengan kemampuan individu 

untuk melakukan aktivitas fisik dinamis pada itensitas sedang 

hingga tinggi, dengan melibatkan kelompok otot yang banyak 

dan dilakukan dalam periode waktu yang lama”. Kemampuan 

aerobik menunjukkan kemampuan sistem kardiovaskuler dan 

pernafasan untuk menyediakan oksigen yang diperlukan sel-sel 

otot tubuh untuk melakukan akivitas dalam jangka waktu yang 

lama dan sistem aerobik mampu menhhasilkan energhi yang 

diperlukan tubuh selama pertandingan. 

Khasan, dkk (2012:163) menjelaskan bahwa “Tenaga 

aerobik maksimal atau penggunaan oksigen maksimal adalah 

tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen 

selama olahraga”.  Kapasuitas aerobik ang dimiliki atlet 

berkaitan secaa langsung dengan kemampuan paru-paru dan 

jantung untuk mempertahankan aktivitas olahraga. 

Kondisi fisik harus dimiliki setiap pemain sepakbola 

karena dalam pertandingan selama 90 menit pemain sangat 

membutuhkan stamina prima. Dalam permainan sepakbola 

modern, sebuah kompetisi berlangsung ketat dan sulit pelatih 

harus mempunyai program latihan yang baik untuk 

meningkatkan kapasitas aerobik. Bompa (2009:241) 

mengklasifikasikan bahwa daya tahan dibagi menjadi dua 

latihan daya tahan itensitas rendah atau LIEE (Low Intensity 

Exercise Endurance) dan latihan daya tahan itensitas tinggi 

atau HIEE (High Intensity Exercise Endurance.  

Daya tahan itensitas rendah (LIEE) adalah aktivitas-

aktivitas tersebut menganjurkan atlet untuk melakukanya terus-

menerus, pada intensitas yang rendah, untuk durasi subtansial, 

dengan demikian, jenis ini disebut juga daya tahan LIEE atau 

daya tahan aerobik (Bompa 2009:242).  Sedangkan daya tahan 

itensitas tinggi adalah aktivitas aerobik, aktivitas anaerobik 
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dapat diklasifikasikan sebagai itensitas tinggi oleh karena itu, 

kemampuan untuk mempertahankan dan mengulangi latihan 

pertandingan itensitas tinggi dianggap HIEE (Bompa 

2009:243). 

Dalam permainan sepakbola seorang pemain 

membutuhkan latihan daya tahan itensitas tinggi untuk 

meningkatkan daya tahan/kapasitas aerobik pemain seperti 

yang dikatakan oleh Bompa (2009:244) bahwa HIEE atau 

pendekatan latihan interval digunakan untuk mengembangkan 

daya tahan untuk olahraga yang membutuhkan kinerja yang 

berulang-ulang dari latihan itensitas tinggi. 

b) Kecepatan (Speed) 

Scheunemann (2012:17) menjelaskan bahwa kecepatan 

adalah kemampuan pemain melakukan gerakan atau 

menempuh jarak tertentu dalam kurun waktu sesingkat 

mungkin. Mutohir, dkk (2011:17) menjelaskan bahwa 

“Kecepatan adalah kemampuan berpindah dengan cepat dari 

satu tempat ke tempat yang lain”. “Dengan mempunyai 

kecepatan yang baik pemain akan mudah dalam melakukan 

pergerakan yang cepat/singkat dalam waktu yang pendek 

setelah menerima rangsang”. Sedangkan Ahamdi (2007:65) 

menjelaskan bahw “kecepatan adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerjakan atau melakukan gerakan berkesinambungan 

dalam bentuk yang sama/siklik dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya”. 

c) Kelincahan (Agility) 

Mutohir, dkk (2011:19) menjelaskan bahwa 

“Kelincahan adalah kemampuan bergerak dan berubah-ubah 

arah secara cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan”. 

Scheunemann (2012:17) menyatakan bawa “Kelincahan 

(Agility) adalah kemampuan pemain merubah arah dan 
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kecepatan baik saat mengolah bola maupun saat melakukan 

pergerakan tanpa bola”). Menurut Ahamdi (2007:66) 

“kelincahan adalah kemampuan sesorang untuk mengubah 

posisi di tempat tertentu,  seseorang yang mampu mengubah 

satu posisi ke posisi yang lain dalam kecepatan tinggi dengan 

koordinasi yang baik, berarti orang tersebut memiliki 

kelincahan yang cukup baik”. 

4) Program Latihan 

Program latihan merupakan bahan atau kegiatan yang harus 

dilaksanakan dalam latihan. Dalam menentukan program latihan 

harus menyatu pada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan 

latihan. Program latihan menurut  Tohar (2002:31) adalah suatu 

petunjuk atau pedoman yang mengikat secara tertulis darn berisi 

cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan masa 

mendatang yang telah ditetapkan. 

Tugas utama pelatih ialah meningkatkan prestasi atlet 

semaksimal mungkin. Guna mewujudkan tugas tersebut, pelatih 

harus membuat progranm pelatihan yang mampu meningkatkan 

seluruh aspek atlet dalam melaksanakan kompetensi yaitu antara 

lain aspek fisik, taktik, teknik, dan mental atlet. Hal ini sedana 

dengan penjelasan Scheunemann (2012) terdapat empat komponen 

yang saling melengkapi dalam program pembinaan diantaranya 

adalah fisik, teknik, taktik, dan jiwa kebersamaa (psycososial) atau 

mental. 

Program pembinaan yang rutin dilakukan harus mencakup 

dan sesuai dengan falsafah program pembinaan sepakbola modern 

yang di jabarkan di atas. Dalam dunia pembinaan prestasi ada 

istilah atau slogan yang sering di dengar yaitu ”Practice doesn’t 

makes perfect, perfect practice makes perfect”. Yang artinya 

dengan latihan saja tidak akan menghasilkan kematangan, tetapi 

dengan latihan yang matang akan membuat kematangan. Seorang 

pelatih harus mampu menyusun program latihan dengan beberapa 
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kriteria menurut Scheunemann (2012) yaitu realistis, variatif, 

metodis, mencakup semua aspek (fisik, teknik, taktik, mental  dan 

karakter), tematis, sesuai prinsip “Benang Merah, dan terencana 

(tertulis). 

Pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya merupakan 

puncak dari segala proses pemasalan maupun pembibitan. Oleh 

karena itu pengorganisasian program jangka panjang dapat 

dikemukakan bahwa (1) masa kanak-kanak berisi program latihan 

pemula (junior pemula) yang merupakan usia mulai berolahraga 

dalam tahap pemasalan; (2) masa adolensi berisi program latihan 

junior lanjut yang merupakan usia spesialisasi dalam tahap 

pembibitan; (3) masa pasca adolensi berisi program latihan senior 

yang merupakan usia pencapaian prestasi puncak dalam tahap 

pembibitan dalam pembinaan prestasi. (Hidayatullah, 2002:4). 

Lebih lanjut Scheunemann (2012:8) menjelaskan tujuan 

dari sesi latihan adalah untuk mempersiapkan pemain untuk 

kompetisi. Tujuan program latihan yang ingin dicapai dalam 

pembinaan sepakbola meliputi 3 tahap tujuan yaitu :  

a) Tujuan tahap satu yaitu meningkatkan kemampuan kondisi 

fisik, teknik bermain sepakbola dan menyiapkan atlet untuk 

latihan yang lebih maju pada tahap berikutnya.  

b) Tujuan tahap kedua yaitu memepertahankan kondisi fisik, 

meningkatkan dan mengembangkan penguasaan keterampilan 

dalam situasi latihan atau pertandingan serta memiliki prestasi 

pada pertandingan yang diikuti.  

c) Tujuan tahap ketiga yaitu menghilangkan kelelehan fisik dan 

mental serta menyiapkan atlet memasuki pada tahap persiapan 

latihan berikutnya. 

Program latihan tersebut bisa dirancang untuk jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Mempersiapkan 

seorang atlet untuk menghadapi pertandingan hingga mencapai 
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tingkat prestasi tinggi atau maksimal, diperlukan waktu yang 

cukup lama serta penyusunan program latihan yang seksama. 

Teratur, sistematis, bertahapkan serta terus-menerus sepanjang 

tahun tanpa selingan berhenti sedikitpun. Latihan yang dilakukan 

hanya isidentil, atau hanya selama enam bulan saja, bahkan kurang 

setiap tahunnya, tidak akan ada artinya sama sekali. Bahkan 

mungkin dapat merusak perkembangan atlet dikemudian harinya. 

 

d. Sarana dan Prasarana Olahraga Sepakbola 

Menurut UU RI No.3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional “prasarana olahraga adalah tempat atau ruang 

termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau 

penyelenggaraan olahraga. Sedangkan sarana olahraga adalah 

peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga”. 

Sarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang menunjang 

kegiatan latihan, bisa berbentuk permanen seperti gedung, lapangan, 

asrama serta peralatan lainnya yang digunakan dalam kegiatan latihan. 

Sedangkan prasarana meliputi fasilitas yang secara tidak langsung 

mendukung proses latihan. 

Arman (2014: 2) menyatakan bawa “Prasarana atau fasilitas 

adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam aktifitas jasmani, bersifat 

permanen atau dapat dipindah, kebutuhan sarana dan prasarana 

olahraga dalam pembelajaran/latihan sangat penting, karena dalam 

pembelajaran ataupun latihan harus menggunakan sarana dan 

prasarana yang sesuai dengan kebutuhan”.  Pendidikan jasmani dan 

olahraga memerlukan sarana dan prasarana pembelajaran yaitu segala 

sesuatu yang digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar 

dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Sifat dasar 

sarana dan prasarana pendidikan jasmani dan olahraga adalah 

permanen dan sukar untuk dipindah-pindahkan. 

Pembangunan fasilita keolahragaan yang masif adalah sebuah 

keharusan bagi pemeruintah karena merupakan pendukung utama 
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program pemasalan olahraga di tengah masyarakat.  Perecanaan 

kebutuhan fasilitas olahrga dan penyediaannya secara maksimal harus 

diikuti dengan penggunaan yng tepat guna. Penggunaan fasilitas 

olahraga yang tidak benar aka berdampak buruk terhadap 

perkembangan cabang olahraga tersebut. Salah satu bentuk kesalahan 

dalam pemanfaatkan fasilitas ola raga di Indonesia adalah penggunaan 

stadion olahraga untuk kegiatan selain olahraga berupa kampanye dan 

konser musik. 

Menurut Soepartono (2000:15) “fasilitas merupakan 

kemudahan dalam proses latihan yang meliputi peralatan dan 

perlengkapan, tempat latihan dan pertandingan, kualitas dan cuaca”. 

Scheunemann (2012) menyatakan bahwa “pondasi dari program 

pembinaan yang berkualitas salah satunya adalah dengan adanya 

fasilitas dan faktor pendukung lainnya seperti lapangan yang memadai, 

banyaknya bola, cones, kostum dan rompi, dan juga peralatan bantu 

lainnya”.  

Dengan demikian fasilitas sangat dibutuhkan karena 

merupakan sesuatu yang dipakai untuk mempermudah atau 

memperlancar jalannya kegiatan dalam organisasi. Pencapaian prestasi 

maksimal harus didukung dengan sarana dan prasarana berkuantitas 

dan berkualitas guna untuk menampung kegiatan olahraga prestasi 

berarti peralatan yang digunakan secara optimal mungkin dan 

mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga prestasi yang 

maksimal dapat tercapai. 

Untuk meningkatkan kualitas olahraga sepakbola maka harus 

terdapat saran dan prasarana yang baik dan dapat digunakan secara 

maksimal. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam permainan 

sepakbola diantaranya adalah: 

1) Lapangan Sepakbola 

Lapangan merupakan salah satu unsur penting dalam 

permainan sepakbola, tidak ada lapangan untuk bermain berarti 

tidak ada sepakbola. Untuk bermain sepakbola dalam rangka 
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permainan rekreasi tidak ditetapkan standarnya, namun dalam 

sebuah olahraga kompetitif maka semuanya sudah diatur oleh 

organisasi yang menaungi olahraga tersebut dalam hal ini FIFA. 

Lapangan sepakbola adalah dalam permukaan rumput. 

Bentuk dan ukuran lapangan standart mutlak diperlukan 

untuk memenuhi kewajiban mengikuti suatu kompetisi atu 

turnamen, baik lokal, nasional, maupun internasional. Bahkan 

untuk saat ini berkembang permainan sepakbola dapat dimainkan 

dalam ruangan, dengan jumlah pemain yang lebih sedikit 

(sepakbola indoor).  

 

Gambar 2.2 Ukuran Lapangan Sepakbola 

(Ma’u dan Santoso, 2014:11) 

 Keterangan: 

Panjang lapangan  : 90-120 meter 

Lebar lapangan  : 45-90 meter 

Panjang kotak penalty  : 40 meter 

Lebar kotak penalty  : 16 meter 

Jarak tendang penalty  : 11 meter 

Ukuran lingkaran tengah lapangan  : 9,5 meter 

Tinggi tiang Bendera Sudut  : 1,5 meter 

Pada setiap ujung sudut lapangan dilengkapi dengan tiang 

yang dipasing bender pada ujungnya, hal ini sebagai penanda 

tendangan sudut lapangan juga dilengkapi dengan garis berwarna 

putih berdiameter 12 cm. 
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2) Gawang  

Dalam pertandingan sepakbola, penggunaan gawang sangat 

penting dalam permainannya, karena gawang merupakan sarana 

yang dipergunakan untuk menentukan gol atau tidaknya bola yang 

ditendang atau disundulkan ke arah gawang. 

 

Gambar 2.3 Ukuran Gawang Sepakbola 

(PSSI, 2009:4) 

 

Dalam sepakbola sebenarnya aturan resmi menganai 

gawang ini belum pasti. Kepastian mengenai gawang adalah pada 

konferensi FA pada bulan Desember 1882 ada aturan resmi tentang 

gawang, yaitu tentang definisi gawang dalam permainan sepakbola, 

yaitu berupa dua tiang, daerah di kedua ujung lapangan dengan 

panjang maksimum 7,32 m dan lebar maksimum 5,49 m, dan 

tinggi maksimum 2,44 m. Tepi depan gawang tetap sejajar dengan 

garis gawang. Bagian belakang gawang ditutup dengan jaring yang 

berfungsi menghentikan bola yang berhasil menembus gawang. 

3) Bola  

Dalam sebuah pertandingan resmi, bola yang digunakan 

harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sementara untuk 

tahapan sedang berlatih, ukuran dan standar bola yang digunakan 

bersifat fleksibel. Untuk para pemain usia muda lebih baik jika 

berlatih dengan bola yang ukurannya sedikit lebih kecil dengan 
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bobot yang lebih ringan. Bola sepak memiliki ukuran 3, 4, dan 5. 

Bola ukuran 5 digunakan untuk usia 12 ke atas. Bola ukuran 3 dan 

4 lebih kecil dan lebih sesuai untuk pemain anak-anak. 

 

Gambar 2.4 Ukuran Bola Sepak 

(Ma’u dan Santoso, 2014:18) 

Persyaratan untuk bola standar adalah sebagai berikut: 

a) Bentuknya bulat dan terbungkus dari bahan kulit atau bahan 

pengganti yang diperbolehkan. 

b) Ukuran kelilingnya antara 27 dan 28 inci (680-710 mm). 

c) Berat bola pada awal pertandingan antara 14 dan 16 ons (396-

453 g). Namun berat kemungkinan besar akan bertambah bila 

bola telah cukup lama digunakan dalam permainan dimana 

lapisan permukaan bola telah menyerap lumpur dan air 

sehingga bola menjadi lebih berta. Masalah seperti ini dewasa 

ini sudah tidak jadi masalah. Dengan kecanggihan teknologi 

maka telah banyak dibuat jenis bola yang mempunyai 

permukaan anti air. 

d) Tekanan pompanya antara 0,6 dan 1,1 bar (8,5-1,6 lb in). 

4) Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan lain yang perlu dipersiapkan dalam 

permainan sepakbola antaranya adalah kostum, sepatu, pelindung 

kaki, sarung tangan kiper, dan lain sebagainya. 
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5. Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

tertua di Indonesia. lembaga pondok pesantren memainkan peranan 

penting dalam usaha memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia 

terutama pendidikan agama. Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah 

masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai 

lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Sebagai lembaga 

penyiaran agama pesantren melakukan kegiatan dakwah di kalangan 

masyarakat, dalam arti kata melakukan aktivitas menumbuhkan kesadaran 

beragama untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara konsekuen 

sebagai pemeluk agama Islam. Sebagai lembaga sosial pesantren ikut 

terlibat dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi 

masyarakat. Dalam perkembangannya pondok pesantren mengalami 

dinamika sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. 

Menurut Zulhimma (2013) pondok pesantren adalah “lembaga 

pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”. 

Lebih lanjut Zulhimma (2013) menyatakan bahwa pesantren adalah suatu 

bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan memiliki tata nilai 

kehidupan yang positif yang mempunyai ciri khas tersendiri, sebagai 

lembaga pendidikan Islam.Pondok pesantren merupakan suatu komunitas 

tersendiri, dimana kyai, ustadz dan santri dan pengurua pesantren hidup 

bersama dalam satu lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam 

lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya tersendiri. 

Sistem pendidikan pesantren dapat diselenggarakan dengan biaya 

yang relatif murah karena semua kebutuhan belajar mengajar disediakan 

bersama oleh para anggota pesantren dengan dukungan masyarakat 

sekitarnya. Mekanisme kerja pesantren mempunyai keunikan 

dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam pendidikan pada 

umumnya (Rukiati dan Hikmawati, 2006:76), yaitu: a) memakai sistem 

tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan 
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sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kyai. 

b) Kehidupan di pesantren menampakkkan semangat demokratis karena 

mereka praktis bekerja sama mengatasi problema non kurikuler mereka. c) 

Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, 

persaudaraan , penanaman rasa percaya diri dan keberanian hidup. 

Pada awalnya berdirinya, pesantren merupakan media 

pembelajaran yang sangat simpel. Tidak ada klasifikasi kelas, tidak ada 

kurikulum, juga tidak ada aturan yang baku di dalamnya. Sebagai media 

pembelajaran keagamaan, tidak pernah ada kontrak atau permintaan santri 

kepada kyai untuk mengkajikan sebuah kitab, apalagi mengatur secara 

terperinci materi-materi yang hendak diajarkan. Semuanya bergantung 

pada kyai sebagai poros sistem pembelajaran pesantren. Mulai dari jadwal, 

metode, bahkan kitab yang hendak diajarkan, semua merupakan 

wewenang seorang kiai secara penuh (Haedari dan El-saha, 2004:80). 

Nizar (2007:287) menjelaskan sebagai lembaga pendidikan Islam, 

pesantren pada awalnya hanya mengajarkan agama, sedangkan kajian atau 

mata pelajarannnya ialah kitab-kitab dalam bahas arab (kitab kuning). 

Pelajaran agama yang dikaji di pesantren ialah Alqur’an dengan tajwid dan 

tafsirnya, aqa’id dan ilmu kalam, fiqh dan ushul fiqh, hadits dengan 

musthalah hadits, bahasa Arab dengan ilmunya, tarikh, mantiq dan 

tasawuf. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan 

kebutuhan untuk berkiprah dalam pembangunan, maka dimasukkan mata 

pelajaran umum. 

 

6. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah salah satu dari sekian 

banyak pondok pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo. Berdiri pada 

tahun 1968 oleh KH.Hasyim Sholeh. Metode pengajaran pada pondok 

pesantren ini menggunakan metode Salafiyah Haditsah, dimaksudkan 

bahwa Pondok Pesantren Darul Huda Mayak melestarikan metode lama 

yang baik serta mengembangkan metode baru yang lebih baik. Metode ini 
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diterapkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dalam bentuk 

pendidikan formal dan non formal. 

Adapun pendidikan formal meliputi: MTs (sederajat SMP), MA 

(sederajat SMA) dan Madrasah Diniyah (MMH). Sedangkan pendidikan 

non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab-kitab 

kuning salafi yang mu’tabaroh. Dengan metode tersebut santri Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak dapat mempelajari ilmu pengetahuan agama 

Islam secara utuh, dalam arti tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan 

agama Islam seperti syari’at, tauhid dan tasawuf dalam rangka Tafaqquh 

fiddiin. Akan tetapi, mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam yang 

bersifat umum seperti fisika, kimia, biologi dan lain-lain dalam 

rangka Tafakkur fii kholqillah. Sehingga dengan metode tersebut akan 

membentuk santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh dan tegar. 

Serta dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara di jaman yang modern ini. 

Visi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah “Berilmu, 

Beramal dan Bertaqwa”. Adapun maksud dari berilmu, yaitu memiliki 

ilmu yang berkualitas tinggi dalam penguasaan IPTEK dan IMTAQ 

sebagai khalifah di dunia. Beramal, yaitu terampil dalam melaksanakan 

ibadah (hablu minallah) dan terampil dalam bermasyrakat (hablu 

minannas). Bertaqwa, yaitu selalu menjujung tinggi kebenaran dan 

menjauhi segala keburukan, baik norma agama maupun norma 

masyarakat. 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak juga mempunyai misi yaitu 

membekali peserta didik ilmu yang amaliah. Membiasakan peserta didik 

beramal yang ilmiah. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT. Menumbuhkan sikap dan amaliah keagamaan islam. 

Mengoptimalkan pengayaan terhadap nilai keagamaan. Mengantar kader 

yang siap diri cerdas, mandiri, berilmu dan professional serta berwawasan 

kebangsaan. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

terampil, kreatif, sehingga setiap santri dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik rohani, iptek dan akhlakul 
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karimah. Membina dan bekerjasama dengan lingkungan masyarakat. 

Mendorong dan membantu setiap santri untuk mengenali dirinya dan 

potensinya, sehingga tumbuh dan berkembang secara utuh dan optimal. 

Meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. 

Selain visi dan misi Darul Huda Mayak juga memiliki tujuan, yaitu 

meningkatkan kualitas keilmuan yang amaliah bagi warga madrasah. 

Meningkatkan kualitas amal yang ilmiah bagi warga madrasah. 

Meningkatkan kualitas sikap dan amaliah keagamaan islam warga 

madrasah. Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap kebersihan 

madrasah. Menigkatkan kualitas sikap dan amaliah keagamaan islam warga 

madrasah. Meningkatkan kualitas dan kualitas saran dan prasarana dan 

fasilitas yang mendukung peningkatan pretasi akademik dan non akademik. 

Sebagai intitusi pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan 

agama islam, Pondok Pesantren Darul Huda Mayak berkomitmen untuk 

dapat melaksanakan tanggung jawab tentang syiar agama secara luas. 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak menyadari bahwa dalam 

mensyiarkan agama islam memerlukan adanya hubungan yang harmonis, 

selaras dan seimbang dengan masyarakat. Pondok pesantren mendidik 

santri agar dapat menjadi contoh yang baik dan bijak dalam menyikapi 

segala hal dalam masyarakat. Wujud dari tanggungjawab sosial ini 

dilakukannya sejumlah kegiatan syiar agama oleh pondok pesantren untuk 

tujuan sosial dan pengembangan komunitas agar menjadi masyarakat yang 

baik. 

Sebagai intitusi pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

tidak hanya berkomitmen mensyiarkan agama dengan cara khutbah, namun 

juga ikut berperan bagi kemajuan olahraga di Indonesia. Hal ini terbukti 

jika pondok pesantren Darul Huda Mayak mengikuti beberapa kompetisi 

beberapa cabang olahraga antar klub. Kompetisi membuat misi baru dari 

pondok pesantren sebagai media dakwah islam. Kegiatan olahraga ini 

merupakan bagian dari rencana-rencana pondok agar menjadi bisa 

mewadahi santri dan menjadi media syiar agama. Selain itu ikut sertaan 
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kompetisi olahraga antar klub lokal digelar sebagai wahana refreshing dan 

penyaluran bakat para atlet di bidang olahraga. Momen olahraga ini 

bertujuan untuk mendongkrak kerjasama dan kekompakan tim, sehingga 

tercipta rasa kebersamaan yang lebih solid dan sinergis demi kemajuan 

olahraga Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

Melalui kegiatan olahraga diharapkan tingkat kesehatan dan 

kebugaran insan pondok selalu selalu terjaga, sehingga produktivitas 

belajar dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kesehatan santri adalah 

salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pondok pesantren. Disisi 

lain untuk memajukan perkembangan olahraga di Indonesia, Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak mendirikan pusat pendidikan dan latihan di 

beberapa cabang olahraga antara lain bolavoli dan bulutangkis. Hal ini 

bertujuan membina dan melatih atlet-atlet muda menjadi pemain 

berkualitas. Disisi lain program ini juga merupakan strategi pondok  untuk 

mewujudkan visi dan misi pondok. Salah satu klub olahraga yang dibina 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah tim sepakbola Persada. 

Pembinaan prestasi dipondok pesantren Darul Huda Mayak dilakukan 

secara baik, dalam arti selalu melalui perekrutan santri-santri yang berbakat 

dibidangnya . 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak tim sepakbola Persada Darul 

Huda Mayak, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pondok dalam 

mengembangkan dan memajukan olahraga sepakbola di Indonesia. Tim 

sepakbola Persada sudah banyak menjuarai berbagai turnamen. Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

kemajuan olahraga di tanah air. Beberapa atlet binaan tim Persada mampu 

masuk ke klub sepakbola professional, karena Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak memandang olahraga sebagai syiar yang sangat efektif. Hal 

ini menjadi nilai lebih bagi atlet bahwa mereka dapat berprestasi dalam 

bidang olahraga dan memiliki ilmu agama yang baik. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa penelitian 

yang sudah ada sebagai bahan untuk mendapatkan gambaran penelitian ini. 

1. Abdul Kosim (2019) dengan judul Pengembangan Bakat Sepak Bola Di 

Kalangan Pemuda (Studi Peran Liga Santri di Pondok Pesantren Bumi 

Shalawat Sidoarjo). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 1) Respon  

pemuda  di  pondok  pesantren  bumi  shalawat  terhadap  Liga Santri  

bermuara  kepada  respon  positif.  Bagi  santri,  sepak  bola  merupakan  

ajang silaturrahmi  antar  pondok  pesantren. 2) Pola  pengembangan  

bakat  sepak  bola  di  kalangan  pemuda  pondok pesantren  bumi  

shalawat  sidoarjo  masih  alamiah.  Belum  masuk  ke  dalam kurikulum 

pesantren, apalagi  menjadi  bagian  inti  dari kegiatan pesantren. 

2. Rangga Aditya Putra (2016) dengan judul “Analisis Pembinaan Prestasi 

Cabang Olahraga Sepakbola Di Akademi Triple’s U-17 Kabupaten 

Kediri”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa sarana dan 

prasarana, program latihan dan sumber daya manusia yang ada di Akademi 

Triple’s U-17 Kabupaten Kediri sudah sangat baik sehingga dapat 

mendukung para atlet untuk berkompetisi dan berprestasi ditingkat 

kabupaten, karesidenan maupun tingkat provinsi. 

3. Kristianto Wibowo (2017) dengan judul “Evaluasi Pembinaan Prestasi 

Olahraga Bola Basket di Kabupaten Magetan”. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai pembinaan prestasi 

olahraga bola basket di kabupaten Magetan termasuk dalam kategori 

belum baik. Hal itu dikarenakan belum berjalan dengan baik faktor-faktor 

yang membantu untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi yaitu faktor 

pemassalan, faktor pembibitan serta faktor pencapaian prestasi sehingga 

prestasi bola basket di kabupaten Magetan tidak kunjung membaik. 
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C. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 

 

Keterangan: 

 Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan untuk mendapatkan 

tubuh sehat dan kuat, aktivitas itu sendiri cenderung yang menyenangkan dan 

menghibur. Olahraga berarti mengolah atau menyempurnakan jasmani atau 

fisik. Melihat dari tujuannya, olahraga dibagi menjadi tiga yaitu olahraga 

pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Olahraga pendidikan 

dilaksanakan di sekolah, olahraga prestasi dilakukan di klub-klub olahraga 

melalui induk cabang olahraga, sedangkan olahraga rekreasi dilakukan hanya 

untuk mengisi waktu luang. 

Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo 

Tim Sepakbola  

Persada  

Prinsip Manajemen dalam 

Pembinaan Sepakbola  

Program 

Latihan  

Sarana 

Prasarana  

Kendala 

Pembinaan 

Pembinaan 

dan Prestasi  

Manajemen 

SDM 

Pembinaan Olahraga Sepakbola Periode 2015-2020 

Pondok Pesantren Darun Huda Mayak Ponorogo 
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 Permainan sepakbola saat ini tidak hanya sebagai olahraga rekreasi 

atau pengisi waktu luang saja tetapi sepakbola menjadi olahraga prestasi yang 

bisa dibanggakan oleh seluruh bangsa di dunia karena dapat memicu 

pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya klub-klub 

sepakbola yang bermunculan dan digelarnya kejuaraan sepakbola ditingkat 

regional, nasional bahkan internasional. Saat ini olahraga sepakbola bukan 

hanya dipertandingan dikalangan klub saja, namun banyak kejuaraan-

kejuaraan yang digelar pada tingkat sekolah. 

Pondok pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren 

di Ponorogo yang berprestasi dalam hal olahraga khususnya sepakbola. 

Biasanya pondok pesantren lebih mengutamakan ke arah religious, namun 

berbeda dengan pondok pesantren Darul Huda. Berdasarkan wawancara 

kepada guru olahraga pondok pesantren Darul Huda, banyak olahraga yang 

bina melalui ekstrakurikuler diantaranya adalah bolabasket, bolavoli, 

bulutangkis, sepakbola, dan tenis meja. Namun diantara berbagai cabang 

olahraga, prestasi olahraga sepakbola lebih berkembang cepat dibandingkan 

cabang olahraga lainnya. Hal ini terbukti dengan prestasi yang diraih oleh tim 

sepakbola pondok pesantren Darul Huda (Persada). Tim Sepakbola Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo berhasil menjadi runner up pada Piala 

Liga Santri Nusantara 2015 dan meraih juara pada LSN 2017 yang digelar di 

Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tim pondok pesantren Darul Huda 

Mayak juga meraih juara pada Liga Santri Nasional Region I Jawa Timur 

tahun 2017 sebagai kesebelasan perwakilan Ponorogo. Dengan prestasi yang 

sudah diraih tim Persada beberapa waktu yang lalu mengatarkan tim hebat ini 

ke jenjang nasional yang akan digelar di Jogjakarta.  

Disisi lain, tim Persada mengalami penurunan prestasi setelah meraih 

juara pada piala bergilir LSN 2017. Setelah menjadi juara pada LSN 2017, tim 

Persada gugur pada LSN 2018 dan hanya sampai pada babak 8 besar bahkan 

pada tahun 2019 tim Persada mengundurkan dari even terbesar antar pondok 

pesantren di Indonesia.  Ditinjau dari sumber daya manusia pada tahun 2017 

hingga 2019, pemain dan pelatih tim Persada masih sama. Hal ini yang 
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membuat masyarakat bertanya-tanya dan menjadi sorotan publik, khusunya 

pendukung dari tim Persada. 

Dalam perkembangan dan prestasi yang diraih oleh tim Persada tidak 

lepas dari peran manajemen pesantren itu sendiri. Sistem manajemen dan 

kepengurusan suatu organisasi sangat berpengaruh terhadap kematangan 

dalam perkembangan pondok pesantren yang ada dibawah organisasinya. 

Bagaimana mungkin mendapatkan prestasi yang tinggi jika pengelolaan 

manajemen olahraga belum cukup baik, terutama tanpa didukung sarana dan 

prasarana olahraga yang lengkap untuk berprestasi. Walaupun pemain 

memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi, pelatih yang berpengalaman 

dan sertifikasi tingkat Internasional, pengelolaan manajemen organisasi 

olahraga yang belum baik, dan tanpa adanya dukungan dari pemerintah maka 

prestasi belum dapat diraih. 

Dalam dunia olahraga sepakbola, pembinaan merupakan faktor yang 

sangat berperan dikarenakan berkembang tidaknya olahraga sepakbola 

tergantung dari pembinaan olahraga yang dilakukan. Dalam pembinaan 

olahraga tentunya dibutuhkan suatu wadah atau organisasi seperti sekolah, 

klub olahraga dan lain-lain. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mencari bibit-

bibit pemain yang berbakat melalui organisasi atau klub-klub sepakbola yang 

ada di Indonesia. Tidak hanya klub-klub sepakbola saja yang berperan dalam 

pencarian bakat ini, melainkan sekolah-sekolah akademik dan non akademik 

juga ikut andil untuk memajukan persebakbolaan Indonesia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda VI Mayak Ponorogo Jawa 

Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah periode waktu yang digunakan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 4 

September 2020 sampai 30 September 2020. 

 

Tabel 3.1 Rancangan Waktu penelitian 

No Nama Kegiatan 
Bulan 2020/2021 

Jul Agst sep okt Nov Des Jan Feb 

1 Pengajuan Judul         

2 Penyusunan Proposal         

3 Permohonan Izin         

4 Persiapan Penelitian         

5 Pengumpulan Data         

6 Analisis Data         

7 Penyusunan laporan         

  

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan survey. Moleong (2013:6) mendefinisikan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan Sarosa 

(2012:1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami 
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fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) 

dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran 

peneliti. Subjek penelitian ini adalah pemain tim persada kelompok umur 17 

yang berjulah 20 pemain, pembina atau pelatih, guru pondok pesantren Darul 

Huda terutama guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pemilihan 

subjek penelitian tersebut dipilih oleh peneliti untuk memperoleh jawaban dari 

permasalahan yang ada.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain informan, tempat dan 

peristiwa, serta dokumen dan arsip. Informan yang dipilih dalam penelitian ini 

mempunyai kriteria sebagai berikut : a) orang yang bersangkutan memiliki 

pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti; b) orang yang 

bersangkutan sehat jasmani dan rohani; c) orang yang bersangkutan terlibat 

langsung dengan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini juga menggunakan informan kunci. Informan yang dipilih dalam 

penelitian terdiri dari pengurus dan guru Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak, pelatih dan beberapa pemain Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

Tempat dan peristiwa dimaksudkan untuk memperkuat keterangan 

yang diberikan oleh informan. Tempat yang menjadi observasi penelitian 

adalah pondok pesantren Darul Huda Mayak. Dari tempat ini didapatkan 

berbagai fenomena dan data yang sangat diperlukan dalam penelitian, 

sehingga data memperkuat keterangan yang diberikan oleh informan dan dapat 

digunakan sebagai bukti nyata. Sumber data peristiwa adalah pelaksanaan 

latihan, observasi keadaan sarana dan prasarana, pertandingan. 
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Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang mempunyai 

kegunaan sama besar dengan sumber data lainnya. Melalui dokumen dan 

arsip, peneliti mencatat, menggali dan menangkap makna yang tersirat. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku atau 

literatur dan dari surat kabar, sedangkan arsip yang digunakan berupa Surat 

Keputusan yang dimiliki pondok pesantren Darul Huda Mayak, daftar pemain, 

susunan pengurus dan manajemen, program latihan, dll. Foto kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian dan sumber internet juga digunakan sebagai 

sumber data untuk melengkapi data yang sudah ada. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

non-tes. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan data tingkat ketersediaan 

sarana dan prasarana, program latihan yang diterapkan, perekrutan sumber 

daya manusia, struktur organisasi, dengan cara peneliti turun langsung ke 

lapangan atau daerah penelitian untuk mengamati dan mewancarai orang-

orang yang berkepentingan di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan oleh 

peneliti adalah wawancara terbuka, wawancara terstruktur dan wawancara 

berencana. Wawancara terbuka karena dalam wawancara tersebut para 

subjeknya mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan 

diajukan. Wawancara berencana dilakukan terhadap informan yang 

diseleksi. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen wawancara 

No  Variabel  Sub Variabel  Indikator  

1 Pelaksanaan 

managemen 

pembinaan 

Sumber daya 

manusia 

a. Perekrutan  

b. Model seleksi 

c. Prosedur penseleksian 

d. Penyelenggaraan 

penseleksian 

e. Jumlah pemain 

f. Kualifikasi pelatih 

g. Pengalaman pelatih  

h. Struktur organisasi 

Program latihan a. Jenis program latihan 

b. Periodesasi  

c. Komponen program 

latihan 

d. Tujuan latihan 

e. Jadwal  

f. Kesesuaian jadwal latihan 

g. Kedisiplinan pemain 

h. Kesesuaian program 

latihan 

Sarana dan 

prasarana 

a. Ketersediaan  

b. Kelengkapan 

c. Kondisi  

2 Perbandingan 

pelaksanaan 

managemen 

pembinaan 

Pelaksanaan 

managemen 

dari tahun 2015-

2020 

a. Pelaksanaan pembinaan  

b. Prestasi yang diraih  

c. Pencapaian 

d. Tujuan pembinaan  

e. Pendanaan  

3 Penyebab 

penurunan 

prestasi 

Faktor internal  a. Bakat  

b. Motivasi 

Faktor eksternal  a. Kemampuan  

b. Kepribadian  

c. Fasilitas  

d. Kompetisi  

4 Kendala Kendala dan 

solusi 

a. Masalah  

b. Solusi  

 

2. Observasi  

Moleong (2013:15)  menyatakan bahwa “observasi merupakan 

metode pengumpulan data yang sangat penting dalam suatu penelitian, 

karena data yang diperoleh dari observasi merupakan hasil 

pengamatan/penyelidikan yang dilakukan secara sistematis baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus terhadap kegiatan 
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yang terjadi”. Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data-data 

dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, dan rekaman 

gambar. Peneliti mengobservasi data-data yang diperlukan, berupa 

keadaan asli di lapangan tentang pelaksanaan managemen pembinaan 

olahraga sepakbola Persada. 

Tabel 3.3 Lembar Observasi  

Hari/Tanggal  :  

Waktu   :  

Lokasi   :  

Subyek  :  

No  
Tempat 

Observasi 

Sasaran 

penelitian 

Catatan Lapangan 

Deskripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen merupakan kegitan penelitian yang dilkukan 

untuk mengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai macam 

naskah, arsip, dan dokumen. Dokumen bermanfaat untuk mengetahui 

kegiatan ang diselenggarakan oleh suatu kelompok manusia karena banyak 

fakta yanh terdapat dalam dokumen tersebut. Peneliti memanfaatkan 

Dokumen sebagai sumber informasi penelitian dikarenakan dokumen 

dapat digunakan untuk menganalisis, menafsirkan dan meramalkan atau 

memperkirakan suatu keadaan tertentu. Analisis dokumen dilaksanakan 

dengan content anaysis, yang mana peneliti tidak hanya mencatat isi dalam 

dokumen saja, melainkkan juga mencatat makna yang tersirat dari 

dokumen tersebut. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah menganalisis 

dokumen dan arsip tentang managemen pembinaan Persada, dengan cara 
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mengamati, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan 

tersurat dalam setiap dokumen serta arsip yang menjadi sumber data. 

Informasi dari metode ini dapat ditemui buku, dokumen pemerintah 

maupun swasta, dan data-data dari arsip tertulis yang relevan dengan 

pembinaan olahraga sepakbola Persada. 

 

F. Validitas Data 

Setelah data terkumpul dan tercatat, peneliti harus menguji kebenaran 

dari setiap data yang didapat, yang biasa disebut dengan validitas data. 

Validitas data digunakan sebagai dasar analisis data sebagai hasil penelitian. 

Dalam menguji validitas data dalam penelitian, penulis menggunakan teknik 

triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan 

berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang  diperoleh 

memiliki keselarasan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber adalah  teknik  menguji  data  dan  

informasi  dengan  cara  mencari  data  yang sama  dengan  informan  satu  

dan  lainnya.  Data dari  informan  telah dikompilasikan dengan hasil 

dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan 

informasi (Sugiyono, 2016). 

 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui aktivitas pengumpulan data yaitu 

mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik berupa catatan di 

lapangan, gambar, dokumen dan lainnya pada lokasi penelitian. Menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara 

mendalam, reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

dan verifikasi data. Analisis dalam penelitian ini dilaksanakan dalam empat 

tahap, yaitu: (1) tahap pengumpulan data, (2) tahap reduksi data, (3) tahap 

penyajian data, (4) tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. 
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1. Tahap pengumpulan data  

Langkah awal pengumpulan data adalah melaksanakan observasi di 

lokasi penelitian. Langkah berikutnya adalah melaksanakan wawancara 

dengan para informan. Sebagai pendukung observasi ini, peneliti 

melakukan dokumentasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu tindakan ang ditujun untuk 

menyederhanakan data da informasi yang telah dikumpulkan. Kegiatan 

reduksi data antara lain pemilihan informasi, penentuan fokus, dan 

pengolahan data mentah menjadi informasi yang memiliki makna.  Tujuan 

reduksi data adalah mendapatkan data dan informasi dari data yangtelah 

dikump;uilkan, sehngga peneliti mampu  menarik kesimpulan yang 

didukung data dan fakta. 

3. Penyajian data 

Penyajian data dilaksanakan dengan cara membuat uraian singkat 

atau diskripsi naratif dari data yang sudah direduksi. Penyadian data 

ditujukan untuk mempermudah peneliti memahami hasil penelitian dan 

menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan penelitian dalam 

bentuk pencapaian indikator penelitian yang telah ditentukan   

sebelumnya. 

4. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pengambilan inti dari 

data yang telah disajikan dan dipaparkan. Bentuk kesimpulan adalah 

kalimat pernyataan singkat dan padat yang memiliki makna yang luas. 

Pada akhirnya hasil penelitin diberikan arti atau direfleksikan untuk 

memperoleh kesimpulan akhir. Selanjutnya hasil peneliti memanfaatkan  

hasil refleksi ini untuk menyusun rencana tindakan penelitian selanjutnya, 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sistem wawancara dan hasil observasi 

yang didapatkan di lapangan, objek yang diteliti adalah tentang pembinaan 

olahraga sepakbola di klub Persada Darul Huda Mayak. Subjek utama dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, pengkajian dokumen/arsip, dan 

dokumentasi. Pembahasan hasil penelitian yang akan dibahas terdiri dari lima 

bagian yaitu, latar belakang klub, pemenuhan SDM, latihan dan program 

latihan, sarana prasarana, dan sumber dana. Dibawah ini akan dibahas deskripsi 

hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Manajemen Pembinaan Prestasi  

Persada merupakan salah satu klub sepakbola ternama dikalangan 

liga santri nasional, tepatnya berada di kota Ponrogo. Berdirinya klub 

sepakbola Persada pada tahun 1997 di bawah tanggung jawab Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, yaitu KH Abdussami’Hasyim 

pada tahun 1997-2014 Persada hanya tim sepakbola Darul Huda yang 

hanya mewadahi sepakbola santri. Akan tetapi, pada tahun 2015 muncul 

liga santri yang tim Persada diundang untuk turut dalam perhelatan 

sepakbola di kalangan pesantren se-Indonesia di 2015 dan 2016. Tim 

Persada belum bisa menjuarai nasional hanya lolos regional 1 Jawa Timur. 

Dari kegagalan di liga santri 2015 dan 2016 tim sepakbola Persada 

memulai memperbaiki manajemen sepakbolanya. 

Tujuan didirikannya selain untuk mewadahi santri dalam bidang 

olahraga sepakbola juga sebagai bagian dari syiar agama islam yang bisa 

dilakukan dengan banyak menjuarai banayak pertandingan. Bahkan 

setelah juaranya liga santri nasional di tahun 2017 pendaftar yang 

mendaftar di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak mengalami 

peningkatan 100% dari sebelumnya. Dengan hal ini tim sepakbola Persada 
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juga  sebagai kebanggaan tersendiri bagi pondok dan juga banyak santri 

yang ingin masuk tim Sepakbola Persada. Pondok pesantren Darul Huda 

mayak yang ketika tahun 2017 berusia 50 tahun mendapatkan kado spesial 

dari kemenangan juara nasional di liga santri yang digelar di Kota 

Bandung. Setelah kemenangan tersebut, tim Persada disambut dengan 

meriah baik dari masyrakat Ponorogo juga oleh pimpinan serta pelindung 

organisasi tim sepakola pondok pesantren, yaitu KH Abussami’Hasyim. 

Ketika memasuki tahun 2018 perhelatan liga santri dimulai 

kembali, akan tetapi ditahun ini Darul Huda Mayak memiliki undangan 

untuk memebentuk 2 tim yang membuat seperangkat official dilema 

karena harus membagi 2 tim. Tim sepakbola Persada menajdi salah satu 

tim terbaik di kelas pembibitan atlet dan Targetnya setelah 2017 bapak 

Aslih selaku manajer tim mengatakan: 

“Targetnya kita bisa ikut serta dalam liga 3, karena kita sudah 

banyak membenahi tim  dan juga support yang pondok berikan 

kita, seperti renovasi lapangan yang akan kita buat mini stadion 

hanya ada beberapa pembebesan lahan yang akan kita selesaikan. 

Adapun seperti requitmen yang kita lakukan” 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, target utama tim 

sepakbola Persada adalah pada kejuaraan liga santri. Liga santri 

merupakan kejuaraan sepak bola antar klub dibawah pesantren di 

Indonesia yang diikuti kurang lebih 1000 klub yang dundang oleh panitia 

LSN (liga santri nusantara). Dari 5 kali penyelenggaraan, tim sepak bola 

Persada hanya memenangkan 1 kali juara nasional. Tetapi hal ini tidak 

menjadikan tim sepakbola Persada putus asa. Di bawah ini adalah prestasi 

yang pernah diraih oleh tim sepakbola Persada dari tahun 2015-2019 

sebagai berikut; 
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Tabel 4.1 Prestasi yang pernah diraih tim sepakbola Persada 

 

Pada tahun 2015 bersamaan dengan perhelatan liga santri, tim 

sepakbola Persada mulai memperbaiki manajemen. Berawal dari 

mewadahi para santri untuk berkegiatan olahraga hingga fokus pada 

prestasi yang didapat oleh para santri. Hal ini seiring dengan tujuan 

pondok pesantren, yaitu syiar agama Islam melalui permainan sepakbola. 

Akan tetapi, hal yang paling utama adalah pembibitan para santri. Selain 

melakukan pembibitan para pembina juga terus melakukan evaluasi para 

santri Darul Huda Mayak. Apabila atlet lama sudah tidak efektif maka 

para pembina akan mencari santri baru dan akan menggantikan para santri 

yang sudah tidak efektif untuk berkompetisi. 
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Pada tahun 2018-2019, prestasi tim Persada menurun saat 

mengikuti Laga Liga Santri Nasional. Hal ini di akibatkan terbaginya tim 

utama menjadi dua, karena pada saat itu Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak mendapatkan dua undangan kompetisi sepakbola dan dituntut 

untuk menurunkan dua tim. 

Pada saat kompetisi nasional tim Persada berusaha kembali untuk 

mendapatkan prestasi. Untuk mendapatkan prestasi tersebut tentu tidak 

terlepas dari peran para SDM dari pondok pesantren, antara lain para 

pengurus, pelatih, serta para santri (atlet). Adapun metode dan program 

latihan yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung 

serta dana dalam proses pembinaan sepakbola. 

Persoalan pendanaan untuk olahraga merupakan permasalahan 

yang tidak ada habisnya. Pengalokasian anggaran harus dilaksanakan agar 

pembinaan dan pengembangan olahraga dapat berjalan lancar. Terkait 

dengan sistem pendanaan pada klub sepakbola Darul Huda Mayak peneliti 

menemukan bahwa pendanaan yang dilakukan murni dari pondok 

pesantren. Tidak ada sumbangan dari masyarakat lewat proposal maupun 

dari APBD Provinsi yang dihibahkan ke setiap induk organisasi olahraga 

melalui KONI. Juga tidak ada sponsor atau sumbangan dari pihak luar. 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa sistem 

keuangan yang ditetapkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak berasal 

dari anggaran pondok pesantrean sendiri. Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi sepakbola karena 

ini bagian dari syiar pondok. Pengelolaan dana setiap tahun selalu 

dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk meningkatkan 

akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selain itu sebagai pelaksana 

fungsi yang menangani klub telah membuat laporan anggaran tahunan 

yang disampaikan kepada pondok pesantren. 

Jadi, sistem keuangan di klub sepakbola Darul Huda Mayak sangat 

transparan dan pengurus sangat bertanggungjawab, bahkan hampir tidak 

ada penyelewang dana yang dilakukan pengurus. Pengurus klub sepakbola 

Darul Huda Mayak membuat perencanaan semua kebutuhan yang 
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diperlukan dalam proses pembinaan yang diajukan oleh pelatih. Kemudian 

mengajukan secara tertulis kepada ketua umum Klub sepakbola Darul 

Huda Mayak, selanjutnya ketua umum akan koordinasi dengan bagian 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

Untuk program pembinaan pendidikan dan latihan sebesar hampir 

puluhan juta terlepas pembangunan infrastruktur baru yang dibangun 

pondok guna kepentingan pembangunan keolahragaan yang dibina Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak. Dana program pembinaan menggunakan 

biaya pondok pesantren dan bersifat dana hibah. Nilai nominal yang akan 

diberikan kepada masing-masing cabang olahraga bergantung pada 

kebutuhan yang diperlukan dan tingkat prestasi yang diraih dalam setiap 

acara kompetisi nasional maupun internasional. Olahraga sepakbola 

memiliki catatan prestasi yang lebih unggul jika dibanding dengan cabang 

olahraga lain seperti bulutangkis, catur, futsal dan lain-lain. Hal ini tentu 

akan berdampak pada pengalokasian dana yang akan diberikan pada 

cabang olahraga sepakbola itu sendiri. 

Dari hasil pengamatan, anggaran khusus untuk pembinaan olahraga 

sepakbola sampai saat ini sudah terpenuhi. Dana yang digunakan untuk 

kegiatan operasional Klub sepakbola Darul Huda Mayak bersumber dari 

pondok pesantren sendiri . Dana tersebut digunakan untuk menunjang 

kegiatan-kegiatan Klub sepakbola Darul Huda Mayak seperti operasional 

latihan, operasional pertandingan, operasional pengiriman atlet dalam 

kompetisi nasional dan operasional kesekretariatan. Selain itu, dana 

tersebut digunakan untuk keperluan pengadaan dan pemeliharaan. 

Anggaran yang digunakan untuk pembinaan tiap tahunnya berdeda-beda 

tergantung dari prestasi yang dicapai.Adapun anggaran yang direncanakan 

pengurus dalam menyusun perencanaan pendanaan diantaranya adalah: 

a. Perlengkapan latihan 

b. Pengadaan kostum  

c. Pengadaan ATK 

1) Dokumentasi dan laporan 
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2) Perlengkapan komputer 

d. Transport try out 

e. Bisaroh atau gaji pelatih  

f. Kejuaraan yang diikuti 

Untuk pengadaan perlengkapan latihan dan sarana lain yang 

diperlukan pengurus Klub sepakbola Darul Huda Mayak. Sedangkan 

masalah gaji atau bisaroh pelatih koordinasi anatara manajemen Persada 

dan Pondok. Pelatih bisaroh tiap bulan sekali. Apabila dalam tim menang 

dalam mengikuti kejuaraan tertentu, maka uang hadiah akan dibagikan 

kepada atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pondok pesantren maupun 

klub sepakbola Darul Huda Mayak tidak akan mengambil uang dari hadiah 

kejuaraan karena itu sudah menjadi keputusan pondok. Dari penjelasan 

tersebut dapat digambarkan bahwa Pondok pesantren Darul Huda Mayak 

terus memberi dukungan dari sisi anggaran untuk mencukupi segala 

kebutuhan pembinaan. 

Dari hasil pengamatan dan studi dokumentasi yang peneliti 

lakukan bahwa dana yang diperuntukan klub sepakbola Darul Huda 

Mayak dalam menjalankan kegiatan pembinaan dapat dikatakan sangat 

cukup, karena Pondok pesantren Darul Huda Mayak merupakan pondok 

pesantren besar dengan ribuan santri yang ada sehingga dapat membiayai 

semua kebutuhan dalam proses pembinaan prestasi sepakbola Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak. Bapak Wahyudi selaku pengurus harian 

mengatakan bahwa:  

“dari 2015-2019 terdapat perbedaan pendanaan yang jelas,akan 

tetapi pendaan terbesar dikeluarkan ketika di tahun 2017 dan 2018, 

saya tidak bisa sebut nominal,tapi laporan setiap tahun ada,dan 

juga kita ketika membutuhkan mengajukan pasti diberikan ”. Dana 

operasional latihan dan operasional bertanding murni bersumber 

dari pondok pesantren yang dikelola oleh pondok. Dana tersebut 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan program-program Klub 

sepakbola Darul Huda Mayak. 
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2. Manajemen Sumber Daya Manusia Klub Sepakbola Darul Huda 

Mayak 

Ketersediaan sumber daya manusia tidak terlepas dalam 

pembangunan olahraga, begitu juga dengan olahraga sepakbola. Sumber 

daya manusia merupakan bagian penting dalam pembinaan karena barhasil 

tidaknya suatu pembinaan ditentukan dari bagaimana proses pembinaan itu 

sendiri, salah satunya adalah sumber daya manusia. Untuk menunjang 

tercapainya tujuan pembinaan yang diharapkan, maka keberadaan sumber 

daya manusia harus dapat dioptimalkan, terutama peran dan fungsi 

strategisnya. 

Untuk penyediaan sumber daya manusia lebih memperhatikan syarat 

yang terdiri dari praktisi dan akademisi, artinya dari kalangan praktisi 

adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang olahraga misalnya 

mereka yang dari mantan atlet kemudian menjadi pelatih pertimbangannya 

orang tersebut benar-benar mengetahui keadaan di lapangan. Sedangkan 

dari kalangan akademisi juga penting terkait dengan hasil penelitian 

dibidang keolahragaan. 

Darul Huda Mayak menyadari sepenuhnya peran sumber daya 

manusia sebagai subjek dari sumber penciptaan nilai bagi organisasi. 

Karena itu, manajemen pondok pesantren  berkomitmen untuk terus 

mengembangkan kompetensi SDM. Pembangunan SDM diarahkan untuk 

membentuk santri yang berakhlak yang memiliki integritas, pengetahuan 

dan keterampilan yang tinggi melalui sistem pengembangan SDM berbasis 

kompetensi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan kunci 

untuk menjamin kesinambungan usaha tim Persada dalam jangka panjang. 

Fokus pondok pesantren Darul Huda Mayak adalah membangun sumber 

daya manusia yang produktif dan inovatif serta mampu memberikan 

kontribusi yang optimal bagi pencapaian sasaran dan tujuan klub. Untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten harus 

memperhatikan tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Menurut 

Harsuki (2013:163), tugas-tugas manajemen sumber daya manusia antara 

lain ialah: perencanaan sumber daya manusia, perekrutan pegawai, seleksi, 
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sosialisasi atau orientasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi, 

promosi, transfer, dan demosi. Ketersediaan sumber daya manusia dalam 

proses pembinaan tim sepakbola Persada terdiri dari pengurus, pelatih, dan 

atlet. 

a. Pengurus/Pembina 

Pembina tim sepakbola Persada adalah pengasuh pondok 

pesantren Darul Huda Mayak KH Abdussami’ Hasyim sedangkan 

ketua umum adalah H Abdullah Wachid Selain itu terdapat manajer 

klub Aslih Maulana Ma;udin S.Pd juga terdapat sekertaris M Abdul 

chanan serta terdapat bendahara tim yaitu Arif Harianto dan terdepat 

pengurus harian dan sesi perlengkapan M Wahyudin dan Taufiq 

mahfiudin. Dalam pelaksanaannya seluruh SDM memiliki tugas dan 

tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidangnya yang 

diuraikan sebagai berikut; 

1) Pembina: 

Memberikan arahan dan bimbingan demi kelancaran serta 

kesuksesan pembinaan sepakbola Persada Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

2) Ketua Umum: bertanggung jawab langsung kepada pembina yaitu 

kepala pondok pesantren: 

a) Menetapkan garis kebijakan tim sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

b) Mengendalikan program kerja tim sepakbola Persada Darul 

Huda Mayak Ponorogo. 

c) Melakukan pengawasan keuangan tim sepakbola Persada Darul 

Huda Mayak Ponorogo. 

d) Melaksanakan usaha-usaha dan tindakan untuk kemajuan tim 

sepakbola Persada. 

e) Bersama pengurus harian membentuk bidang-bidang 

kepengurusan sebagai kelengkapan organisasi tim sepakbola 

Persada. 
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3) Manajer: 

a) Menyusun program kegiatan pembinaan tim sepakbola Persada. 

b) Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. 

c) Melaksanakan usaha-usaha untuk peningkatan prestasi tim 

sepakbola Persada. 

d) Membentuk dan membina tim yang berprestasi optimal. 

e) Menyusun program kegiatan di bidang keuangan dan 

kesekretariatan tim sepakbola Persada. 

f) Melaksanakan perencanaan dan pengkoordinasian anggaran 

keuangan dan kesekretariatan tim sepakbola Persada dalam 

menunjang kegiatan operasional yang telah ditetapkan. 

g) Melaksanakan pengendalian keuangan tim sepakbola Persada. 

h) Menyusun laporan keuangan tim sepak bola Persada. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang mendalam, 

peneliti menemukan tentang struktur kepengurusan berjalan dengan 

baik. Kepengurusan tim sepakbola Persada merupakan karyawan 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dan ditunjuk langsung oleh 

ketua umum pondok pesantren. Jadi, pengurus tim sepakbola Persada 

disini tidak harus berkecimpung didunia olahraga khususnya 

persepakbolaan. Seperti yang disampaikan oleh pengurus harian tim 

sepakbola Persada yaitu Bapak M Wahyudin: 

“Pengurus di tim sepakbola Persada ini tidak harus dari mantan 

atlet sepakbola. Semua ditetapkan oleh Ketua dan 

manajer.perintah dari ketua dan manajer hanya menunjuk 

beberapa orang yaitu sekretaris, bendaraha,dan pengurus 

harian. Mengerucut kebawah untuk membentuk struktur 

organisasi baru itu tugas ketiganya.” 

 

Adapun strukrur ogranisasi tim sepakbola Persada sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tim Sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo 

Berdasarkan data yang ditemukan, menggambarkan 

kepengurusan tim sepakbola Persada dalam pelaksanaan pembinaan 

berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana program yang sudah 

ditetapkan. Hal ini terlihat dari keikutsertaan para pengurus untuk 

mengikuti pertemuan rapat untuk evaluasi, pengurus juga turut hadir 

pada saat latihan dan mengikuti kejuaraan resmi nasional, khususnya 

bidang pengurus harian dan bidang perlengkapan. Meskipun tidak 

semua pengurus yang hadir tetapi salah satu harus ada yang berangkat, 

kecuali pada kejuaraan yang tidak mengikat suatu daerah. Selain itu 

hubungan kerjasama antar pengurus juga berjalan dengan baik, setiap 
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ada kendala yang dihadapi mereka selalu berunding bersama dan tidak 

mengambil keputusan secara sepihak sehingga hubungan 

kepengurusan di tim sepakbola Persada dapat bersatu untuk 

menjalankan semua agenda dan mengembangkan pembinaan tim 

sepakbola Persada. 

b. Pelatih 

Pelatih yang dimiliki tim sepakbola Persada saat ini berjumlah 

3 orang. Pelatih-pelatih tersebut direkrut oleh manajer tim, 

administrasi dan pengurus lain yang bersangkutan kemudian diajukan 

kepada ketua dan pembina. Perekrutan pelatih di tim sepakbola 

Persada ditunjuk langsung oleh manajer, tentunya dengan 

mempertimbangkan akhlak, kualitas dan kuantitas pelatih tersebut. 

Misalnya, mantan atlet sepakbola yang pernah bermain di tim 

profesional dan dipandang memahami aturan-aturan sepakbola, 

mempunyai pengalaman melatih di klub-klub dan lulusan dari 

perguruan tinggi di bidang olahraga. 

Pelatih-pelatih tim sepkabola Persada  harus mempunyai 

lisensi. Peningkatan kapasitas terhadap kemampuan pelatih pemula 

oleh tim sepakbola Persada juga dilakukan. Tim sepakbola Persada 

Darul Huda Mayak juga merekrut pelatih-pelatih daerah dan 

memfasilitasi para pelatih tersebut ke tingkat nasional. Para pelatih 

dasar dan daerah akan diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan (diklat pelatih), sehingga para pelatih yang direkrut 

mempunyai legalitas untuk melatih. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelatih. Hal ini juga disampaikan oleh ketua 

pengurus harian  Bapak M Wahyudin di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo: 

“Untuk perekrutan pelatih manajer menunjuk langsung, yang 

jelas memiliki akhlak yang baik. Tentunya tak lupa 

pengalaman juga diutamakan. Ada 2 pelatih yang berasal dari 

tim pengajar Darul Huda Mayak yaitu bapak fahmi sebagai 

pelatih kiper dan bapak agus selaku pelatih fisik. Pelatih tidak 

harus mempunyai sertifikasi nasional yang penting kualitas dari 

pelatih tersebut, jika calon pelatih belum punya sertifikat tetapi 
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dia mempunyai kualitas bagus dalam melatih maka akan kami 

khursuskan”. 

 

Selain fasilitas di atas pelatih juga mendapatkan fasilitas lain 

seperti, honor tiap bulannya akan tetapi pengurus dan pelatih tidak 

mau disebut honor akan tetapi disebut bisaroh. Apabila ada kejuaraan 

nasional yang diikuti seperti liga santri jika juara pelatih dan tim akan 

mendapatkan bonus dari pondok.  

Dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam peneliti 

menemukan bahwa terdapat 3 pelatih yang ada di tim sepakbola 

Persada Darul Huda Mayak Ponorogo, terdiri dari pelatih teknik, 

pelatih fisik dan pelatih kiper. Adapun ketiga pelatih tersebu adalah 

tim ustad atau pengajar pondok pesantren Darul Huda Mayak, 

terkecuali pelatih teknik. Pelatih teknik sengaja direkrut dari luar 

karena tim Persada memerlukan pelatih yang berpengalaman. Seperti 

bapak Tjukup Kurniawan, beliau pernah bermain di klub Persebaya 

Surabaya U-23. Adapun pelatih fisik, yaitu bapak Agus dan pelatih 

kiper, yaitu bapak Fahmi. Beliau tidak hanya melatih tim Persada 

tetapi beliau juga sebagai pengajar di pondok pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

Berikut daftar nama pelatih yang dimiliki tim sepakbola 

Persada (tahun 2020) sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 daftar nama pelatih tim sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo 

No Nama Jabatan Lisensi 

1 Tjukup Kurniawan Pelatih 1 C 

2 Agus Susanto Pelatih 2 D 

3 Fahmi  Pelatih kiper Coaching Klinik 

 

Ketersediaan pelatih di Klub sepakbola Darul Huda Mayak tiap 

tahunnya sama. Hal ini menjadi nilai tambah dalam proses 

pembinaan,karena menambah fokus dan konsentrasi untuk 

menyukseskan program latihan yang telah dibuat. Hal ini 
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menunjukkan maksimalnya pengurus tim sepakbola Persada dalam 

perekrutan pelatih, sebenernya untuk menangani atlet yang banyak 

tersebut sebaiknya menambah jumlah pelatih,akan tetapi jika dilihat 

dari cara berkomunikasi pelatih sangat baik terhadap proses bembinaan 

prestasi di tim sepakbola Persada.Ini menjadi sesuatu yang baik dan 

harus di jaga oleh para pengurus tim sepakbola Persada agar menjadi 

lebih baik di masa yang akan datang. 

 

c. Atlet 

Sistem perekrutan atlet di tim sepakbola Persada mengunakan 

selesksi . Perekrutan atlet dilaksanakan dengan maksud mendapatkan 

bibit atlet yang baik dan dapat dibina untuk pencapaian prestasi 

optimal. Adapun kriteria yang harus dicapai untuk dapat mengikuti 

seleksi pengrekrutan atlet diantaranya adalah: berasal dari santri Darul 

Huda Mayak, serta dilihat dari segi usia dikarenakan prinsip dari tim 

sepakbola Persada adalah pembinaan, maka usia calon atlet harus di 

bawah SLTA. Dari segi skil bermain, kemauan yang tinggi, fisik, sehat 

jasmani dan rohani. Walaupun pada penelitian dilapangan, peneliti 

menemukan masih banyak atlet belum masuk pada kriteria pemain. 

Jumlah atlet yang dimiliki tim sepakbola Persada saat ini 

berjumlah 52 atlet yang dibagi menjadi 2 tim yaitu tim U-15 dan U-17. 

Hal ini dilakukan apabila tim sepakbola Persada mendapatkan dua 

undangan kompetisi secara bersamaan. Latar belakang para pemainpun 

ada yang sudah pernah mengikuti kejuaraan sepakbola daerah da nada 

juga yang belum pernah mengikuti kejuaraan atau mengikuti sekolah 

sepakbola (SBB). 

Setelah calon atlet mengikuti seleksi maka pengurus beserta 

pelatih akan mengadakan rapat dan berunding untuk hasil seleksi. 

Untuk menentukan hasil tentunya akan melihat kekuatan, kelemahan 

serta target klub. Selain itu juga tidak lepas dari yang namanya 

formasi, yang dimaksud formasi disini adalah posisi atau kriteria apa 

saja yang saat itu dibutuhkan oleh tim missal striker, defender, ataupun 
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kiper. Bagi calon atlet yang lolos seleksi berhak menjadi tim sepakbola 

Darul Huda Mayak Ponorogo dan mendapatkan bimbingan yang baik 

oleh para pelatih. Degradasi dan promosi berlangsung selama satu 

tahun. Setelah itu dilaksanakan evaluasi berkala, hasil evaluasi akan 

menentukan apakah dapat diteruskan atau dipromosikan ke jenjang 

yang lebih tinggi atau harus dilakukan sebuah peringatan dan koreksi 

atau bahkan degradasi pada atlet tim sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 

Atlet-atlet yang berhasil lolos dan menjadi anggota tim 

sepakbola Persada Darul Huda Mayak Ponorogo akan mendapatkan 

kelonggaran khusus. Diantaranya adalah mereka akan diberikan jam 

sekolah sore atau diniyah yang harusya siang hingga sore di gantikan 

malam khusus bagi atlet tim sepakbola Persada. Atlet juga 

mendapatkan hak khusus untuk melakukan ijin untuk refreshing yang 

difasilitasi oleh pondok. Akan tetapi, saat pandemi covid-19 banyak 

atlet sepakbola Persada masih berada dirumah karena daerah santri 

ataupun atlet tersebut di infokan masuk kedalam wilayah zona merah 

dan hitam. Olehkarena itu atlet yang aktif saat ini kurang lebih 25 

orang yang masih megikuti latihan. 

Selain itu, untuk mendapatkan kebugaran tubuh atlet juga 

mendapat menu-menu yang bergizi. Bahkan menu makanannya pun 

berbeda dengan santri lainnya. Bapak Wahyu selaku pengurus harian 

menjelaskan: 

“Atlet juga sangat diperhatikan dari kebutuhan gizi ,pimpinan 

memberikan fasilitas menu makanan yang bergizi yang 

dibutuhkan oleh atlet tim sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo,yang mendapatkan jatah makan tambahan 

,yang berbeda dengan santri-santri pondok Darul Huda Mayak 

yang lain”. 

 

Berikut nama-nama pemain yang dimiliki tim Sepakbola 

Persada saat ini: 
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Tabel 4.3 Daftar Nama Pemain Tim Sepakbola Persada Darul Huda Mayak 

Ponorogo Tahun 2020 Kelompok Usia : KU 15 

No Nama Pemain Tgl Lahir Posisi Bermain No. NISN 

1 Ridho Apriliawan 29-04-2005 Penjaga Gawang 0051848890 

2 Dika Saputra  04-04-2005 Penjaga Gawang 0058582173 

3 Bagas Adi Pratama 25-04-2006 Bek Kanan  

4 Muhamad Haqqun Nasuha 16-05-2005 Bek Kiri 0059651308 

5 Abiyyu Ahnaf Farhan 11-10-2005 Gelandang Serang 0053780621 

6 Irfan Nur Wahid 09-09-2005 Bek Tengah 0052574058 

7 
Adeya Aghisna Hamdana 

Muzakki 
20-08-2005 Bek Kanan  

8 
Muhammad Naufal Mamba’ul 

Hikam 
01-12-2005 Gelandang Serang 0055606018 

9 
Muhammad Kafi Syarial 

Hussain 
06-11-2005 Gelandang Serang 0055643699 

10 Muhammad Tajuddin 22-03-2006 Striker  

11 Muhammad Munif Al-Hamam 04-09-2005 Striker  

12 Pranata Desniada  Striker  

13 Abdulloh Hasan Ma’ruf 12-05-2006 Sayap Kanan  

14 Aula Rizqi Naura Sifa 19-02-2006 Bek Kiri  

15 M. Faris Abrori Yusuf  24-08-2006 Gelandang Serang  

16 M. Raihan Abiyyu  5-05-2005 Gelandang  

17 M. Aril Muqorobin  20-12-2005 Gelandang  

18 Rizqi Aman Nur R  13-4-2006 Striker  

19 M. Akbar Fadzilla  13-1-2006 Bek Kanan  

20 Ibnu Fadhil Syamsudi  11-06-2005 Bek Kiri  

21 Riky Pramujaya  02-01-2005 Gelandang Serang  

22 M. Andika Afandi  15-04-2005 Gelandang Serang  

23 Masfuad Firdaus  11-06-2005 Stoper  

24 Fata Alfan Ma’rufi  10-08-2005 Stoper  

25 Luqman Nur Ghulam Zakiya  22-02-2005 Striker   

26 Krisna Aditya Putra  13-03-2005 Gelandang   

27 Wafiyullloh  30-10-2005 Gelandang Serang   

28 Isna Yopo Pradipta  31-08-2005 Bek Kiri   

29 Amal Zakki Muttaqin  29-09-2005 Stopper   

30 Arrizqi Rijal Eka Nur S  16-06-2005 Bek Kanan   

31` Region Nur Hidayat  8-06-2005 Stoper  

32 Kevin Islamay Redi  17-05-2005 Bek Kanan   
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Tabel 4.4 Daftar Nama Pemain Tim Sepakbola Persada Darul Huda Mayak 

Ponorogo Tahun 2020 Kelompok Usia : KU 17 

No Nama Pemain Tgl Lahir Posisi Bermain No. NISN 

1 Marwan Adi Putra  1-Des-2002 Kiper  

2 Ahmad Fiqri Zainuddin  19-Apr-2002 Kiper  

3 Didit Ardiansyah  17-Sept-2002 Bek Kanan   

4 Muhammad Izwan  2-Des-2002 Sayab Kiri   

5 Malik Dinar  6-Okt-2002 Sayap Kanan   

6 Oktavianur Muh. Farhan  6-Okt-2002 Bek Kiri  

7 Syahriyu Munif  10-Nov-2002 Gelandang   

8 Da’i Ihda Aulia Asrori 11-Jun-200 Bek Tengah   

9 Sony Syarifuddin  11-Feb-2001 Gelandang  

10 Abdul Hamid  1- Nov- 2002 Sayap Kanan   

11 Aldimas Maulana  1-Jun-2001 Sriker   

12 Wahyu Putro Wibowo  16-Sep-2002 Stoper   

13 M. Adib Raihan  17-Des-2002 Sayap Kanan   

14 M. Fajar Pamungkas  22-Des-2002 Sriker   

15 Arwidi Nur Syafi’i  29-Mar-2002 Gelandang   

16 Iqbal Maulana  17-Des-2002 Gelandang   

17 Yahya Syahrul  13-Okt-2002 Sayap Kanan   

18 Ahmad Syaiful Ridho  14- Feb-2002 Bek Knan   

19 Ahmad Syuhadak  29-Sep-202 Gelandang   

20 Miftah Arif Asrofi 27-Apr-2002 Stoper   

 

Berdasarkan data yang disajikan di atas tentang sumber daya 

manusia olahraga sepakbola di tim sepakbola Darul Huda Mayak 

Ponorogo, bahwa sumber daya yang tersedia sampai saat ini bisa 

dikatakan baik. Akan tetapi, dari 2015 hingga 2019 atlit-atlit terbaik, 

coach Fahmi mengatakan “atlit yang terbaik selama saya  membina tin 

Persada yaitu berada pada tahun 2017-2018”.   

. 

3. Manajemen Program Latihan 

Latihan merupakan faktor pendukung yang sangat penting  

terhadap keberlangsungan program pembinaan. Program latihan yang telah 

disusun pelatih dan pengurus terutama manajer harus dijalankan dengan 

sebagaimana mestinya. Jadwal latihan tim sepakbola Darul Huda Mayak 

Ponorogo merupakan wewenang sepenuhnya dari pelatih setelah 

berkonsultasi dengan penanggung jawab program tim sepakbola Darul 
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Huda Mayak Ponorogo. Dalam menentukan program latihan, pelatih 

sangat berperan penting dalam penentuannya dan harus mengacu pada 

beberapa faktor yang mendukung keberhasilan latihan. Untuk 

menghasilkan program latihan yang baik harus mengikuti tahapan-tahapan 

program, yaitu program latihan jangka panjang, program latihan jangka 

menengah, program latihan jangka pendek. Tujuan program latihan untuk 

menentukan kemampuan atlet agar mencapai prestasi yang maksimal. 

Program latihan yang dilakukan timsepakbola Darul Huda Mayak 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Latihan Fisik 

b. Latihan Teknik 

c. Latihan Taktik dan Strategi 

d. Latihan Mental 

e. Kematangan Juara 

Pembinaan prestasi yang dilakukan klub sepakbola Persada 

dilakukan melalui perancanaan dan pembuatan program secara tertulis. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan prestasi di tim 

sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak terjadwal dengan baik. 

Untuk meningkatkan prestasi atlet semaksimal mungkin, pelatih tim 

sepakbola Darul Huda Mayak Ponorogo menyusun suatu program latihan 

yang akan dapat mengembangkan empat aspek latihan utama yaitu, aspek 

fisik, teknik, taktik dan aspek mental. 

Program latihan tersebut bisa dirancang untuk jangka panjang, 

jangka menengah dan jangka pendek. Mempersiapkan seorang atlet untuk 

menghadapi pertandingan hingga mencapai tingkat prestasi tinggi atau 

maksimal, diperlukan waktu yang cukup lama serta penyusunan program 

latihan yang seksama. Teratur, sistematis, bertahapkan serta terus-menerus 

sepanjang tahun tanpa selingan berhenti sedikitpun. Latihan yang 

dilakukan hanya isidentil atau hanya selama enam bulan saja, bahkan 

kurang setiap tahunnya, tidak akan ada artinya sama sekali. Bahkan 

mungkin dapat merusak perkembangan atlet dikemudian harinya. 
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Di dalam tim Persada Darul Huda Mayak Ponorogo para santri 

dituntut untuk berprestasi tanpa meninggalkan kegiatan pondok yakni 

sebagai seorang santri. Maka dari itu pembagian waktu latihan dan belajar 

harus seimbang sehingga kedua hal tersebut bisa sama-sama berjalan 

dengan lancar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, latihan di 

tim sepakbola Persada dilakukan 6 kali dalam seminggu, hari senin-

minggu dilakukan latihan siang hingga sore, sedangkan hari jum’at libur. 

Program latihan disusun oleh pelatih dan di laporkan ke pengurus 

khususnya manajer. Jadi antara pelatih dan pengurus harus bekerjasama 

dengan baik untuk menyusun program latihan. Untuk pembagian 

komponen latihan, hari sabtu,senin, rabu,  dilakukan latihan teknik 

sedangkan hari minggu, selasa, sabtu dilakukan latihan fisik. Program 

latihan yang diberikan pelatih banyak menekankan pada skill, 

pengembangan fisik, perkembangan teknik dan juga perkembangan mental 

setiap atlet. Pelatih selalu memberikan evaluasi seusai latihan guna 

memberitahukan kepada atlet apa yang telah dicapai maupun yang belum 

dicapai pada satu kali sesi latihan. 

Pelatih juga memberikan tahap-tahap latihan dari yang mudah ke 

yang sukar, dari beban yang ringan ke yang berat, dari teknik yang rendah, 

menengah, lalu bertahap ke teknik yang lebih tinggi, agar atlet mampu 

beradaptasi secara perlahan-lahan. Latihan penguasaan teknik juga 

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prinsip- prinsip latihan. Hal 

ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam penguasaan tekniknya 

sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Latihan dari tahap yang 

paling sederhana menuju pada tingkatan yang lebih kompleks akan sangat 

efektif dilakukan karena penguasaan keterampilan geraknya dapat tersusun 

dengan sistematis. 

Untuk mengatasi kejenuhan dalam melakukan setiap sesi latihan 

pelatih banyak menggunakan variasi dan kombinasi dalam latihan. Selain 

itu sesekali melakukan separing keluar kota,karena jenuhnya atlet dalam 
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kegiatan pesantren dan latihan maka  melakukan eksebisi di luar kota 

supaya atlet tidak terlalu jenuh.  

Setiap mengikuti kompetisi, tim sepakbola Darul Huda Mayak  

selalu menggunakan periodesasi latihan yang bertujuan untuk 

mendapatkan penampilan terbaik pada saat berlangsung kompetisi. Untuk 

meningkatkan prestasi, para atlet berusaha berlatih sesuai dengan program 

latihan yang diterapkan oleh pelatih. Mulai waktu inilah program 

pembinaan direalisasikan dalam bentuk berbagai rancangan yang strategis 

untuk mendapatkan prestasi yang optimal, memberikan kontribusi yang 

positif terhadap pencapaian prestasi yang tinggi. 

Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan latihan atlet. Dan 

dari tahun 2015-2019 latihan yag diberikan oleh pelatih sama ,akan tetapi 

yag membedakan adalah jenis teknik serangan maupun bertahan. Untuk 

mencari solusi apabila ada kendala-kendala yang menghambat 

peningkatan prestasi yang dialami. Menurut Fahmi, selaku pelatih kiper 

Persada kendala yang sering kali menghalangi peningkatan prestasi atlet 

tim sepakbola Persada adalah faktor intern dari dalam diri atlet itu sendiri. 

Seperti yang disampaikan pada wawancara di lapangan pelatih sebagai 

berikut: 

“Faktor yang sering menghambat peningkatan prestasi atlet itu 

sebenarnya berasal dari atlet itu sendiri. Kurang pintarnya atlet 

dalam membagi waktu istirahat, banyak atlet yang merasa mudah 

lelah saat berlatih. Karena dilihat dari segi fasilitas pondok 

pesantren sudah memberikan yang terbaik, pelayanan, makanan 

dll. Pelatih itu hanya beberapa persen saja, mungkin hanya 10% 

sisanya dari kemauan atletnya sendiri. Tergantung bagaimana 

keseriusan atlet dalam menjalani latihan dan selain itu kita juga 

terkendala pandemi covid-19”. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

metode latihan pembinaan prestasi olahraga sepakbola di klub Persada 

Darul Huda Mayak Ponorogo terprogram dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari penyusunan program latihan secara tertulis, jadwal latihan 

sudah sesuai dengan jadwal latihan tingkat nasional, pembagian 
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periodesasi dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan metode 

latihan yang terprogram dengan baik dapat membantu kemajuan dan 

perkembangan performa atlet tim sepakbola Persada Darul Huda Mayak 

Ponorogo. 

 

4. Sarana dan Prasarana Pembinan Sepakbola di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Ponorogo  

Sarana dan prasarana merupakan syarat utama untuk melakukan 

aktifitas olahraga, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana sangat 

penting untuk memperlancar pencapaian prestasi atlet baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adanya sarana dan prasarana serta 

fasilitas yang baik merupakan suatu hal yang harus ada dalam pembinaan, 

karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat 

penunjang yang mempunyai peranan besar dalam pencapaian prestasi 

olahraga. Sarana dan prasarana yang baik akan memberikan kemudahan 

dalam proses pembinaan di tim sepakbola Darul Huda Mayak Ponorogo. 

Dari hasil observasi yang mendalam pada lokasi tersebut peneliti 

menemukan bahwa sarana dan prasarana olahraga sepakbola di tim 

sepakbola Persada Darul Huda Mayak sangat memadai. Dari tahun 2015 -

2019 Pondok melakukan banyak perbaikan-perbaikan ,seperti 

memperbaiki kualitas rumput ,penambahan alat-alat latihan seperti 

bola,kone dll. Bapak Wahyudin selaku pengurus harian tim sepakbola 

Persada Darul Huda Mayak menyatakan “bahwa sarana dan prasarana di 

ponorogo untuk tingkat sekolah sepakbola bahkan karsidenan madiun 

yang paling lengkap hanya ada di klub Persada Darul Huda Mayak”. 

Pengelolaan sarana dan prasarana pada tim sepakbola Persada dapat dikaji 

dengan melihat sejumlah dokumen dan inventaris sarana dan prasarana 

pada kesekretariatan tim sepakbola Darul Huda Mayak Ponorogo. 

Sejumlah barang inventaris terurus dengan baik dan dilakukan 

perencanaan pengadaan sarana prasarana secara terprogram. 
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Tabel 4.5 Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Tim Sepakbola Darul 

Huda Maya Ponorogo 

No Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah Kondisi Keterangan 

1 Lapangan  

Jaring gawang 

Tiang  

Cone 

Alat Bantu Plyometrik 

Botol minum 

Bendera Hakim Garis  

Pompa Bola 

Bola 

1 

2 

2 

80 

2 

12 

4 

1 

20 

Baik  

Baik  

Baik  

Baik  

Baik  

Baik 

Baik  

Baik 

Baik 

Sarana penunjang 

latihan dan 

sarana 

pertandingan 

2 Ruang Sekretariat  

Meja Biro 

Kursi Tamu  

Komputer  

Printer  

Lemari Arsip 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

Baik  

Baik  

Baik  

Baik  

Baik  

Baik 

Inventaris barang 

kesekretariatan 

 

 Untuk menunjang proses latihan, pondok pesantren menyediakan 

berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh atlet dan pelatih. Sebagian 

dari fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh santri yang lain. Fasilitas 

pembinaan olahraga yang disediakan oleh pondok pesantren berupa 

komplek sarana olahraga yaitu, lapangan bola dan fasilitas olahraga 

lainnya. Latihan dilakukan dilapangan sepakbola Darul Huda Mayak 

Ponorogo. Rumput dilapangan ini juga sangat diperhatikan karena hal ini 

juga dapat mempengaruhi kelancaran pada saat latihan, selain itu lapagan 

sepakbola darul Huda Mayak juga sering digunakan untuk friendly match 

termasuk. Semua fasilitas yang diperlukan sudah disediakan dengan baik 

oleh Pondok pesantren Darul Huda Mayak, sehingga dapat memperlancar 

dan mempermudah proses latihan. 

Sarana latihan yang dimiliki oleh Klub sepakbola Darul Huda 

Mayak berupa 20 bola sepak dengan kondisi  dalam kondisi baik, jaring 

gawang, cone dan berbagai macam alat plyometrik. Klub sepakbola Darul 

Huda Mayak selalu melakukan pemeliharaan alat dengan rutin melakukan 

pengecekan, hal ini merupakan salah satu usaha agar barang tetap dalam 
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keadaan baik atau siap untuk dipakai. Penyimpanan alat setelah latihan di 

gudang klub sepakbola Darul Huda Mayak dan disekertariat. Ketersediaan 

sarana dan prasarana di Pondok pesantren Darul Huda Mayak memang 

sangat memadai. Hal ini sangat memudahkan pelatih dalam menjalankan 

program latihan. 

Perencanakan kebutuhan akan sarana prasarana diperlukan analisis 

kebutuhan, analisis anggaran dan penyeleksian sarana dan prasarana. 

Semua Sarana prasarana diinventarisir secara periodik, artinya secara 

teratur dan tertib berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. 

Melalui inventarisir perlengkapan diharapkan dapat tercipta 

pengadministrasian barang yang baik, penghematan dan juga 

mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Maka dari itu di dalam 

perencanaan pengadaan sarana prasarana, pengelola Klub sepakbola Darul 

Huda Mayak selalu melakukan koordinasi dengan pelatih untuk 

pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembinaan di Klub 

sepakbola Darul Huda Mayak kemudian dikoordinasikan dengan pengurus 

lalu diajukan pada pondok pesantren. Hal ini dijelaskan oleh pengurus 

harian Bapak Wahyudin sebagai berikut: 

“Proses pengadaan sarana prasarana di tim sepakbola Persada  

dengan perencanaan. Sistem di Pondok pesantren Darul Huda 

Mayak.Tiap latihan kami selalu menanyakan kepada pelatih apa 

yang dibituhkan untuk kelancaran latihan tim, termasuk pengadaan 

sarana prasarana, agenda kejuaraan yang akan diikuti, dan juga 

semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembinaan di klub 

sepakbola Darul Huda Mayak. Semua berjalan sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan. Jika kami membutuhkan sesuatu, 

pelatih melaporkan kepada pengurus  dan untuk selanjutnya 

pengurus mengajukanke Pondok untuk diajukan.Di kami karena kita 

dari masih santri sudah di beri pendidikan akan tanggung jawab 

,hampir tidak ada kasus penyelewengan anggaran”. 

 

Pemenuhan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan semuanya 

dipenuhi oleh pondok pesantren. Secara umum seluruh fasilitas disamakan 

dengan cabang olahraga lain dimana terpenuhinya fasilitas sebagai atlet 

binaan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing cabang olahraga. Pengawasan langsung dilakukan oleh tim 
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pondok pesantren terhadap semua sarana prasarana yang ada di Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak. Semua kepengurusan bekerjasama antara 

pengelola tempat latihan, tempat mess dan masing-masing pengurus 

organisasi cabang olahraga. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana 

yang dimiliki klub sepakbola Darul Huda Mayak sangat memadai. Hal ini 

dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasarana yang disediakan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak cukup lengkap. Dengan fasilitas yang sangat 

memadai ini memudahkan proses pembinaan di klub sepakbola Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak, khususnya memudahkan pelatih dalam 

menjalankan program latihan. Fasilitas lain yang diberikan kepada atlet 

dan pelatih berupa mess/asrama, makan,gaji, dan fasilitas kesehatan, 

karena Pondok pesantren Darul Huda Mayak juga mempunyai klinik 

kesehatan sendiri.Dan dari fasilitas yang membuat para atlet Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak merasa betah dan ingin tetap semangat 

berlatih menjadi klub sepakbola Darul Huda Mayak. 

 

5. Kendala Pembinaan Prestasi Sepakbola Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo 

Klub sepakbola adalah suatu wadah untuk menyalurkan dan 

membina anak-anak berbakat dibidang olahraga sepakbola dengan tujuan 

untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan bermain sepakbolanya. 

Setiap klub sepakbola tentunya sangat berharap akan hadirnya sebuah 

prestasi yang didapatkan dari sebuah kompetisi atau kejuaraan yang di 

ikuti. Lahirnya sebuah pemain yang hebat tentu juga ada suatu proses yang 

baik didalam membina pemain tersebut. Untuk memperoleh suatu 

pembinaan yang baik diperlukan perencanaan yang mantap agar menjadi 

pedoman bagi pihak yang terkait untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembinaan, yakni peningkatan prestasi dan kualifikasi yang ditetapkan. 

Prestasi yang tinggi dalam suatu olahraga membutuhkan prasyarat 

karakteristik yang sesuai dengan tuntutan cabang olahraga yang 
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bersangkutan. Tugas yang diemban pelatih sepakbola tidaklah mudah 

dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari 

manajemen, sumber daya manusia, jadwal latihan, dan sarana dan 

prasarana. 

Faktor-faktor  yang  menghambat  pembinaan  prestasi sepakbola  

di  Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dapat dilihat dari 

faktor sumber daya manusia pengurus. Pengurus  merupakan  orang  yang  

terlibat  dalam  organisasi  di  Klub Sepakbola Persada,  baik  ketua 

maupun  pengurus  harian  seperti  bendahara  dan  lain-lain.  Pengurus  

harus mempunyai program kerja yang baik. Pengurus juga jarus terlibat 

dalam semua kegiatan  yang  dilakukan  oleh  klub sepakbola tersebut.  

Kepengurusan tim sepakbola Persada merupakan karyawan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak dan ditunjuk langsung oleh ketua umum 

pondok pesantren. Jadi, pengurus tim sepakbola Persada disini tidak harus 

berkecimpung didunia olahraga khususnya persepakbolaan. 

Pengurus yang tidak berkecimpung di dunia sepakbola bisa 

menghambat jalannya organiasi, karena adanya pengurus yang tidak 

memahami kondisi psikologis pemain sepakbola, sehingga kurang mampu 

memenuhi apa yang diinginkan oleh atlet dan pelatih untuk mencapai 

prestasi yang membanggakan. Pengurus harus lebih dekat dengan pemain 

sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemain, pelatih, dan 

manajemen untuk membentuk sinergi yang baik dalam pembinaan prestasi 

sepakbola di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Perhatian 

kepada atlet dan pelatih dapat ditunjukkan dengan menghadiri kegiatan 

latihan para pemain dan memberikan bonus yang memadai untuk 

memancing motivasi pemain klub sepakbola Persada. Pengurus  yang  

seharusnya  selalu  hadir  saat kegiatan  selama  latihan,  namun  sangat  

jarang  dijumpai  pengurus  yang  datang untuk memantau selama latihan 

berlangsung. Sebagai pengurus yang baik juga harus  mempunyai  
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komunikasi  yang  baik  antar  pengurus  itu  sendiri  maupun dengan  atlet, 

dan pelatih.   

Tim sepakbola Persada Darul Huda Mayak Ponorogo memiliki 2 

pelatih berlisensi dan 1 pelatih belum berlisensi. Selain pelatih teknik, 

pelatih fisik dan pelatih kiper adalah tim ustad atau pengajar Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak.  Pelatih yang berasal dari kalangan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak sendiri bisa menghambat pembinaan prestasi 

sepakbola karena selain lisensi yang belum cukup juga motivasi yang lebih 

rendah dibandingkan pelatih yang berasal dari luar luar Pondok yang 

dibebani dengan target dan dengan konsekuensi yang berat apabila tidak 

mencapai target tersebut. 

Atlet  atau pemain sepakbola di Tim Persada adalah  santri Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang  menekuni  dan  menggeluti  

bidang  latihan sepakbola.  Atlet  yang  ada  cukup  berpotensi  dan  

mempunyai  fisik  yang  bagus untuk  menjadi  atlet  sepakbola  yang  

baik.  Hambatan yang didapatkan dari atlet adalah jadwal kegiatan di 

Pondok yang padat sehingga menganggu atlet untuk tertib dalam latihan. 

Pembibitan pemain juga terkendala karena sumber atlet hanya berasal dari 

santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo sehingga apabila 

kekurangan pemain pelatih tidak bisa mencari pemain dari luar Pondok 

Pesantren.  

Program jadwal  pondok pesanren yang  padat  juga  

mengakibatkan  proses  latihan  tidak  dapat berjalan dengan maksimal, 

karena santri seringkali terhambat saat latihan, sehingga  program  yang  

telah  dijalankan  oleh  pelatih  tidak  berjalan  dengan optimal. Kondisi 

kesehatan pemain juga seringkali menganggu program latihan karena ada 

beberapa pemain yang tidak hadir dalam latihan sehingga menghambat 

program latihan. Program latihan yang disusun sering kali bentrok dengan 

kegiatan Pondok Pesantren sehingga kegiatan latihan sepakbola harus 

dihentikan untuk mengikuti kegiatan Pondok Pesantren. 
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Faktor-faktor  lainnya yang  menghambat  pembinaan  di  Tim 

Sepakbola Persada Mayak Ponorogo berasal dari faktor  sarana  dan  

prasarana  latihan.  Faktor  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo secara  umum  sangat  baik  

kondisinya.  Prasarana  yang  digunakan  untuk  latihan, misalnya  

lapangan  dalam  kondisi  baik  dan  layak  untuk  digunakan,  baik  itu 

rumputnya  maupun  tanahnya,  bola  yang  digunakan  juga  masih  dalam  

kondisi baik, dan sesuai dengan jumlah atlet yang mengikuti latihan. 

Namun dalam hal peralatan yang modern seperti agility rope, speed rope 

masih belum ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor penghambar 

pembinaan prestasi sepakbola dari segi sarana prasarana adalah belum 

diterapkannya teknologi dan alat modern dalam program latihan di Tim 

Sepakbola Persada.  

Faktor terakhir yang menghambat  pembinaan  sepakbola di 

Pondok Pesanten Darul Huda Mayak Ponorogo adalah faktor kompetisi. 

Kompetisi merupakan muara  dari  pembinaan  prestasi  karena  kompetisi  

dapat  digunakan  sebagai sarana  untuk  mengevaluasi  hasil  latihan  serta  

meningkatkan  kematangan bertanding  olahraganya.  Kompetisi sepakbola 

untuk kalangan pesantren masih sangat terbatas. Muara terbesarnya adalah 

Liga Santri Nusantara. Kompetisi kelompok umur yang kurang teratur 

menyebabkan program-program latihan yang sudah disusun tidak bisa 

diterapkan dalam kompetisi.  

 

B. Pembahasan 

Data yang terkumpul kemudian dilakukan pembahasan secara 

mendalam. Berikut adalah hasil pembahasan mengenai pelaksanaan 

pembinaan prestasi olahraga sepakbola di klub Pondok pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo. 
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1. Manajemen Pembinaan Prestasi Sepakbola Pondok pesantren Darul 

Huda Mayak 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Penelitian Majemen Pembinaan Prestasi 

Sepakbola  

No Temuan Simpulan 

1 1. Pembinaan Prestasi  

Pondok Pesantren Darul Huda telah 

melakukan pembinaan dan pembibitan 

serta evaluasi kepada para santri Darul 

Huda Mayak yang mejadi pemain di 

Tim Sepakbola Persada. Apabila 

pemain lama sudah tidak efektif maka 

para pembina mencari santri baru dan 

akan menggantikan para santri yang 

sudah tidak efektif untuk berkompetisi. 

2. Prestasi 

Prestasi yang diraih tim sepakbola 

Persada pada Liga Santri Nusantara 

antara lain tahun 2015 juara 2 Liga 

Santri Nusantar, tahun 2016 juara 1 

Liga Santri Regional Jawa Timur, 

tahun 2017 Juara 1 Liga Santri 

Nusantara, tahun 2018 juara 1 Liga 

Santri Regional, dan tahun 2019 juara 1 

Liga Santri Regional. 

3. Pendanaan  

Pendanaan yang dilakukan murni dari 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo meskipun jumlahnya 

berfluktuatif antara tahun 2015-2020. 

Manajemen pembinaan 

prestasi dengan 

dukungan pendanaan 

dari Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak 

Ponorogo telah 

dilaksanakan dengan 

baik sehingga 

menghasilkan beragam 

prestasi, antara lain 

antara lain tahun 2015 

juara 2 Liga Santri 

Nusantar, tahun 2016 

juara 1 Liga Santri 

Regional Jawa Timur, 

tahun 2017 Juara 1 

Liga Santri Nusantara, 

tahun 2018 juara 1 Liga 

Santri Regional, dan 

tahun 2019 juara 1 Liga 

Santri Regional. 

 

Proses pembinaan adalah tercapainya tujuan pembangunan 

olahraga daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional, seperti tertuang 

dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Ini 

merupakan strategi berkaitan erat dengan terwujudnya lingkungan 

pembinaan yang kondusif dan efektif dapat memberikan manfaat optimal 

bagi semua pelaku olahraga. Disamping itu juga tumbuh dan berkembang 

cabang olahraga yang memiliki keunggulan kompetitif yang melandasi 
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peningkatan daya saing daerah dengan tujuan terlaksananya pembinaan 

olahraga secara terpadu. 

Dalam dunia olahraga, pembinaan merupakan faktor yang sangat 

berperan dikarenakan berkembang tidaknya suatu dunia olahraga tersebut 

tergantung dari pembinaan olahraga itu sendiri. Dalam pembinaan 

olahraga tentunya dibutuhkan suatu wadah atau organisasi seperti sekolah, 

klub olahraga dan lain-lain. Pembinaan prestasi olahraga sepakbola 

diperlukan suatu serangkaian proses pembinaan yang berawal dari klub 

sepakbola. Latihan di klub-klub sepakbola memiliki tujuan tertentu, yaitu 

menjadikan seseorang menjadi pemain berprestasi bagi kemajuan 

perkumpulanya. 

Tim sepakbola Persada pondok pesantren Darul Huda Mayak 

merupakan salah satu klub sepakbola terbesar dan ternama di wilayah 

Karsidenan Madiun. Berdirinya klub sepakbola Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak pada tahun 1997 di bawah naungan Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan salah satu 

institusi pendidikan Agama Islam serta menanamkan kepada santri agar 

memiliki akhlakul karimah. Sebagai pondok pesantren, Darul Huda Mayak 

tidak hanya mempelejari ilmu Agama Islam saja, namun ikut berperan 

bagi kemajuan olahraga di Indonesia. Sebagai pondok pesantren yang 

memiliki kepedulian, Pondok Pesantren Darul Huda Mayak memberikan 

yang terbaik bagi santri dan umat, terlebih dalam bidang syiar agama. 

Wujud dari tanggungjawab dakwah atau syiar Islam ini 

dilakukannya sejumlah kegiatan oleh pondok pesantren untuk tujuan 

dakwah dan pengembangan organisasi pondok agar menjadikan syiar 

agama yang baik. Bagi pondok pesantren, tanggung jawab syiar agama 

adalah yang utama, karena tujuan didirikannya pondok pesantren 

sebenarnya dakwah dengan cara yang baik. Selain metode dakwah Pondok 

Pesatren Darul Huda Mayak juga memiliki metode lain untuk berdakwah, 

yaitu ikut sertanya Pondok pesantren dalam Liga Santri Nasional. Metode 
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syiar agama dan olahraga merupakan suatu metode yang efektif karena 

banyak masyarakat menyukai atlet olahraga sepakbola.  

Dengan melakukan pembinaan diberbagai cabang olahraga 

termasuk tim sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan 

salah satu bentuk kepedulian pondok pesantren dalam mengembangkan 

dan memajukan olahraga sepakbola di tanah air. Disisi lain klub sepakbola 

Darul Huda Mayak ini merupakan salah satu strategi pondok pesantren 

yang bertujuan untuk syiar agama. 

Tujuan didirikannya klub sepakbola Darul Huda Mayak adalah 

untuk mewadahi santri yang berminat dengan olahraga sepakbola. Pada 

awal didirikannya klub sepakbola Darul Huda Mayak merekrut santri putra 

yang memiliki minat di olahraga sepakbola. Semakin berkembangnya 

permainan sepakbola maka pada tahun 2015,  Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi 

sepakbola antar pondok pesantren diseluruh Indonesia. Adapun pesertanya 

adalah para santri yang terdiri dari 200 tim dari pondok pesantren di 

Indonesia. Pada tahun 2016 kompetisi sepakbola nasional melonjak 

menjadi 1.024 tim dari seluruh Pondok Pesantren Indonesia. Pada tahun 

2017 kompetisi sepakbola mengalami penambahan peserta menjadi 1.048 

tim dari 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018 peserta kompetisi 

kembali pada 1.024 tim sepakbola dari 32 provinsi. Berbeda dari tahun 

sebelumnya, tahun 2019 panitia tidak mendapatkan kucuran dana dari 

pemerintah dan jumlah peserta yang mendaftar berjumalah 1.050 tim yang 

masuk dalam kompetisi. 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan wadah yang 

sangat potensial untuk menampung dan membina atlet-atlet sepakbola usia 

dini guna dilatih lebih efektif dalam peningkatan prestasinya. Oleh karena 

itu, tim sepakbola Persada mulai memperbaiki manajemennya. Dari hasil 

yang telah didapat, tim Persada di akui sebagai tim yang memiliki nilai 

strategis dalam pembinaan prestasi olahragasepakbola. Hal ini tidak lepas 
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dari manajemen di dalamnya, seperti sumber daya manusia, proses latihan, 

sarana prasarana dan pendanaan. 

Pondok pesantren Darul Huda Mayak meyakini implementasi ini 

memberikan banyak manfaat bagi pondok pesantren. Keberhasilan 

implementasi dalam jangka panjang diyakini berpengaruh, terutama pada 

aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan 

meningkatkan reputasi yang pada gilirannya memiliki implikasi pada 

penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan 

pertumbuhan pondok pesantren. 

Pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam pembinaan 

keolahragaan nasional. Meskipun dana bukan segala-galanya, namun tanpa 

adanya pendanaan yang cukup sulit rasanya mengharapkan prestasi 

olahraga nasional tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang 

diharapkan. Penyediaan dana merupakan konsekuensi logis dari kegiatan 

untuk melaksanakan pembinaan, karena pembinaan olahraga prestasi 

membutuhkan kesinambungan, dibutuhkan sumber dana yang jelas dan 

alokasi dana yang mencukupi kebutuhan. Dana merupakan salah satu 

kunci keberhasilan suatu pelaksanaan proses manajemen pada sebuah 

organisasi olahraga. Dimana faktor dana tersebut merupakan penunjang 

pelaksanaan kegiatan operasional organisasi yang tentunya akan 

membutuhkan anggaran biaya. 

Ada beberapa tugas dari manajemen yaitu bujet. Bujet adalah 

rencana anggaran terperinci sebagai pedoman untuk menjalankan operasi 

pada masa yang akan datang dan juga digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penilaian atas pelaksanaan (KBBI). Kegiatan manajemen 

keuangan di klub sepakbola Darul Huda Mayak ini dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan fasilitas yang ada di Pondok pesantren Darul Huda 

Mayak, menggunakan tenaga khusus di bidang keuangan yang menangani 

penerimaan dan pengeluaran uang untuk keperluan operasional. Beruntung 

klub sepakbola Darul Huda Mayak ini milik pondok pesantren, semua 
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dana berasal dari pondok pesantren. Tidak ada sumbangan dari masyarakat 

lewat proposal maupun dari APBD Provinsi yang dihibahkan ke setiap 

induk organisasi olahraga melalui KONI. Gambaran tentang pelaksanaan 

manajemen keuangan diatas menunjukkan bahwa terlaksananya semua 

kegiatan dan terpenuhinya semua fasilitas dapat dikatakan relatif baik. 

Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan klub 

sepakbola Darul Huda Mayak seperti operasional latihan, operasional 

pertandingan, operasional pengiriman atlet dalam event nasional dan 

operasional kesekretariatan. Pengurus klub sepakbola Darul Huda Mayak 

mendapatkan laporan apa yang dibutuhkan klub dari pelatih. Selanjutnya, 

mengajukan kepada ketua umum Klub sepakbola Darul Huda Mayak 

kemudian ketua umum akan koordinasi dengan Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak dan pengajuan kepada pengelola. Perencanaan yang dibuat 

pengurus klub sepakbola Darul Huda Mayak diantaranya adalah 

perlengkapan latihan yang dikoordinasikan dengan pondok pesantren 

Darul Huda Mayak. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan dana dan 

fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung dari sistem 

pembinaan olahraga sepakbola. Hal ini juga berdampak pada kualitas 

olahraga sepakbola dalam menunjang peningkatan prestasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Manajemen pembinaan prestasi dengan dukungan pendanaan dari Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo telah dilaksanakan dengan baik 

sehingga menghasilkan beragam prestasi, antara lain antara lain tahun 

2015 juara 2 Liga Santri Nusantar, tahun 2016 juara 1 Liga Santri 

Regional Jawa Timur, tahun 2017 Juara 1 Liga Santri Nusantara, tahun 

2018 juara 1 Liga Santri Regional, dan tahun 2019 juara 1 Liga Santri 

Regional. 
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2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Penelitian Majemen Sumber Daya Manusia  

No Temuan Simpulan 

1 1. Pengurus/Pembina 

Struktur kepengurusan berjalan dengan 

baik. Kepengurusan tim sepakbola 

Persada merupakan karyawan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak dan 

ditunjuk langsung oleh ketua umum 

pondok pesantren. Jadi, pengurus tim 

sepakbola Persada disini tidak harus 

berkecimpung didunia olahraga 

khususnya persepakbolaan. 

2. Pelatih  

Terdapat 3 pelatih berlisensi yang ada 

di tim sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo, terdiri dari pelatih 

teknik, pelatih fisik dan pelatih kiper. 

Selain pelatih teknik, pelatih tersebut 

adalah tim ustad atau pengajar Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak. Pelatih 

teknik sengaja direkrut dari luar karena 

tim Persada memerlukan pelatih yang 

berpengalaman. 

3. Atlet/Santri 

Sistem perekrutan atlet di Tim 

Sepakbola Persada mengunakan seleksi 

terhadap santri Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak untuk mendapatkan bibit 

atlet yang baik dan dapat dibina untuk 

pencapaian prestasi optimal. Jumlah 

atlet yang dimiliki tim sepakbola 

Persada saat ini berjumlah 52 atlet 

yang dibagi menjadi 2 tim yaitu tim U-

15 dan U-17. 

Sumber daya manusia 

olahraga sepakbola di 

Tim Sepakbola Darul 

Huda Mayak Ponorogo 

yang tersedia sampai 

saat ini bisa dikatakan 

baik, dimana tahun 

2015 hingga 2019 

merupakan sumber 

daya manusia terbaik 

dengan berbagai 

macam prestasi yang 

diraih. 

 

Menurut Gari Dessler (dalam Mutohir & Maksum, 2007:42), 

mengatakan bahwa setiap individu dalam setiap unit kerja antara 

manajemen dengan setiap unsur atau individu yang ada dalam unit kerja 

bersangkutan harus ada dalam satu sistem yang simbiosis mutualisme. 

Berdasarkan pandangan tersebut maka kegiatan olahraga seharusnya 

dikelola dengan baik dalam sebuah sistem yang kondusif yang melibatkan 

secara aktif baik dalam olahraga prestasi seperti pelatih, olahraga rekreasi 
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seperti instruktur dan olahraga pendidikan seperti guru pendidikan 

jasmani. Karena sumber daya manusia dalam sistem pembinaan olahraga 

tidak dapat dipisahkan dari peran pelatih, instruktur olahraga maupun guru 

pendidikan jasmani. Tersedianya komponen sumber daya manusia 

olahraga tersebut dalam jumlah yang memadai akan berdampak pada 

kegiatan olahraga baik yang menyangkut kuantitas maupun kualitas. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan 

pencapaian pembinaan, pemberdayaan sumber daya manusia memerlukan 

pengelolaan yang sangat cermat dengan menyesuaikan sasaran strategis 

klub jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengantisipasi dapka 

berbagai perubahan internal dan eksternal terhadap kebutuhan kapabilitas 

dan kapasitas SDM, manajemen klub harus menyusun dan 

mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. 

Sebagai komponen utama dalam aktifitas olahraga sepakbola 

sangat ditentukan oleh peran sumber daya manusia untuk dapat membantu 

kelancaran proses pembinaan. Sumber daya manusia yang dimiliki 

hendaknya dapat mencakup pada keseluruhan aspek-aspek yang ada dalam 

pembinaan olahraga sepakbola dimana dimulai dari para pengurus 

hendaknya mengetahui dan memahami dalam bidang olahraga khususnya 

sepakbola. Jika pengurus memiliki pengetahuan tentang dunia olahraga 

tentunya dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan 

administrasi ataupun dalam proses pembinaan. 

Organisasi merupakan struktur fungsi dan sistem kerja yang 

dilakukan oleh sumber daya manusia yang meliputi pengurus, pelatih dan 

atlet. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Harsuki (2012:107-

108), menyatakan “perkumpulan (organisasi merupakan badan, wadah, 

tempat dari kumpulan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan 

kualitas kinerja sumber daya manusia yang berada di klub Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak agar pelaksanaan pembinaan tetap berjalan 

dengan lancar dan tujuan yang inginkan tercapai. Misalnya, semua 

pengurus harus aktif menjalankan tugas dan fungsinya. Pengurus dalam 
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menentukan pelatih harus melalui tes atau yang berlisensi, serta atlet harus 

giat dan memiliki motivasi atau semangat dalam berlatih. 

Sumber daya manusia yang dimiliki dalam kepengurusan klub 

sepakbola Darul Huda Mayak sudah berjalan dengan baik. Para pengajar 

dipondok pesantren ditunjuk langsung untuk membina para santri dan 

mengurus manajemen para tim Persada. Selain pengurus, sumber daya 

manusia yang lain adalah para pelatih dan atlet. Dimana pelatih dan atlet 

juga harus memiliki kompetensi yang baik. Sistem perekrutan pelatih 

ditunjuk langsung oleh kepala bidang teknik. Mereka adalah mantan atlet 

sepakbola yang berprestasi dan dipandang memahami aturan-aturan 

sepakbola, mempunyai pengalaman melatih di klub besar, lulusan dari 

perguruan tinggi dibidang kepelatihan olahraga dan mempunyai lisensi 

dasar melatih baik Nasional maupun Internasional. Selain itu peningkatan 

kualitas pelatih juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penataran, 

Bimtek baik ditingkat nasional/ internasional yang bertujuan untuk 

memperdalam keilmuan kepelatihan para pelatih klub sepakbola Darul 

Huda Mayak. 

Pada pembinaan di klub sepakbola Darul Huda Mayak tidak ada 

masa jabatan untuk pelatih. Semua tergantung dari hasil prestasi yang 

dicapai dan kualitas melatih, sehingga ketersediaan pelatih di Klub 

sepakbola Darul Huda Mayak tiap tahunnya tidak berubah dengan tujuan 

agar terfokus. Dari 52 atlet yang dibina, tim sepakbola Persada hanya 

memiliki 3 pelatih saja. Karena kurangnya pelatih hal ini dapat 

menghambat berjalannya proses pembinaan, serta mengurangi fokus dan 

konsentrasi para altet untuk menyukseskan program latihan yang telah 

dibuat. Pada akhirnya, berdampak pada kualitas dan prestasi para altet tim 

Persada. 

Sedangkan untuk para atlet juga melewati beberapa tahapan 

seleksi. Proses perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan, 

evaluasi, promosi dan degradasi. Perekrutan atlet klub sepakbola Darul 

Huda Mayak dilaksanakan dengan cara melihat permainan individu yang 

dinilai dari tekhnik dasar, passing, maupun cara menerima bola. Hal ini 
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bertujuan untuk melihat kemampuan para santri untuk menjadi atlet 

sepakbola pondok pesantren. Pelatih dan pembina pun dapat melihat 

bagaimana sumber daya manusia/ atlet baru agar nantinya dapat dibina 

dengan baik. Karena para atlet ini akan menjadi asset pondok pesantren 

dalam bidang olahraga sepakbola di klub Darul Huda Mayak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber 

daya manusia olahraga sepakbola di Tim Sepakbola Darul Huda Mayak 

Ponorogo yang tersedia sampai saat ini bisa dikatakan baik, dimana tahun 

2015 hingga 2019 merupakan sumber daya manusia terbaik dengan 

berbagai macam prestasi yang diraih. 

 

3. Manajemen Program Latihan 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Penelitian Majemen Program Latihan  

No Temuan Simpulan 

1 1. Program latihan yang dilakukan 

timsepakbola Darul Huda Mayak 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Latihan Fisik, Latihan Teknik, Latihan 

Taktik dan Strategi, Latihan Mental, 

dan Kematangan Juara.  

2. Program latihan tersebut bisa dirancang 

untuk jangka panjang, jangka 

menengah dan jangka pendek 

Pelaksanaan metode 

latihan pembinaan 

prestasi olahraga 

sepakbola di klub 

Persada Darul Huda 

Mayak Ponorogo 

terprogram dengan baik 

untuk jangka pajang 

dan jangka pendek. 

 

Sistem pembinaan dan latihan merupakan suatu proses 

pembentukan atlet oleh pelatih melalui suatu perencanaan program latihan 

yang terarah dan berkesinambungan, program latihan tersebut seperti 

program jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka panjang 

banyak ditekankan pada latihan kondisi fisik sedangkan program jangka 

pendek lebih ditekankan pada latihan teknik dan taktik. Hal tersebut 

seperti yang dikemukakan oleh Sajoto (1988:2-4), bahwa salah satu faktor 

penentu pencapaian peningkatan kualitas yang prima dalam olahraga 

adalah aspek penunjang seperti pelatih yang berkualitas tinggi dan 

program yang tersusun secara sistematis. 

Gambaran pelaksanaan perencanaan program di Klub sepakbola 

Darul Huda Mayak menunjukkan tercapainya sasaran sesuai yang 
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diharapkan. Pondok pesantren Darul Huda Mayak ini merupakan wadah 

yang sangat potensial untuk menampung dan membina atlet-atlet 

sepakbola yang berbakat dan memiliki minat yang tinggi untuk 

dikembangkan guna mencapai prestasi optimal, baik sebagai olahragawan 

regional mewakili daerah maupun menjadi salah satu tumpuan pasokan 

olahragawan nasional untuk mewakili bangsa dan negara dalam event 

olahraga internasional (Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Iptek 

Olahraga: 2006). Klub sepakbola Darul Huda Mayak juga memiliki tujuan 

menghasilkan olahragawan nasional berprestasi di bidang olahraga dan 

akademik. 

Semua program latihan yang telah direncanakan sebelumnya oleh 

pelatih sudah dijalankan dengan baik. Program latihan dibuat secara 

tertulis oleh pelatih dan kepala bidang teknik dengan memperhatikan 

aspek-aspek latihan yaitu aspek fisik, teknik, tatik, dan aspek mental. 

Program latihan disusun secara sistematis, teratur dan bertahap. Selain itu 

selalu dilakukan try-out kurang lebih tiap tiga bulan sekali, hal ini dapat 

menjadi tolok ukur keberhasilan suatu latihan. Dengan sering 

dilakukannya eksebisi juga dapat meningkatkan kematangan mental atlet, 

atlet akan mengetahui kualitas lawan tanding, selain itu pelatih juga akan 

mempunyai gambaran strategi bertanding ketika atletnya mengikuti suatu 

pertandingan. Dengan begitu akan menimbulkan dampak yang positif pada 

hasil prestasi atlet binaan Klub sepakbola Darul Huda Mayak. 

Semakin berkembangnya permainan sepakbola saat ini, semakin 

banyak digelarnya kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Selain latihan 

rutin pelatih juga menerapkan program uji coba pada pertandingan yang 

biasa disebut dengan tarkam atau pertandingan antar klub, yang diikuti 

oleh klub atau instansi di daerah tersebut. Tujuan dari uji coba ini adalah 

mengharapkan ada sasaran-sasaran untuk kematangan atlet, jam terbang 

mengikuti even semakin banyak. Sehingga meningkatkan keterampilan 

atlet baik dari segi teknik, taktik dan akhirnya mental atlet terbentuk 

dengan sendirinya. 
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Pelatih dari tim sepakbola Persadayaitu bapak Tjukup Kurniawan 

selaku pelatih teknik banyak memiliki rekan di klub-klub besar sehingga 

semakin membantu proses pembinaan serta penyaluran atlet. Pelatih Klub 

sepakbola Darul Huda Mayak selalu mengetahui agenda-agenda 

pertandingann yang akan digelar. Sehingga pelatih dapat mempersiapkan 

atletnya sebelum pertandingan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi atlet klub sepakbola Darul Huda Mayak untuk mencapai tujuan 

yang sudah direncanakan. 

Klub sepakbola Darul Huda Mayak menuntut atlet-atletnya untuk 

berprestasi tanpa meninggalkan akademik yakni sebagai pelajar. Oleh 

sebab itu, pembagian waktu latihan dan waktu belajar harus seimbang 

sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mengacu pada 

keterangan tersebut maka jadwal latihan di klub sepakbola Darul Huda 

Mayak diberikan 6 kali dalam satu minggu, hari senin sampai dengan hari 

minggu, kecuali hari juma’at karena libur. Latihan dilakukan siang hingga 

sore, pada pukul 14.00-17.00 WIB. 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pelatih pada 

perkembangan latihan atlet, ditemukan beberapa kendala yang dapat 

menghambat peningkatan prestasi atlet diantaranya adalah dari faktor 

intern atlet sendiri. Karena Pondok pesantren Darul Huda Mayak 

memberikan fasilitas yang sangat cukup dari segi pelayanan, makanan, 

fasilitas dan lain lain. Akan tetapi, karena aktifitas pondok yang sangat 

padat seringkali atlet merasa terlena yang sering terjadi yaitu santri 

sekaligus atlet tim sepakbola Persada Darul Huda Mayak belum bisa 

mengatur waktu istirahat, sehingga berdampak pada stamina pemain 

sekaligus bisa mempengaruhi prestasi para pemain. 

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan metode latihan pembinaan prestasi olahraga sepakbola di klub 

Persada Darul Huda Mayak Ponorogo terprogram dengan baik untuk 

jangka pajang dan jangka pendek. 
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4. Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Penelitian Sarana dan Prasarana  

No Temuan Simpulan 

1 Barang inventaris terurus dengan 

baik dan dilakukan perencanaan 

pengadaan sarana prasarana 

secara terprogram. Pondok 

pesantren menyediakan berbagai 

fasilitas yang dapat dimanfaatkan 

oleh atlet dan pelatih Tim 

Sepakbola Persada. Sarana dan 

prasarana terawat dengan baik. 

 

Sarana dan prasarana olahraga 

sepakbola di tim sepakbola 

Persada Darul Huda Mayak 

sangat memadai. Tahun 2015 -

2019 Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak melakukan banyak 

perbaikan-perbaikan seperti 

memperbaiki kualitas rumput 

penambahan alat-alat latihan 

seperti bola,kone dll. 

 

Sarana dan prasarana olahraga merupakan komponen penting 

dalam pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga sepakbola dalam arti luas 

tidak hanya menyediakan sumber daya manusia yang memadai saja, sama 

halnya dengan penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian yang 

harus dipenuhi untuk menunjang prestasi atlet ke jenjang yang lebih 

tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana dijadikan sebagai langkah awal 

atau sebuah embrio dari gagasan yang lebih besar dalam usaha 

pengembangan dan pembinaan olahraga sepakbola. 

Sarana prasarana olahraga merupakan hal yang sangat penting dan 

mendasar dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, karena tanpa adanya 

fasilitas yang memadai maka tidak akan terlaksana pembinaan tersebut 

seperti atlet tidak bisa menyalurkan bakatnya dan berlatih secara 

maksimal. Hal tersebut seperti yang dikemukan oleh Sajoto (1988:2-4) 

bahwa salah satu faktor penentu peningkatan kualitas yang prima dalam 

suatu olahraga adalah aspek lingkungan yang meliputi sosial, sarana dan 

prasarana, cuaca iklim sekitar, orang tua keluarga dan masyarakat. 

Gambaran tentang ketersediaan sarana dan prasarana olahraga 

sepakbola di Klub sepakbola Darul Huda Mayak sudah memadai. Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak merupakan salah satu klub yang mempunyai 

fasilitas lengkap dibandingkang dengan klub-klub atau sekolah sepakbola 

besar lainnya di karsidenan Madiun. Perencanaan pengadaan sarana 

prasarana disusun dalam program kerja Klub sepakbola Darul Huda 
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Mayak. Perencanaan barang atau sarana yang diperlukan selama 

pembinaan dimusyawarahkan dengan seluruh pengurus. Pemanfaatan 

sarana dan prasarana latihan telah optimal seperti alat-alat latihan yang ada 

di Klub sepakbola Darul Huda Mayak. Begitu juga dengan perawatan alat 

latihan yang sudah diorganisir. Pencatatan dan pelaporan sudah dilakuan 

seperti buku inventaris peralatan yang dipakai, daftar barang, penerimaan 

dan penggunaan barang. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang 

memadai memang sangat diperlukan untuk memperlancar pencapaian 

prestasi atlet. Bagaimana mungkin atlet dapat mencapai suatu prestasi 

yang maksimal jika sarana dan prasarana latihannya saja belum 

mendukung sepenuhnya untuk berlatih. Sampai saat ini Pondok pesantren 

Darul Huda Mayak sudah memaksimalkan penyediaan prasarana olahraga 

untuk berlatih.. Selain tempat latihan yang memadai atlet yang dibina di 

Pondok pesantren Darul Huda Mayak juga menyediakan seperti 

pendidikan akademi, mess, makan bergizi, klinik kesehatan. 

Untuk meningkatkan produktivitas pembinaan Klub sepakbola 

Darul Huda Mayak adalah dengan cara menyediakan perlengkapan baik 

secara teknis untuk menunjang proses latihan agar hasilnya maksimal serta 

adanya semua fasilitas-fasilitas penunjang yang sangat berguna untuk 

membantu pelatih dalam menjalankan program latihan, sehingga prestasi 

atletpun dapat meningkat. Selain itu adanya peningkatan motivasi dan rasa 

nyaman agar atlet selalu bersemangat dalam berlatih, karena motivasi 

merupakan salah satu penggerak atlet agar mereka berlatih semakin baik 

dan sesuai dengan keinginan klub.Beda dengan klub-klub sepakbola yang 

lain,sangat susah untuk memberikan motivasi pada atlet,akan tetapi beda 

dengan tim sepakbola Persada Darul Huda Mayak tidak terlalu susah 

untuk memotivasi para atlet karena bisa keluar dari area pondok untuk 

latihan setiap hari saja itu sudah menjadi motivasi bagis santri sekaligus 

atlet tim sepakbola Persada. 

Pengelolaan sarana dan prasarana di Klub sepakbola Darul Huda 

Mayak dapat dikatakan sudah memenuhi standar,sebagaimana yang tertera 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 pasal 89 tentang 
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penyelenggaraan keolahragaan sebagai berikut: 

a. Standart sarana dan prasarana olahraga terdiri atas standart prasarana 

olahraga dan standar sarana olahraga. 

b. Standar prasarana olahraga sebagaimana maksud pada ayat (1) 

mencakup persyaratan: 

1) Ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis 

cabang olahraga 

2) Lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara 

3) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan 

bangunan 

4) Keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan 

sistem pengamanan 

5) Kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan 

medik dan kebersihan 

c. Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup persyaratan: 

1) Perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang 

olahraga 

2) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan 

perlengkapan dan peralatan 

3) Kesehatan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan 

kebersihan dan higenis 

4) Pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan. 

Berdasarkan uraian hasil temuan  di atas dapat disimpulkan bahwa 

sarana dan prasarana pembinaan pretasi olahraga sepakbola di tim 

sepakbola Persada Darul Huda Mayak sangat memadai. Tahun 2015 -2019 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak melakukan banyak perbaikan-

perbaikan seperti memperbaiki kualitas rumput penambahan alat-alat 

latihan seperti bola,kone dll. 
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5. Kendala Pembiinaan Prestasi Sepakbola Pondok pesantren Darul 

Huda Mayak  

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Penelitian Kendala Pembinaan Prestasi 

Sepakbola  

No Temuan Simpulan 

1 1. Pengurus 

Pengurus tim sepakbola Persada 

merupakan karyawan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak yang 

tidak berkecimpung di dunia 

persepakbolaan sehingga kurng 

memahami sepenuhnya dunia 

sepakbola. 

2. Pelatih  

Pelatitih yang berasal dari kalangan 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo belum memiliki lisensi yang 

cukup untuk menjadi pelatih tim 

sepakbola.  

3. Atlet 

Sumber atlet hanya berasal dari santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo sehingga apabila kekurangan 

pemain pelatih tidak bisa mencari 

pemain dari luar Pondok Pesantren.  

4. Program Latihan  

Program latihan yang disusun sering 

kali bentrok dengan kegiatan Pondok 

Pesantren sehingga kegiatan latihan 

sepakbola harus dihentikan untuk 

mengikuti kegiatan Pondok Pesantren 

5. Sarana Prasarana 

Belum diterapkannya teknologi dan 

alat modern dalam program latihan di 

Tim Sepakbola Persada. 

6. Kompetisi  

Kompetisi sepakbola untuk kalangan 

pesantren masih sangat terbatas 

 

Faktor penghambat 

pembinaan prestasi 

Tim Sepakbola 

PersadaMayak 

Ponorogo antara lain 

pengurus yang bukan 

orang yang 

berkecimpung dalam 

dunia sepakbola, 

pelatih yang berasal 

dari kalangan pondok 

belum memiliki lisen 

yang memadai, sumber 

pemain sepakbola 

hanya berasal dari 

Pondok Pesantren 

sendiri, program 

latihan berbenturan 

dengan kegiatan 

Pondok Pesantren yang 

padat, belum 

menerapkan teknologi 

modern dan peralatan 

canggih, dan kompetisi 

yang masih terbatas 

 

Singgih  D.  Ginarsa  (2008:  100),  sesorang  yang  berbakat tidak  

selalu  akan  dapat  berprestasi  tinggi  dengan  kata  lain  untuk  menjadi 

seorang  atet  tidak  hanya  bakat  saja  yang  diperlukan  tetapi  banyak  

faktor yang  mempengaruhi.  Prestasi  seseorang  dihasilkan  dari  
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motivasinya  dan ditambah  dengan  latihan.  Dengan  memiliki  motivasi  

yang  tiggi  untuk berprestasi seseorang akan memiliki kedisiplinan dalam 

berlatih. Banyak  faktor  yang  harus dipertimbangkan  dalam  menyusun  

program  pembinaan  prestasi  olahraga, antara  lain  meliputi  tujuan  

pembinaan  yang  jelas,  program  latihan  yang sistematis,  materi  dan  

metode  latihan  yang  tepat  serta  evaluasi  yang  dapat mengukur  

keberhasilan  proses  pembinaan  itu  sendiri.  Disamping  itu  perlu 

dipertimbangkan  pula  karakteristik  atlet  yang  dibina  baik  secara 

fisik/psikologis,  kemampuan  pelatih,  sarana  dan  prasarana,  serta  

kondisi lingkungan pembinaan. 

Menurut  Siswanto  (2015:  73-74)  pengurus organisasi  adalah  

sekelompok orang  yang  saling  berinteraksi  dan  bekerja  sama  untuk  

merealisasikan tujuan  bersama.  Ada  tiga  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 menjalankanya dengan penuh tanggung 

jawab. 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. 

Untuk  mencapai  prestasi  yang  setinggi-tingginya  maka  usaha 

pembinaan  atlet  harus  dilaksanakan  dengan  menyusun  strategi  dan 
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perencanaan  yang rasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas 

atlet serta mempunyai program yang jelas. Hal ini penting agar pemain 

atau atlet dapat  berlatih  dengan  motivasi  untuk  mencapai  prestasi.  

Upaya  untuk meraih  prestasi  perlu  perencanaan  yang  sistematis,  

dilaksanakan  secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari 

permasalahan, pembibitan, dan pembinaan  hingga  mencapai  puncak  

prestasi  (Djoko  Pekik  Irianto,  2012: 27).   

Faktor penentu keberhasilan pembinaan prestasi sepakbola adalah 

pelatih. Pelatih  adalah  seorang  pemimpin  program  pembinaan  atlet, 

sesungguhnya  merupakan  fasilitator,  yaitu  individu  yang  mampu 

menyalurkan  kemampuan  atletnya  sehingga  atlet  dapat  mampu 

berprestasi  secara  maksimal.  Untuk  itu  pelatih  harus  peka  terhadap 

kemampuan  dasar  atau  potensi  atlet,  faham  berbagai  teknik  untuk 

mengembangkan kemampuan individu, serta memiliki pribadi sebagai 

pemimpin  seperti  mampu  berkomunikasi  dengan  baik,  menjadi 

panutan  atletnya  dan  memiliki  kharisma  sebagai  pemimpin.  Seorang 

pemimipin  tidak  hanya  tahu  sasaran  yang  akan  dicapai  tetapi  juga 

langkah-langkah  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  sasaran  tersebut 

dari waktu ke waktu. 

Selain  itu  pelatih  merupakan  salah  satu  unsur  yang  dapat 

menyebabkan  sekolah  sepakbola  dapat  berkembang  dan  memperoleh 

prestasi,  pelatih  sebagai  bagian  dari  sistem  pembinaan  prestasi 

olahraga,  merupakan  tokoh  kunci  yang  harus  memahami  tatacara 

pelatihan  yang  benar,  yakni  dengan  menguasai  ilmu  pelatihan  atau 

teori dan metodologi latihan yang berisi konsep-konsep dasar aplikatif 

ilmiah  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan 

kegiatan pelatihan dengan resiko sekecil mungkin.   

Atlet  pada  tim sepakbola  adalah  seseorang  yang menekuni dan 

menggeluti dalam bidang latihan sepakbola. Singgih D. Gunarsa  (2008:  

156)  menyatakan  bahwasanya  seseorang  atlet  yang baik harus memiliki 
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persyaratan diantaranya adalah kondisi fisik yang baik,  motivasi  yang  

kuat,  emosi  yang  memadai,  intelegensi  yang cukup, dan kepribadian 

yang sesuai dengan cabang olahraganya. Atlet  sepakbola harus  memiliki  

rasa  tanggung  jawab  dan  disiplin baik  itu  ketika  latihan  maupun  saat  

pertandingan.  Dengan  memiliki rasa  tanggung  jawab  dan  disiplin  yang  

tinggi  maka  motivasi  untuk berprestasi  seorang  atlet  akan  semakin  

kuat.  Atlet  juga  memiliki hambatan  yang  bisa  menghambat  baik  itu  

saat  pertandingan  maupun saat-saat  berlatih.  Tentunya  pelatih  harus  

dapat  memahami  hambatan tersebut  agar  tidak  terjadi  penurunan  pada  

kondisi  mental  atlet.  

Identifikasi atlet berbakat harus dilakukan dengan pengukuran 

yang  objektif  terhadap  bebrapa  indikator  yang  diyakini  sebagi  modal 

utama  yang  dimiliki  oleh  calon  atlet  sesuai  dengan  cabang 

olahraganya.  Djoko  Pekik  Irianto  (2012:  29)  beberapa  indikator 

penting  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  kriteria  untuk 

mengidentifikasi  dan  menyeleksi  bibit  atlet  berbakat  secara  objektif 

antara  lain:  (a)  Kesehatan,  (b)  Antrhopometri,  (c)  Kemampuan  fisik, 

(d)  Kemampuan  Psikologis,  (e)  Keturunan,  (f)  Lama  latihan  yang 

telah diikuti sebelumnya, (g) Maturasi. Untuk memperoleh bibit yang 

berbakat  tentunya  harus  melibatkan  berbagai  pihak  yang  ahli 

dibidangnya.  Dengan  keterlibatan  berbagai  ahli  maka  akan  diperoleh 

atlet  potensial  yang  betul-betul  memiliki  bakat  yang  kuat  sehingga 

secara efisien akan dapat dibina menjadi juara. 

Adanya sarana penunjang latihan di sekolah sepakbola tentunya 

sangat  membantu  bagi  pelatih    untuk  menjalankan  program  

latihannya. Menurut  Soepartono  (2015:  6)  sarana  olahraga  adalah  

suatu  yang  dapat digunakan  atau  dimanfaatkan  dalam  pelaksanaan  

kegiatan  olahraga, dalam hal ini adalah untuk olahraga sepakbola. 

Fasilitas harus memenuhi standar  minimal  untuk  latihan,  sehingga  

dapat  memperlancar  jalannya latihan.  Sarana  dan  prasarana  yang  
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dibutuhkan  dalam  proses  pembinaan di tim sepakbola  meliputi  

beberapa  aspek  yaitu:  lapangan sepakbola, bola, cones, marker, rompi,  

tiang pancang,  Terhambatnya  proses  latihan  akhibat  kurangnya  

peralatan  tentu sangat mengganggu pelatih untuk menerapkan program 

latihannya.  

Djoko  Pekik  Irianto  (2012:  11)  menyatakan kompetisi  

merupakan  muara  dari pembinaan  prestasi  karena  kompetisi  dapat  

digunakan  sebagai  sarana untuk  mengevaluasi  hasil  latihan  serta  

meningkatkan  kematangan bertanding olahraganya. Dengan  demikian  

diharapkan  natinya  atlet  akan  memiliki pengalaman dan mempunyai 

mental bertanding  yang kuat. Pelatih dapat melihat dari suatu kompetisi 

yang diikuti oleh atletnya untuk mengetahui hal-hal  apa  saja  yang  masih  

kurang  pada  diri  atletnya  sehingga  dapat dijadikan sarana evaluasi 

dalam latihan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat pembinaan prestasi Tim Sepakbola Persada Mayak Ponorogo 

antara lain pengurus yang bukan orang yang berkecimpung dalam dunia 

sepakbola, pelatih yang berasal dari kalangan pondok belum memiliki 

lisen yang memadai, sumber pemain sepakbola hanya berasal dari Pondok 

Pesantren sendiri, program latihan berbenturan dengan kegiatan Pondok 

Pesantren yang padat, belum menerapkan teknologi modern dan peralatan 

canggih, dan kompetisi yang masih terbatas. 

 

C. Nilai Kebaharuan Penelitian 

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pembinaan 

prestasi sepakbola di Indonesia namun memiliki karakateristik tersendiri 

terkait tema pembinaan tersebut. Keterbaruan  penelitian ini adalah penelitian 

dilaksanakan pada tim sepakbola di Pondon Pesantren dengan menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen antara lain manajemen pembinaan, manajemen 

sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen 

program latihan. Penelitian seperti yang dilaksanakan belum ada peneliti yang 
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melaksanakannya sehingga hasil penelitian ini merupakan temuan baru yang 

dapat dijadikan dasar pijakan untuk penelitian selanjutnya dan dasar 

pengambilan keputusan untuk pembinaan prestasi sepakbola di Pondok 

Pesantren.  

 

D. Keterbatasan Penelitian  

Kendatipun  peneliti  sudah  berusaha  keras  memenuhi  segala  

kebutuhan yang  dipersyaratkan,  bukan  berarti  penelitian  ini  tanpa  

kelemahan  dan kekurangan.  Beberapa  kelemahan  dan  kekurangan  yang  

dapat  dikemukakan antara lain:  

1. Sulitnya mengetahui kesungguhan  responden dalam menjawab pertanyan 

sesuai dengan kondisi nyata.  Usaha yang  dilakukan  untuk  memperkecil  

kesalahan  yaitu  dengan  memberi gambaran tentang maksud dan tujuan 

penelitian ini.  

2. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya didasarkan hasil wawancara 

dengan responden sehingga  dimungkinkan  adanya  unsur  kurang  objektif  

dalam  menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu dalam pengisian angket 

diperoleh adanya sifat responden sendiri seperti kejujuran  dan  ketakutan  

dalam  menjawab  responden  tersebut  dengan sebenarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pembinaan 

prestasi olahraga sepakbola di klub Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen pembinaan prestasi dengan dukungan pendanaan dari Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo telah dilaksanakan dengan baik 

sehingga menghasilkan beragam prestasi, antara lain antara lain tahun 

2015 juara 2 Liga Santri Nusantara, tahun 2016 juara 1 Liga Santri 

Regional Jawa Timur, tahun 2017 Juara 1 Liga Santri Nusantara, tahun 

2018 juara 1 Liga Santri Regional, dan tahun 2019 juara 1 Liga Santri 

Regional. 

2. Sumber daya manusia olahraga sepakbola di Tim Sepakbola Darul Huda 

Mayak Ponorogo yang tersedia sampai saat ini bisa dikatakan baik, 

dimana tahun 2015 hingga 2019 merupakan sumber daya manusia terbaik 

dengan berbagai macam prestasi yang diraih. 

3. Pelaksanaan metode latihan pembinaan prestasi olahraga sepakbola di klub 

Persada Darul Huda Mayak Ponorogo terprogram dengan baik untuk 

jangka pendek dan jangka panjang. 

4. Sarana dan prasarana olahraga sepakbola di tim sepakbola Persada Darul 

Huda Mayak sangat memadai. Tahun 2015 -2019 Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak melakukan banyak perbaikan-perbaikan seperti memperbaiki 

kualitas rumput penambahan alat-alat latihan seperti bola,kone dll. 

5. Faktor penghambat pembinaan prestasi Tim Sepakbola PersadaMayak 

Ponorogo antara lain pengurus yang bukan orang yang berkecimpung 

dalam dunia sepakbola, pelatih yang berasal dari kalangan pondok belum 

memiliki lisen yang memadai, sumber pemain sepakbola hanya berasal 

dari Pondok Pesantren sendiri, program latihan berbenturan dengan 

kegiatan Pondok Pesantren yang padat, belum menerapkan teknologi 

modern dan peralatan canggih, dan kompetisi yang masih terbatas 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan di atas, maka implikasi 

dari penelitian ini adalah klub sepakbola merupakan suatu wadah yang 

optimal untuk mengembangkan dan meningkatkan olahraga sepakbola, 

khususnya olahraga prestasi. Dewasa ini banyak munculnya klub-klub 

sepakbola di kota besar yang merajalela ke seluruh Indonesia. Sepakbola 

berkembang sebagai suatu profesi dan menuntut prestasi tinggi, bahkan sudah 

menjadi sebuah industri olahraga yang menjanjikan. Dengan semakin banyak 

digelarnya pertandingan pada tingkat Nasional maupun Internasional, 

diperlukan juga proses pembinaan yang berpotensi mengembangkan bakat 

para generasi muda untuk menjadi atlet handal dan berprestasi. 

Sama halnya dengan Pondok pesantren Darul Huda Mayak, yang ikut 

serta dalam memajukan olahraga sepakbola dengan melakukan pembinaan 

prestasi olahraga sepakbola kepada santrinya agar bisa menjadi pemain 

sepakbola yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan pemain dengan 

akhlak yang baik juga. Keberadaan klub sepakbola Darul Huda Mayak 

membawa nama baik kota Ponorogo. Tim sepakbola Persada juga merupakan 

barometer pembinaan sepakbola di kabupaten Ponorogo, sehingga sering klub 

sepakbola Persada diundang menjadi peserta kesebelasan untuk menjadi wakil 

kabupaten Ponorogo dalam event regional maupun nasional. Sehingga 

kedudukan klub sepakbola Darul Huda Mayak tidak dipandang sebelah mata 

oleh klub serta pelaku sepakbola di Ponorogo. Nilai tambah dari klub ini 

adalah beberapa pelatih klub sepakbola Darul Huda Mayak yang juga 

merupakan mantan pemian professional dan banyak memiliki rekanan sebagai 

pelaku sepakbola, sehingga memiliki banyak infomasi tentang agenda-agenda 

yang akan diadakan. Pelatih dan manajemen dapat mempersiapkan dengan 

semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi yang diharapkan. 

Untuk mewujudkan tercapainya pembinaan yang berprestasi tentu akan 

berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya manusia, proses latihan, 

fasilitas olahraga yang memadai, pendanaan yang cukup, sehingga proses 

pembinaan akan menjadi lebih efektif. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 
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sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan olahraga 

sepakbola khususnya di klub sepakbola Darul Huda Mayak. Pondok pesantren 

menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memenuhi standar baik 

secara kualitas maupun kuantitas yang bisa diakses dengan mudah. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengevaluasi 

pembinaan prestasi di klub sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

Disamping beberapa keunggulan-keunggulan dan prestasi yang telah dicapai, 

masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dan dapat diperbaiki serta 

ditingkatkan. Keunggulan yang ada akan dipertahankan bahkan harus terus 

ditingkatkan, sedangkan kelemahannya harus segera diperbaiki guna 

tercapainya tujuan program pembinaan prestasi di klub Pondok pesantren 

Darul Huda Mayak. Adapun timbal balik dari Klub sepakbola Darul Huda 

Mayak untuk pondok pesantren yaitu nama Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak menjadi lebih popular di masyarakat, sehingga secara otomatis 

berpengaruh terhadap nama pondok pesantren. Diharapkan simbiosis 

mutualisme ini tetap dapat berlanjut, bertahan dan semakin berkembang 

menjadi lebih baik. 

 

C. Saran 

1. Kepada Pondok pesantren Darul Huda Mayak, sebaiknya tetap 

mempertahankan pembinaan prestasi sepakbola Persada, sehingga dapat 

meregenerasi atlet-atlet muda yang berbakat, dan juga bisa membuat kelas 

khusus untuk olahraga tanpa meniggalkan ilmu-ilmu keagamaan sehingga 

memiliki jam tersendiri ,agar atlet lebih bisa fokus. 

2. Kepada Pondok pesantren Darul Huda Mayak, disarankan untuk 

memberikan beasiswa atlet atlet binaan pondok pesantren, agar menajdi 

lebih termotivasi  dalam belajar pelajaran pondok maupun latihan. 

3. Kepada pengurus Klub sepakbola Darul Huda Mayak, hendaknya 

menambah jumlah pelatih dan lebih memaksimalkan dalam perekrutan 

pelatih yang profesional, lebih memperhatikan kebutuhan fisik dan psikis 

pemain kub sepakbola Persada, lebih menjalin komunikasi intens dengan 
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pemain, pelatih, dan official sehingga dapat lebih fokus dalam 

menjalankan proses pembinaan prestasi. 

4. Tim pelatih harus menyusun jadwal latihan yang lebih terperinci serta 

melakukan koordinasi dengan Pondok Pesanren Darun Huda agar jadwal 

tidak bentrok dengan kegiatan Pondok serta memanfaatkan sarana 

prasarana kekinian seperti agility rope dan speed rope dalam latihan.  

5. Pemain tim sepabola Persada agar lebih menjaga diri agar kesehatan tetap 

terjaga serta menambah porsi latihan sendiri jika ada waktu luang di 

Pondok Pesantren. 
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Lampiran 1. Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 2. Lembar Observasi 

Lembar Observasi 

 

Hari/Tanggal : Senin, 4 September 2020  

Waktu : Pukul 15.00 WIB 

Lokasi : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

Subyek : Latar Belakang Klub 

 

No Tempat 

Observasi 

Sasaran 

penelitian 

Catatan Lapangan 

Deskripsi 

1 Pondok 

Pesatren 

Darul Huda 

Mayak 

Latar belakang 

klub Sepak 

Bola 

PERSADA 

Darul Huda 

Mayak 

Ponorogo 

Darul Huda Mayak adalah sebuah Pondok 

Pesantren yang berada di Ponorogo yang 

berdiri tahun 1968 oleh KH Hasyim 

Sholeh,yang sekarang di pimpin oleh putra 

beliau yaitu KH Abdussami’ Hasyim 

.Pondok Pesantren Darul Huda Mayak ini 

beralamatkan Jl.Ir. H. Juanda 

VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo Jawa 

Timur.Sama dengan kebanyakan pesantren 

salaf yang identik dengan mengaji kitab 

Pondok yang terkenal dengan sebutakn 

pondok Mayak ini juga sama dengan 

pondok yang lain,karena keunggulannya 

dalam kajian kitab  Pondok Pesantrek Darul 

huda mayak banyak oratua yang 

memondokan anaknya  di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak ,agar menajdi 

anak yang shalih mengerti banyak ilmu 

agama dan yang paling penting memiliki 

akhlak yang baik .Karena semakin 

banyaknya santri ,banyak santri yang 

memiliki hoby yang sama yaitu bermain 

sepakbola,dari sini ada santri senior yang 

berinisiatif untuk membentuk sebuah klub 

sepakbola akhirnya dinamakan PERSADA 

tahun 1997.Pada awalnya team ini biasa 

sepeti team sepakbola yang menaungi 

sepakbola di Pondok Mayak dan seiringnya 

waktu team sepakbola PERSADA menajdi 

llebih memperbaiki manajemennya ketika 

adanya LSN atau Liga Santri Nasional yang 

mengikut sertakan ribuan kesebelasan dari 

ribuan pesantren yang ada di Indonesia 

.Puncaknya team sepakbola PERSADA 

Darul Huda Mayak Ponorogo menjuarai 

Liga Santri Nasional yang di ikuti ribuan 

kesebelasan.dan akhirnya dari 2017 
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manajer PERSADA mempunyai target % 

tahun kedepan akan ikut serta dalam liga 

divisi 3 . 

Dan seperti gayung bersambut ,pimpinan 

Darul Huda Mayak juga memiliki 

pemikiran bahwa dengan sepakbola ini 

adalah salah cara atau metode satu syiar 

agama.Maka dari itu dari pimpinan hingga 

keseluruh jajaran pengurus PERSADA 

memiliki satu pemikiran yang sama dan 

juga akhirnya terjadi komunikasi yang baik 

dari atas samapi keawah. 
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Lembar Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 5  September 2020  

Waktu : Pukul 10.00 WIB 

Lokasi : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

Subyek : Sumber Daya Manusia 

 

No Tempat 

Observasi 

Sasaran 

penelitian 

Catatan Lapangan 

Deskripsi 

1 Pondok 

Daru Huda 

Mayak 

Ponorogo 

Sumber daya 

manusia klub 

sepak bola 

PERSADA 

Ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkompeten dalam proses pembinaan 

terdiri dari pelatih, atlet dan pengurus. 

Dari data observasi langsung ke manajer 

prngurus team sepakbola PERSADA , 

menunjukkan jumlah pelatih yang 

dimiliki saat ini berjumlah 3 orang 

dengan klasifikasi pelatih berlisensi C ,D 

dan coaching klinik .Sedangkan jumlah 

atlet yang dimiliki  PESADAsaat ini 

berjumlah 50 atlet. Dan itu teragi 

menajdi team senior dan team junior 

akan tetapi karena pandemi korona atleat 

team PERSADA berjumlah 20 karena 

sebagian masih berada diruamh dengan 

pemelajaran daring dari pondok.  

Untuk perekrutan pelatih ditunjuk 

langsung oleh bidang teknik dan 

pengurus yang bersangkutan. Sedangkan 

perekrutan atlet dilakukan oleh 

pelatih,manajer dan pengurus harian. 

Proses penseleksian atlet dilakukan 

dengan merekrut semua santri pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak. Atlet yang 

terjaring dan dibina adalah mereka yang 

mempunyai kemampuan atau skill yang 

baik dan kemauan tinggi menjadi atleat 

sepakbola,ter khusus menjadi pemain 

Darul Huda Mayak.Dan kebanyakan 

atleat yang terjaring di team PERSADA 

sebelumnya mengikuti SSB di daerahnya 

masing-masing akan tetapi ada juga yang 

tidak mengikuti SSB lolos dalam seleksi 

yang dilakukan team PERSADA. 
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Lembar Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2020  

Waktu : Pukul 12.00 WIB 

Lokasi : Lapngan sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Subyek : Pelaksanaan Pembinaan Prestasi 

 

No Tempat 

Observasi 

Sasaran 

penelitian 

Catatan Lapangan 

Deskripsi 

1 Lapangan 

Pondok 

Pesatren 

Darul 

Huda 

Mayak 

Pelaksanaan 

pembinaan 

prestasi klub 

Sepakbola 

PERSADA 

Darul Huda 

Mayak 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

peneliti, latihan di PERSADA dilakukan 6 

kali dalam seminggu, hari senin-minggu 

kecuali hari juma’at dilakukan latihan 

siang dan sore, sedangkan hari jumaat 

libur.Adapun Komposisi latihan berupa 

latihan fisik dan latihan tekhnik, untuk 

mealtih fisik pelatih menggunaka latihan 

dengan joging di awal latihan dan setelah 

fisik diberikan latihan kecepatan dengan 

lari sprin 100 meter dan setelah itu tugas 

pelatih tekhnik yang mengajarkan tekhnik 

serangan dan mengulangi gerakan tekhnik 

dasea sepakbola agar mengasah kembali 

ballfilingnya .Jadi antara pelatih dan 

pengurus harus bekerjasama dengan baik 

untuk menyusun program latihan. 

Pelaksanaan metode latihan pembinaan 

prestasi olahraga Sepakbola di klub 

PESADA terprogram dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari penyusunan program 

latihan secara tertulis, jadwal latihan sudah 

sesuai dengan jadwal latihan tingkat 

nasional, pembagian periodesasi dari 

jangka pendek, menengah, dan 

panjang.Dengan metode latihan yang 

terprogram dengan baik dapat membantu 

kemajuan dan perkembangan performa 

atlet team sepakbola PERSADA Darul 

Huda Mayak Ponorogo. 
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Lembar Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2020 

Waktu : Pukul 13.00 WIB 

Lokasi : Lapangan Sepakbola Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Subyek : Sarana dan Prasarana 

 

No Tempat 

Observasi 

Sasaran 

penelitian 

Catatan Lapangan 

Deskripsi 

1 Lapangan 

sepakbola 

Pondok 

Pesantren 

Darul Huda 

Mayak 

Ponorogo 

Sarana dan 

prasarana klub 

team sepakbola 

PERSADA 

Darul Huda 

Mayak 

Ponorogo 

Dari hasil observasi yang mendalam pada 

lokasi tersebut peneliti menemukan 

bahwa sarana dan prasarana olahraga 

sepakbola yang disediakan PESADA 

sudah cukup memadai. Bapak Wahyu 

selaku pengurus harian PERSADA 

menyatakan bahwa sarana prasarana 

sekelas akademi sepak bola baik 

diponorogo maupun se eks karsidenan 

madiun adalah paling baik dan memadai. 

Hal ini dengan melihat sejumlah barang 

inventaris terurus dengan baik dan 

dilakukan perencanaan pengadaan sarana 

prasarana secara terprogram. Team 

PERSADA memiliki lapangan sendiri 

untuk latihan , transportasi kebutuhan 

seperti cone dan apa pun yang 

dibutuhkan untuk latihan sudah tersedia 

dan jika nanti misal ada kekurangan 

maka langsung akan kami penuhi sampai 

mobil transporatsi untuk transportasi kita 

juga ada  Karena sangat memadainya 

fasilitas ini  tujuannya agar memudahkan 

proses pembinaan di klub sepakbola 

PersadaDarul Huda Mayak Ponorogo, 

khususnya memudahkan pelatih dalam 

menjalankan program latihan. 

Fasilitas yang diberikan kepada atlet dan 

pelatih berupa asrama, makan, sekolah, 

dan kesehatan, karena PERSADA juga 

mempunyai klinik kesehata sendiri. 
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Lembar Observasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2020 

Waktu : Pukul 14.00 WIB 

Lokasi : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak  

Subyek : Pendanaan 

No Tempat 

Observasi 

Sasaran 

penelitian 

Catatan Lapangan 

Deskripsi 

1 Pondok 

Pesantren 

Darul 

Huda 

Mayak 

Ponorogo 

Pendanaan 

klub 

sepakbola 

PERSADA 

Darul Huda 

Mayak 

Ponorogo 

Terkait dengan sistem pendanaan pada 

team sepakbola Persada Darul Huda 

Mayak Ponorog peneliti menemukan 

bahwa pendanaan yang dilakukan murni 

dari pondok pesantren. Tidak ada 

sumbangan dari masyarakat lewat 

proposal maupun dari pemerintah. Tidak 

ada sponsor dari luar Sistem keungan di 

PERSADA semuanya dari pondok 

dengan mekanisme pengajuan dari 

pelatih ke pengurus harian,setelah itu 

laporan ke manajer dan selanjutnya 

diajukan ke pimpinan .  Dan apabila ada 

keperluan mendadak yang belum tertulis 

di perencanaan maka pengurus 

mengajukan surat atau bukti transaksi 

berupa nota atau kwitansi lalu diajukan  

kepimpinan . 

Dari hasil pengamatan dan studi 

dokumentasi yang peneliti lakukan 

bahwa dana yang diperuntukan untuk 

kebutuhan team sepakbola Persada Darul 

Huda Mayak Ponorogo dalam 

menjalankan kegiatan pembinaan dapat 

dikatakan sangat cukup, karena Pondok 

pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo 

merupakan Pesantren yang sangat besar 

dengan ribuan santri sehingga dapat 

membiayai semua kebutuhan dalam 

proses pembinaan prestasi sepak bola 

Darul Huda Mayak Ponorogo. 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

 

Pedoman Wawancara Pihak Ponpes 

Nara Sumber  : ASLIH MAULANA 

Jabatan  : MANAJER CLUB SEPAK BOLA PERSADA 

Hari/Tanggal  :04-09-2020 

Tempat/Waktu : Lapangan Sepak Bola Pondok Pesantren Darul Huda  

     Mayak Ponorogo 

 

No  Pertanyaan  

1 Bagaimana latar belakang/sejarah terbentuknya tim sepakbola Persada? 

Berawal dari kegemaran santri banyak yang berminat  bermain sepak bola 

akhirnya Pondok Pesantren memberikan wadah club sepak bola mayak 

bernama Persada   

2 Sejak kapan terbentuknya tim sepakbola Persada?  

Didirikan pada tahun 1997 

3 Apa tujuan dibentuknya tim sepakbola Persada?  

Agar santri pondok darul huda mayak yang mahir dan gemar sepak bola 

terfasilitas untuk mengasah bakatnya dalam dunia sepak bola agar tidak 

hanya bermain saja akan tetapi juga membentuk atleat-atleat dalam bidang 

sepak bola menjadi berprestasi 

4 Bagaimana susunan struktur organisasi tim sepakbola I Persada? 

1.Penasehat,2.ketua.3.manager 4.pelatih .dan 4.pengurus harian 

5 Bagaimana latar belakang pengurus tim Persada, apakah dari guru PJOK 

atau bagaimana? 

Ada dari guru PJOK dan adalah pelatih yang direkrut dari luar yang 

berlisensi dan berpengalaman  

6 Apakah ada pembagian dan pengelompokan kerja agar lebih terfokus dan 

optimal dalam pelaksanaan tugas?  

Ada karena struktur organisasi yang jelas maka segala kebutuhan pelatih 

dan atleat di laporkan kepada pengurus harian setelah itu pengurus harian 

berdiskusi bagaimana penyelesaian yang tepat dan setelah itu di ajukan 

kepada ketua dan setelah itu ke penasehat  

7 Apa saja rencana kerja pembinaan tim sepakbola Persada?  

Target nya dalam 4-5 tahun setelah juara nasional liga santri yang di ikuti 

ribuan pesantren di tahun 2017 lalu bisa ikut serta dalam liga 3   

8 Apakah pada saat latihan dan pertandingan pihak pondok pesantren atau 

guru PJOK juga turut terjun ke lapangan?  

Ya guru pjok ikut serta dalam melatih yang juga berkolaborasi dengan 

pelatih tekhnik yang di kontra dari luar 

9 Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak pondok pesantren, pelatih, 

dan pemain? 

Kerjasama yang baik karena komunikasi setiap bagian sangat baik sehingga 

apa yang menjadi kebutuhan atleat serta keinginan pembibing dan ketua 

bisa dikomunikasi dengan baik karena jika tidak baik maka tidak mungkin 

kita bisa berprestasi 
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No  Pertanyaan  

10 Bagaimana proses perekrutan pemain dan pelatih?  

Jika seleksi untuk pemain maka setiap ada santri baru yang masuk kita 

seleksi dan biasanya yang lolos adalah santri yang sudah mengikuti sekolah 

sepak bola sebelum masuk PERSADA,karena pelatih bisa melihat skill 

yang bagus dari santri-santri yang pernah mengikuti sekolahsepakbola akan 

tetapi tidak semuanya begitu ada juga yang tidak ikutsekolah sepakbola 

akan tetapi bisa masuk PERSADA karena skill bermain sepakbolanya 

bagus untuk pelatih sendiri Pondok pesantren mencari pelatih yang 

berakhlaq baik, mempunyai lisensi ,dan mempunyai pengalaman menjadi 

atleat professional  sepakbola  

11 Apakah ada pembibitan pemain yang dilakukan secara khusus untuk 

mendapatkan pemain tim Persada? 

Sementara tidak ada karena semua seleksi berawal dari santri baru Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak ponorogo 

12 Model seleksi yang seperti apakah yang digunakan untuk mendapatkan 

pemain dan pelatih yang diharapkan? 

Jika kriteria pemain yang bermain bagus dan mempunyai tekhnik dasar 

yang bagus,untuk requitmen pelatih sendiri yang berakhlaq 

baik,mempunyai lisensi dan pengalaman bermain seagai atleat sepakbola 

professional 

13 Siapa sajakah yang melakukan tahap penseleksian pelatih dan pemain? 

Untuk requitmen pelatih yang mencari adalah manager akan tetapi dengan 

persetujuan ketua dan pembibing akan tetapi jika seleksi pemain dilakukan 

oleh pelatih dan manager 

14 Hingga sekarang berapa banyak pemain yang dimiliki tim sepakbola 

Persada? Sedangkan jumlah pelatih?  

Jumlah pemain ada 50 akan tetapi di bagi ada pemain senior dan junior 

jumlah pelatih ada 3  

15 Rata-rata kelas berapa pemain yang dibina di tim Persada? 

Sederajat MTS atau SMP 1,2,3 dan Aliyah atau SMA 

16 Apakah ada kriteria yang harus dicapai untuk dapat bergabung dalam tim 

Persada? Misalnya pengalaman pemain atau peserta ekstrakurikuler ?  

Untuk menjadi team PERSADA selain kemampuan yang tinggi yang 

paling utama adalah kemauan yang tinggi juga  

17 Bagaimana latar belakang pemain tim Persada? Apakah mereka memang 

menjadi pemain sebakbola binaan klub sebelumnya? 

Rata-rata kebanyakan memang yang masuk team persada dulunya pernah 

mengikuti sekolah sepakbola di daerahnya masing-masing 

18 Bagaimana kualifikasi dan pengalaman pelatih tim Persada? 

Untuk kualifikasi team peltih sendiri mereka suah mempunyai sertifikat 

melatih lisensi C dan untuk pengalaman bermain pelatih kepala atau 

disebut juga di PERSADA pelatih tekhnik memiliki pengalaman bermain 

di persebaya Surabaya U-23 ,untuk pelatih kiper memiliki lisensi D dan 

pernah melatih PERSEPON Ponorogo,dan untuk pelatih fisik memiliki 

lisensi D dan pengalaman melatih sekolah sepakbola di berbagai tempat 

seperti sekolah sepakbola hizbulwathan 
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No  Pertanyaan  

19 Sampai saat ini bagaimana prestasi yang sudah diraih oleh tim Persada? 

Dan prestasi apa saja yang sudah dicapai? 

Sudah banyak ,kalo yang nasional tahun 2016 kita pernah memenangkan 

pertandingan Liga Santri seleksi regional jawatimur kita lolos mewakili 

jawatimur ,ketika 8 besar di Yogyakarta kita kalah di 8 besar ,dan di tahun 

2017 kita juara 1 liga santri nasional ketika itu di bandung dengan peserta  

ada 1024 kesebelasan dari berbagai pesantren di Indonesia ,dan di 

tahun2018 juga lolos regional mewakili jawatimur akan tetapi kita  kalah di 

8 besar dan ketika pertandingan ada di surakarta  

20 Apakah dalam sebuah event ada target tertentu yang harus dicapai oleh tim 

Persada? 

Untuk setiap event kita pasti menargetkan juara ,akan tetapi jika ada 

pertandingan yang sifat nya tidak skala nasional kita lebih menekankan 

pada mental bermain dan yang pentingmain bagus  

21 Bagaimana kesesuaian kemampuan dan tingkat kompetensi pelatih dengan 

cabang olahraga yang ditangani?  

Pelatih sudah bagus karena sudah mampu memberikan apa yang diinginkan 

seperti lolos di berbagai event pertandingan nasional dan menjuarai liga 

santri nasional yang di ikuti oleh ribuan kesebelasan dari berbagai pondok 

pesantren di berbagai kota di seluruh indoneisa 

22 Bagaimana kriteria pelatih (pengalaman pelatih) untuk dapat bergabung di 

Persada?  

Minimal si pelatih sudah pernah merasakan klub sepakbola professional 

sehingga si pelatih mengerti bagaimana secara tekhnis menghadapi 

permasalahan yang ada dilapangan yang biasanya di rasakan oleh pemain 

23 Bagaimana latar belakang pelatih tim Persada?  

Yang jelas akhlak yang baik,mempunyai kemampuan melatih dan pernah 

bermain di pertandingan professional 

24 Apakah ada jenis kelamin yang dituntut untuk melatih tim sepakbola 

Persada mengingat bahwa tim sepakbola Persada berada dilingkungan 

pondok pesantren?  

Karena di pondok pesantren khususnya team sepakbola ini adalah laki-laki 

maka dari pondok pesantren sendiri mewajibkan pelatih harus laki-laki  

25 Bagaimana pelaksanaan metode latihan tim sepakbola Persada? 

Yang pertama pelatih menekankan pada taktik setelah itu fisik dan juga 

teknik 

26 Apakah semua program latihan yang diberikan dibuat oleh pelatih? 

Iya semua program latihan di berikan oleh pelatih  

27 Dalam satu minggu berapa kali latihan yang dilakukan? 

Dalam1 minggu latihan ada 6 hari dan libur dihari jumaat   

28 Apakah latihan yang dilakukan dijadikan satu dengan kegiatan 

ekstrakurikuler? 

Tidak ini beda karena extrakurikuler jam nya pagi jika Akademi 

PERSADA ini sore  

29 Bagaimana kedisiplinan pelatih dan pemain selama mengikuti pembinaan 

latihan? 

Pelatih dan pemain sangat disiplin ketika sudah berada di lapangan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



136 

 

No  Pertanyaan  

30 Bagaimana kesesuaian program latihan yang diberikan pelatih kepada 

pemain? 

Pemain bisa menerima apa yang menjadi instruksi pelatih karena  pelatih 

sudah mengerti porsi-porsi apa saja yang  harus dierikan kepada atleat di 

setiap usia 

31 Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang dimiliki tim 

sepakbola Persada? 

Untuk sarana dan prasarana sangat layak jika di bandingkan team-team lain 

akan tetapi juga masih ada hal-hal yang ingin di tingkatkan seperti 

lapangan yang agak di perlebar kembali  

32 Bagaimana proses pengadaan sarana prasarana? 

Untuk proses pengadaan apa pun yang dibutuhkan oleh team PERSADA 

dari atasan sangat lah mendukung jadi dari Pelatih dan pemain team 

membicarakan kepada pengurus harian ,setelah itu pengurus harian 

membicarakan pada manager dan di ajukan ke ketua dan ketua 

mengkonsultasikan pada pemibibing 

33 Bagaimana pengelolaan dana selama ini? 

Untuk pengelolaan saat ini sangat jelas transparan dan amanah selama ini  

34 Bagaimana pelaksanaan managemen pembinaan dari mulai terbentuknya 

tim Persada hingga saat ini? 

Dulu sebelum adanya liga santri sempat terhenti beberapa tahun sebab tidak 

adanya tujuan dan setelah adanya liga santri ini kita bangkit kembali  

35 Menurut anda bagaimana pencapaian prestasi yang diraih tim Persada? 

Yang jelas masih kurang,akan tetapi dari pada yang lain kita masih sangat 

baik   

36 Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi tim sepakbola Persada? 

Kurang displinnya pemain ketika berada diluar lapangan ,contoh seperti 

waktu istirahat ,jam makan yang mereka tidak diatur dengan baik 

37 Bagaimana pembagian waktu latihan antara kegiatan pondok dengan 

latihan, mengingat kegiatan pondok pesantren sangat padat? 

Kita sore sebenarnya ada sekolah diniyah akan tetapi khusus untuk team 

PERSADA untuk sekolah diniyahnya di ganti malam jam 20.00-21.00  

38 Apakah juga dilakukan TC setiap akan mengikuti kompetisi seperti sekolah 

lain pada umumnya? Jika iya, lalu bagaimana kegiatan pondok yang juga 

harus diikuti oleh tiap pemain? 

Ya kita tetap melakukan TC akan tetapi TC sendiri dilakukan di pondok 

pesantren karena di pondok ini kita dibilang TC ya setiap hari kita latihan 

akan tetapi dispensasi yang diberikan oleh pondok mayak ketika  

bertanding atau kompetisi 

39 Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tim 

sepakbola Persada sampai saat ini?  

Untuk kendala sendiri saat mengatur bagaimana mengatur kegiatan santri 

di luar lapangan,seperti jam istirahat dan makan  

40 Bagaimana solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada?  

Untuk yang masalah ini semntara kita belum bisa mengontrol karena kita 

sedang focus pada sarana dan prasarana olahraga 
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Pedoman Wawancara Pelatih 

 

Nara Sumber  : Fahmi Putro laksono 

Jabatan  : Pelatih Kiper 

Hari/Tanggal  : 30 September 2020 

Tempat/Waktu : Pondok pesantren mayak 

 

No  Pertanyaan  

1 Sudah berapa lama menjadi pelatih tim sepakbola Persada? 

Sudah 5 tahun 

2 Bagaimana tim sepakbola Persada melakukan perekrutan pelatih? 

Awalnya dari guru olahraga melatih santri akan tetapi  ada juga pelatih 

yang dari luar yang di rekrut team PERSADA 

3 Berapa lama masa jabatan pelatih di tim sepakbola Persada? 

Untuk  masa jabatan tidak ada kontrak khusus 

4 Adakah honor bagi para pelatih di tim sepakbola Persada? 

Ada akan tetapi bukan honor tapi kita menyebutnya bisaroh  

5 Berapa jumlah pelatih yang dimiliki tim sepakbola Persada? 

Ada 3 pelatih utama dan pelatih fisik  

6 Apakah seluruh pelatih memiliki sertifikasi pelatih? Sertifikasi jenis apa 

yang dimiliki? 

Semua nya sudah ada yang lisensi C dan D  akan tetapi satu masih sertifikat 

coaching klinik 

7 Apa saja pengalaman pelatih sebelum melatih di tim sepakbola Persada? 

Sebelum di PERSADA melatih team sepak bola IAIN Ponorogo ,melatih 

team sepak bola PERSEPON Ponorogo  

8 Bagaimana latar belakang pelatih? Apakah berasal dari mantan pemain 

sepakbola?  

Kebanyakan dari pelatiah PERSADA adalah mantan pemain sepakbola  

9 Bagaimana proses perekrutan pemain tim sepakbola Persada? Apakah 

pelatih juga terlibat dalam perekrutan pemain? 

Pasti , jadi pagi itu kumpul kita seleksi bersama-sama dari 3 pelatih kita 

memilih pemain yang ketika main bagus yang sesuai kebutuhan team dan 

juga penilaian juga dari tekhnik dasar sepakbola yang harus dikuasai 

dengan baik agar masuk di team PERSADA 

10 Berapa jumlah pemain yang dibina tim sepakbola Persada saat ini? 

50 keseluruhan di bagi team senior dan junior akan tetapi karena pandemi 

ini hanya 20 pemain yang berlatih ,karena sebagian masih di rumah 

11 Apakah semua pemain tim sepakbola Persada merupakan binaan dari 

ekstrakurikuler pondok pesantren? 

Ya semua pemain PESADA adalah Santri Pondok Darul Huda Mayak 

12 Adakah kriteria pemain untuk dapat bergabung di tim sepakbola Persada? 

Mungkin dari sisi pengalaman pemain atau jam terbang pemain? 

Jadi walaupun santri santri yang pernah ikut SSB di luar tetap ikut seleksi 

akan tetapi kebanyakan yang di terima seleksi adalah yang pernah 

mengikuti SSB sebelumnya 
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13 Bagaimana latar belakang pemain sebelum bergabung dalam tim sepakbola 

Persada? Apakah memang sebelumnya sudah menjadi pemain klub atau 

bagaimana? 

Jadi ada yang sudah pernah ikut klub sebelumnya tetapi ada juga yang 

masuk team PERSADA sebelumnya belum pernah mengikuti SSB atau 

klub sepakola 

14 Seperti apakah pelaksanaan pembinaan prestasi di tim sepakbola Persada? 

Awal mula kita seleksi selanjutnya kita bina agar pemain bisa memenuhi 

kebutuhan team selanjutnya jika di tengah jalan tidak bisa seperti yang 

diharapakan oleh pelatih maka pemain di eliminasi dari team sepak bola 

PERSADA adapun latihan fisik dilakukan jauh-jauh sebelum kompetisi dan 

di imbangi dengan latihan tekhnik akan tetapi jika sudah dekat kompetisi 

kita beri tekhnik-tekhnik saja dan ketika kompetisi kita beri masukan apa 

yang harus dilakukan pemain dan setalah kompetisi kita beri evaluasi  

15 Prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh tim sepakbola Persada? 

Sangat banyak prestasi untuk yang liga santri kita selalu 8 besar dan 

puncaknya di 2017 kita pernah juara 1 nasional dengan peserta ribuan 

kesebelasan  

16 Jenis program latihan seperti apa yang diterapkan pelatih? 

Kalo saya dari pelatih kiper yang saya fokus kan adalah reflek 

kiper,tangkapan kiper,dan ketenangan kiper 

17 Apakah semua program latihan yang diberikan dibuat oleh pelatih? 

Ya semua program latihan di buat oleh pelatih sendiri 

18 Bisa dijelaskan bagaimana pembagian komponen program latihan?  

Untuk latihan kiper kita latihan reflek dengan lempar tangkap bola dengan 

batas gawang yang di batasi oleh kon  ,passing juga kita latihan  

19 Apa tujuan dilakukan latihan seperti yang diterapkan pelatih? 

Pembinaan untuk pemibitan agar pemain bisa menjadi lebih bagus  

20 Dalam satu  minggu berapa kali dilakukan latihan?  

Dalam 1 minggu kita ada 6 kali latihan libur di hari minggu  

21 Menurut anda apakah sarana prasarana yang dimiliki cukup memadai? 

Untuk tingat pembibitan atleat sudah cukup memadahi,baik dari fasilitas 

latihan sampai transportasi  

22 Bagaimana komunikasi/kerjasama antara pelatih dengan pihak 

sekolah/pondok pesantren? 

Komunikasi yang di bangun sangat bagus karena dari ada struktur 

organisasi yang jelas dan jobdes yang juga matang,karena dari pondok 

sendiri mempunyai visi salah satunya melakukan syiar agama melalui 

sepakbola ini,dan setiap hari kita juga bertemu jadi apa yang menjadi 

masukan dan keluhan kita bicarakan ,karena kalo di pondok itu beda 

dengan diluar karena apa yang diperintahkan kiai yang itu yang dilakukan 

intinya satu komando 

23 Bagaimana cara memotivasi pemain apabila pemain merasa jenuh dan 

capek dengan membagi waktu antara kegiatan pondok yang cukup padat 

dan waktu latihan? 

Jadi setiap bulan pasti ada ujicoba itu yang menjadi refreshing kita ,dan 

juga pondok itu kan didalam pondok terus jadi santri untuk keluar latihan 

kelapangan saja sudah senang jadi latihan ini adalah refreshing apa lagi kita 
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kalo ada uji coba keluar kota atau keluar pondok santri atau juga atleat 

PERSADA tambah senang karena itu bagian refreshing dari anak pondok 

24 Faktor apa sajakah yang sering kali menghalangi peningkatan prestasi tim 

sepakbola Persada? 

Karena padatnya aktifitas pondok banyak santri yang kecapean dan 

bingung membagi waktu akan tetapi dari masalah ini santri malah semakin 

mengerti bagaimana mengatur waktu  

25 Apakah ada penentuan atau target bagi pemain dalam suatu kejuaraan? 

Pasti ada menang dan ketika pertandingan adalah waktu buat pemain untuk 

menunjukan kemampuan yang telah di latiah setiap hari denga 6 kali 

pertemuan dalam satu minggu 

26 Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembinaan yang sudah dilakukan 

tim sepakbola Persada? 

Sangat baik sebenenrnya dari waktu ke waktu permainan sangat baik akan 

tetapi mengapa di pertandingan liga santri di 2016 ,2017,2018,2019 prestasi 

kita berbeda –beda ,ini karena undangan yang diberikan dari panitia 

kepondok disuruh mengeluarkan 2 team maka dari itu di 2018 team kita 

tidak semuanya pemain unggulan jadi kita campur antara pemain unggulan 

dan tidak unggulan,dan kebanyakan kita kalah penalti 

27 Apakah ada perbedaan atau perbandingan pelaksanaan pembinaan tiap 

tahunnya? 

Ada setiap tahun nya karena refrensi pelatih yang didapat selalu update dan 

pelatih selalu belajar strategi terbarukan melalui diklat-diklat pelatih yang 

di adakan PSSI 

28 Bagaimana pendanaan pembinaan tim sepakbola Persada? 

Pendanaan dari pimpinan sangat support minta apa pun semisal itu jelas 

laporan jelas pasti di kasih tidak mungkin tidak karena bagi pimpinan 

pondok sepakbola adalah satu cara syiar agama yang efektif contoh seperti 

lapangan kemarin kita mengajukan langsung di iyakan akan tetapi masih 

ada kendala terkait pembebesan lahan  

29 Menurut anda bagaimana bakat dan kemampuan yang dimiliki pemain 

sepakbola Persada?  

Untuk bakat kemampuan santri-santri PERSADA sangat baik jika setelah 

lulus MTS masih ada kemauan untuk ke klub-klub Profesional maka kita 

juga dari Pondok memfasilitasi atau mengelink kan untuk di test masuk 

klub-klub sepakbola professional karena salah satu pelatih mempunyai 

rekan-rekan  

30 Apa kendala yang anda temukan selama menjadi pelatih tim sepakbola 

Persada? 

Kendala pemain adalah kurang istirahat dan juga lapangan yang menunggu 

di renovasi karena akan di buat mini stadion Darul Huda Mayak  
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Pedoman Wawancara Pelatih 

 

Nara Sumber  : Wawan 

Jabatan  : Pelatih Teknik 

Hari/Tanggal  : 29 September 2020 

Tempat/Waktu : Lapangan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak  

 

No  Pertanyaan  

1 Sudah berapa lama menjadi pelatih tim sepakbola Persada?  

3 tahun 

2 Bagaimana tim sepakbola Persada melakukan perekrutan pelatih?  

Perekrutan pelatih diambil dari guru olahraga 

3 Berapa lama masa jabatan pelatih di tim sepakbola Persada?  

Tidak ada masa jabatan atau kontrak, sesuai dengan managemen 

4 Adakah honor bagi para pelatih di tim sepakbola Persada?  

Ada 

5 Berapa jumlah pelatih yang dimiliki tim sepakbola Persada?  

3 pelatih (pelatih jaga gawang, pelatih teknik, pelatih fisik) 

6 Apakah seluruh pelatih memiliki sertifikasi pelatih? Sertifikasi jenis apa 

yang dimiliki?  

Semuanya punya sertifikasi, D sama CFC 

7 Apa saja pengalaman pelatih sebelum melatih di tim sepakbola Persada?  

Pernah bermain zaman Persebaya. Perserikatan dan Galatama, belum ada 

liga 1, 2. Pernah melatih Indonesia muda, bisbulu aton, persepon ponorogo 

u-17 dan asisten senior, …. Sutrisno 

8 Bagaimana latar belakang pelatih? Apakah berasal dari mantan pemain 

sepakbola?  

Mantan pemain sepakbola 

9 Bagaimana proses perekrutan pemain tim sepakbola Persada? Apakah 

pelatih juga terlibat dalam perekrutan pemain?  

Pelatih ikut terlibat 

10 Berapa jumlah pemain yang dibina tim sepakbola Persada saat ini?  

50 lebih sesuai kelompok umur, rata” 14, 15, 16 th 

11 Apakah semua pemain tim sepakbola Persada merupakan binaan dari 

ekstrakurikuler pondok pesantren?  

Iya 

12 Adakah kriteria pemain untuk dapat bergabung di tim sepakbola Persada?  

Mungkin dari sisi pengalaman pemain atau jam terbang pemain. Ada  

13 Bagaimana latar belakang pemain sebelum bergabung dalam tim sepakbola 

Persada? Apakah memang sebelumnya sudah menjadi pemain klub atau 

bagaimana?  

Kebanyakan ikut SSB 

14 Seperti apakah pelaksanaan pembinaan prestasi di tim sepakbola Persada?  

Fisik, kondisioning, passing exercise, posisi game, game, evaluasi 

15 Prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh tim sepakbola Persada?  

Juara Liga Santri Nasional, Kerisidenan Madiun berulang” 
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16 Jenis program latihan seperti apa yang diterapkan pelatih? Indonesia away 

atau vilenisia, bermain sentuhan”. Sedikit pembawaan bola lebih ke 

sentuhan” 

17 Apakah semua program latihan yang diberikan dibuat oleh pelatih?  

Iya 

18 Bisa dijelaskan bagaimana pembagian komponen program latihan?   

Sebelum kompetisi menyiapkan tim, masing” pelatih mempunyai program 

sendiri”. Ada latihan higt ada low. Pengaturan strategi. Misalnya pas 

kompetisi memberikan latihan low. Melakukan evaluasi seperti defen, 

midfield. Pemain yang digunakan sebagai pemain inti sesuai kebutuhan. 

Ada survey terlebih dahulu  

19 Apa tujuan dilakukan latihan seperti yang diterapkan pelatih?  

Berkiblat dengan PSSI. Cocok dengan usia dan karakter permainan 

Indonesia 

20 Dalam satu  minggu berapa kali dilakukan latihan?  

6 hari. Jumat libur 

21 Menurut anda apakah sarana prasarana yang dimiliki cukup memadai?  

Cukup memadai 

22 Bagaimana komunikasi/kerjasama antara pelatih dengan pihak 

sekolah/pondok pesantren?  

Baik 

23 Bagaimana cara memotivasi pemain apabila pemain merasa jenuh dan 

capek dengan membagi waktu antara kegiatan pondok yang cukup padat 

dan waktu latihan?  

Uji coba dan small game 

24 Faktor apa sajakah yang sering kali menghalangi peningkatan prestasi tim 

sepakbola Persada?  

Banyaknya ulangan sehingga jarang latihan 

25 Apakah ada penentuan atau target bagi pemain dalam suatu kejuaraan?  

Pasti ada. 

26 Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembinaan yang sudah dilakukan 

tim sepakbola Persada?  

Bagus. Selalu pasang target, banyak lulusan pemain yang disalurkan di 

tim” besar 

27 Apakah ada perbedaan atau perbandingan pelaksanaan pembinaan tiap 

tahunnya? 

Sebenarnya hampir sama akan tetapi yang membedakan adalah ketika 

melatih team senior dan team yang baru bergabung karena yang baru 

bergabung butuh penyesuain  

28 Bagaimana pendanaan pembinaan tim sepakbola Persada?  

Dari pondok 

29 Menurut anda bagaimana bakat dan kemampuan yang dimiliki pemain 

sepakbola Persada?  

Rata-rata bagus, kejenjang selanjutnya bagus 

30 Apa kendala yang anda temukan selama menjadi pelatih tim sepakbola 

Persada?  

Banyak ujian sekolah, banyak pemain yang alasan sakit seperti cidera 

karena setiap hari latihan jadi ada rasa jenuh 
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Pedoman Wawancara Pemain (Santri) 

 

Nama   : Ahmad Ajudin 

Kelas   : IX C 

Hari/Tanggal  : 29 September 2020 

Tempat/Waktu : Lapangan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

 

No  Pertanyaan  

1 Sejak kapan bergabung dalam tim sepakbola Persada?  

2018 

2 Bagaimana pelaksanaan perekrutan pemain tim sepakbola Persada?  

Diseleksi, direkrut, lalu menjadi tim akademi persada 

3 Adakah kriteria tertentu untuk dapat bergabung dalam tim sepakbola 

Persada?  

Ada. Fisiknya harus bagus, disiplin juga penting, karena kalau mainnya 

bagus tp tidak disiplin akan dipetimbangkan lagi 

4 Berapa jumlah pemain tim sepakbola Persada?  

50 peserta 

5 Bagaimana latar belakang anda sebelum masuk dalam tim sepakbola 

Persada? Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti pembinaan 

sepakbola di klub?  

Pernah. Waktu SD skabe kediri 

6 Apa motivasi anda bergabung dalam tim sepakbola Persada?  

Ingin mengangkat derajat orang tua, menjadi lebih baik, ingin menjadi tim 

nasional 

7 Kejuaraan apa sajakah yang pernah anda ikuti ?  

Piala Pratama Soccer Festival 

8 Prestasi apa saja yang pernah anda raih ?  

Juara 1 Pratama Soccer, Warok Cup 

9 Faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi anda selama menjadi pemain 

tim sepakbola Persada?  

Kedekatan pelatih dg pemain, dukungan pengurus/managemen yang bagus, 

pelatih, ortu, pemain lain 

10 Menurut anda apa manfaat pembinaan prestasi olahraga khususnya 

sepakbola di pondok pesantren?  

Orang luar tidak mengira santri itu tidak hanya mengaji tp juga olahraga, 

khususnya sepakbola 

11 Ada berapakah jumlah pelatih tim sepakbola Persada?  

4 pelatih 

12 Bagaimana pemahaman pelatih terhadap permainan sepakbola?  

Pelatih sering mengomentari dan bertanya apa kekurangannya 

13 Bagaimana program latihan yang diberikan pelatih?  

Fisik dan teknik 

14 Berapa kali latihan yang dilakukan dalam satu minggu?  

6 kali kecuali jumat, 2 jam latihan 

15 Bagaimana kedisiplinan pemain dan pelatih saat melakukan latihan?  

Wajib disiplin 
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16 Bagaimana kesesuaian program latihan yang diberikan pelatih?  

Sesuai karena pelatih teknik itu bukan hanya pelatih biasa dan beliau juga 

berlisensi C FC 

17 Bagaimana sarana prasarana pada saat latihan? Apakah sudah memadai?  

Cukup memadai, ada lapangan, kun bola, semua yang dibutuhkan ada 

18 Bagaimana kondisi sarana prasarana yang diberikan?  

19 Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembinaan di tim sepakbola 

Persada?  

Cukup baik karena terfasilitasi termasuk pelatih 

20 Bagaimana prestasi tim sepakbola Persada? Sebutkan prestasi apa saja yang  

sudah pernah diikuti dan diraih.  

21 Apa saja kendala yang anda temui selama bergabung di tim sepakbola 

Persada?  

Ada. Istirahatnya kurang cukup, agak malas makan karena antri 

22 Apakah selama menjadi tim sepakbola Persada berpengaruh terhadap hasil 

atau nilai pembelajaran di sekolah?  

Tidak 
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Pedoman Wawancara Pemain (Santri) 

 

Nama   : Muhammad Alfi Nur Huda 

Kelas   : VII 

Hari/Tanggal  : 29 September 2020 

Tempat/Waktu : lapangan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

 

No  Pertanyaan  

1 Sejak kapan bergabung dalam tim sepakbola Persada?  

2019 

2 Bagaimana pelaksanaan perekrutan pemain tim sepakbola Persada?  

Seleksi dengan cara bermain dilihat teknik dan juga fisiknya. Apabila 

bagus ya direkrut 

3 Adakah kriteria tertentu untuk dapat bergabung dalam tim sepakbola 

Persada?  

Fisik, teknik bagus dan disiplin 

4 Berapa jumlah pemain tim sepakbola Persada?  

50 

5 Bagaimana latar belakang anda sebelum masuk dalam tim sepakbola 

Persada? Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti pembinaan 

sepakbola di klub?  

Pernah. Indonesia muda di madiun 

6 Apa motivasi anda bergabung dalam tim sepakbola Persada?  

Melanjutkan bakat dari SD agar menjadi pemain nasional 

7 Kejuaraan apa sajakah yang pernah anda ikuti ?  

Danon, Festifal Pratama Socer 

8 Prestasi apa saja yang pernah anda raih ?  

Juara 1 Pratama Socer 

9 Faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi anda selama menjadi pemain 

tim sepakbola Persada?  

Pelatih, fasilitas, orangtua 

10 Menurut anda apa manfaat pembinaan prestasi olahraga khususnya 

sepakbola di pondok pesantren?  

Agar orang luar tau bahwa santri itu tidak hanya mengaji, karena ingin jd 

pemain nas dan membanggakan pondok 

11 Ada berapakah jumlah pelatih tim sepakbola Persada?  

12 Bagaimana pemahaman pelatih terhadap permainan sepakbola?   

13 Bagaimana program latihan yang diberikan pelatih?  

Fisik, teknik, evaluasi 

14 Berapa kali latihan yang dilakukan dalam satu minggu?  

6 kali, sekarang 3 kali karena covid 

15 Bagaimana kedisiplinan pemain dan pelatih saat melakukan latihan?  

Disiplin sangat utama 

16 Bagaimana kesesuaian program latihan yang diberikan pelatih?  

Sesuai kebutuhan pemain 

17 Bagaimana sarana prasarana pada saat latihan? Apakah sudah memadai?  

Sangat cukup 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



145 

 

18 Bagaimana kondisi sarana prasarana yang diberikan?  

Bagus  

19 Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembinaan di tim sepakbola 

Persada?  

Cukup baik 

20 Bagaimana prestasi tim sepakbola Persada? Sebutkan prestasi apa saja yang 

sudah pernah diikuti dan diraih? 

Juara 1 pratama soccer, juara 1 liga santri nasional dan banyak lagi 

21 Apa saja kendala yang anda temui selama bergabung di tim sepakbola 

Persada? 

Istirahat kurang,  

22 Apakah selama menjadi tim sepakbola Persada berpengaruh terhadap hasil 

atau nilai pembelajaran di sekolah?  

Tidak 
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Pedoman Wawancara Pemain (Santri) 

 

Nama   : Muhammad Sabda 

Kelas   : VII 

Hari/Tanggal  : 29 September 2020 

Tempat/Waktu : Lapangan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

 

No  Pertanyaan  

1 Sejak kapan bergabung dalam tim sepakbola Persada?  

1 tahun yang lalu 

2 Bagaimana pelaksanaan perekrutan pemain tim sepakbola Persada?  

Seleksi 

3 Adakah kriteria tertentu untuk dapat bergabung dalam tim sepakbola 

Persada?  

Disiplin, fisik, teknik 

4 Berapa jumlah pemain tim sepakbola Persada? 50 

5 Bagaimana latar belakang anda sebelum masuk dalam tim sepakbola 

Persada? Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti pembinaan 

sepakbola di klub?  

LMP, Laskar Mutiara Papua 

6 Apa motivasi anda bergabung dalam tim sepakbola Persada?  

Ingin membanggakan orangtua, membahagiakan diri sendiri 

7 Kejuaraan apa sajakah yang pernah anda ikuti ?  

Pratama Soccer Di Magetan, Piala Wonogiri 

8 Prestasi apa saja yang pernah anda raih ?  

9 Faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi anda selama menjadi pemain 

tim sepakbola Persada? 

10 Menurut anda apa manfaat pembinaan prestasi olahraga khususnya 

sepakbola di pondok pesantren?  

Menyalurkan bakat  

11 Ada berapakah jumlah pelatih tim sepakbola Persada?  

4 

12 Bagaimana pemahaman pelatih terhadap permainan sepakbola?   

Pelatih mengerti dan memahami  

13 Bagaimana program latihan yang diberikan pelatih?  

Sesuai kebutuhan pemain 

14 Berapa kali latihan yang dilakukan dalam satu minggu?  

6 kali 

15 Bagaimana kedisiplinan pemain dan pelatih saat melakukan latihan?  

Disiplin 

16 Bagaimana kesesuaian program latihan yang diberikan pelatih?  

Sesuai 

17 Bagaimana sarana prasarana pada saat latihan? Apakah sudah memadai?  

Memadai 

18 Bagaimana kondisi sarana prasarana yang diberikan?  

Bagus 
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19 Menurut anda bagaimana pelaksanaan pembinaan di tim sepakbola 

Persada? 

20 Bagaimana prestasi tim sepakbola Persada? Sebutkan prestasi apa saja yang 

sudah pernah diikuti dan diraih? 

Juara 1 di pacitan, juara 3 di wonogiri 

21 Apa saja kendala yang anda temui selama bergabung di tim sepakbola 

Persada?  

Tambah capek 

22 Apakah selama menjadi tim sepakbola Persada berpengaruh terhadap hasil 

atau nilai pembelajaran di sekolah?  

Tidak  

 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



148 

 

Lampiran 4. Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No. 
Variabel 

Sub 

Variabel  
Indikator Penjelasan  

1. Pelaksanaan 

managemen 

pembinaan  

Sumber 

daya 

manusia 

a. Perekrutan  

b. Model seleksi 

c. Prosedur 

penseleksian 

d. Penyelenggaraa

n penseleksian 

e. Jumlah pemain 

f. Kualifikasi 

pelatih 

g. Pengalaman 

pelatih  

h. Struktur 

organisasi 

a. Pelaksanaan perekrutan 

pemain dan pelatih 

Persada 

b. Model seleksi yang 

digunakan untuk 

mendapatkan calon 

pemain 

c. Tahapan yang 

dilakukan dalam 

penseleksian pemain 

d. Pihak yang 

mengadakan 

penseleksian pemain 

Persada 

e. Jumlah pemain tim 

Persada 

f. Kesesuaian 

kemampuan dan 

tingkat kompetensi 

pelatih dengan cabang 

olahraga yang 

ditangani 

g. Seberapa lama seorang 

pelatih menangani dan 

terampil dalam 

menyikapi serta 

membuat solusi pada 

suatu kejadian dalam 

proses latihan maupun 

pertandingan agar 

mendapatkan prestasi 

yang maksimal 

h. Struktur organisasi 

penyelenggara 

pembinaan prestasi 

olahraga sepakbola tim 

Persada 

Program 

latihan 

a. Jenis program 

latihan 

b. Periodesasi  

 

c. Komponen 

a. Jenis program latihan 

yang dimiliki pelatih 

(jangka pendek, 

menengah, panjang) 

b. Pembagian 
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No. 
Variabel 

Sub 

Variabel  
Indikator Penjelasan  

program latihan 

d. Tujuan latihan 

e. Jadwal  

f. Kesesuaian 

jadwal latihan 

g. Kedisiplinan 

pemain 

h. Kesesuaian 

program latihan 

waktu,perincian tujuan 

dan pembagian sesi 

latihan 

c. Bagian-bagian dari 

program latihan berupa 

beban latihan yang 

lebih terperinci 

d. Tujuan dalam 

melaksanakan suatu 

latihan 

e. Waktu yang disepakati 

dan wajib dihadiri 

pemain maupun pelatih 

Persada untuk 

melaksanakan latihan 

f. Kesesuaian waktu 

latihan dengan jadwal 

yang telah ditentukan 

g. Tingkat kedisiplinan 

pemain dan pelatih 

dalam melaksanakan 

kegiatan pembinaan 

h. Kesesuaian isi program 

latihan dengan tujuan 

yang ingin dicapai 

Sarana dan 

prasarana 

a. Ketersediaan  

b. Kelengkapan  

c. Kondisi  

a. Adanya sarana dan 

prasarana yang 

disediakan pondok 

pesantren 

b. Kelengkapan sarana 

prasarana yang 

disediakan pondok 

pesantren 

c. Kondisi sarana dan 

prasarana 

2. Perbandingan 

pelaksanaan 

managemen 

pembinaan 

Pelaksanaan 

managemen 

dari tahun 

2015-2020 

a. Pelaksanaan 

pembinaan  

 

 

 

 

 

 

b. Prestasi yang 

diraih  

c. Pencapaian 

a. Proses pelaksanaan 

managemen pembinaan 

dari tahun 2015-2020 

b. Model pelaksanaan 

managemen pembinaan 

dari tahun 2015-2020 

c. Tahapan pelaksanaan 

managemen pembinaan 

dari tahun 2015-2020 

d. Rencana kerja 

managemen pembinaan 
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No. 
Variabel 

Sub 

Variabel  
Indikator Penjelasan  

d. Tujuan 

pembinaan  

 

e. Pendanaan  

dari tahun 2015-2020 

e. Prestasi yang diraih 

dari tahun 2015-2020 

f. Target yang diharapkan 

dari tim Persada 

g. Tujuan melakukan 

pembinaan sepakbola 

di pondok pesantren 

h. Sumber dana yang 

digunakan dalam 

pembinaan  

   

3. Penyebab 

penurunan 

prestasi 

Faktor 

internal  

a. Bakat  

b. Motivasi 

a. Bakat yang dimiliki 

pemain Persada 

b. Peran motivasi atlet 

sebagai daya dorong 

untuk berprestasi 

Faktor 

eksternal  

a. Kemampuan  

b. Kepribadian  

 

c. Fasilitas  

 

d. Kompetisi  

a. Kemampuan yang 

dimiliki pemain 

Persada 

b. Tingkah laku dan 

perbuatan pemain atau 

pelatih baik diluar 

profesinya maupun 

pada saat latihan 

c. Fasilitas yang diberikan 

pondok pesantren 

termasuk penghargaan  

d. Kompetisi/pertandinga

n yang diikuti  

4. Kendala  Kendala 

dan solusi 

 a. Masalah yang dihadapi 

dalam pelaksanaan 

pembinaan 

b. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah 

yang ada 
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Lampiran 5. Surat pengajuan AFILIASI SSB 
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Lampiran 6. Struktur Organisasi Tim Persada 
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Lampiran 7. Lisensi Pelatih 
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Lampiran 8. Dokumentasi 

 

 

 

Wawancara dengan pelatih Tim Persada Darul Huda Mayak 

 

 

Wawancara dengan Pihak manajemen Tim Persada Darul Huda Mayak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



158 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan para atlet Persada Darul Huda Mayak 
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Peneliti bersama tim dan pelatih 

 

Piala tim sepakbola Persada 

 

Botol minum kone dan pompa bola 
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Peralatan Penunjang Latihan 
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