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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK 

4.1. Profil SSB PESAT Karanganyar 

Sekolah Sepak Bola PESAT, yang kemudian dikenal sebagai SSB 

PESAT, didirikan pada tanggal 9 September 2002 di Karanganyar, Surakarta, 

Jawa Tengah adalah sebuah pendidikan sepak bola terpadu yang bergerak 

pada pembinaan usia muda. SSB PESAT adalah suatu wadah untuk 

menyalurkan hobi bakat dalam bermain sepakbola untuk pemain usia dini. 

Untuk mencetak pemain sepak bola yang baik tidaklah mudah atau 

dengan cara instan, tapi lebih kepada pembinaan usia dini yang merupakan 

pembinaan secara berjenjang dan hasilnya akan mendapatkan pemain yang 

professional. Dengan Kepedulian itulah SSB PESAT mendirikan Sekolah 

Sepak Bola ( SSB ). 

SSB PESAT bukan sekedar Sekolah Sepak Bola biasa, tetapi SSB 

PESAT adalah Sekolah Sepak Bola Profesional, sehingga diharapkan bisa 

mengikuti berbagai ajang pertandingan kelompok umur yang diselenggarakan 

oleh PSSI baik dalam skala regional maupun Nasional. 

SSB PESAT akan mendidik anak-anak mulai dari usia 7 tahun s.d. usia 18 

tahun yang kemudian dibagi dalam 3 kelompok umur (7-10, 11-14, dan 15-

18), dengan mendidik dari usia dini kami akan mengajarkan siswa-siswa 

bagaimana bermain sepakbola yang baik dari tingkat dasar sampai dengan 

mempunyai kemampuan bermain sepak bola secara Profesional. Kami juga 

akan mengajarkan siswa-siswa tentang perilaku baik didalam lapangan 

maupun diluar lapangan. Para siswa akan mendapatkan hasil selama 

pembelajaran secara periodik, dengan cara ini kami bisa memantau 
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perkembangan siswa. Para siswa Sekolah Sepak Bola ( SSB ) PESAT akan 

dididik oleh pelatih-pelatih berpengalaman yang telah di latih bagaimana 

melatih sepak bola untuk anak-anak. 

4.1.1. Visi Misi 

- VISI 

SSB PESAT bertekad menjadikan dirinya sebagai wadah 

pembinaan professional sepakbola usia muda dengan kualifikasi 

dan kompetensi nasional. 

- MISI 

a. Menjadi Sekolah Sepakbola professional 

b. Menjadi sekolah yang produktif menyalurkan siswanya 

menjadi pemain sepak bola professional 

4.1.2. Home Base 

Stadion Angkatan 45 Karanganyar, dan untuk sekertariatannya 

bertempat di Cerbonan, RT.04/01 Karanganyar. Puri Persada Hijau 

Blok E.15, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar. 

4.1.3. SUSUNAN PENGURUS SSB PESAT 

a. Penanggung Jawab  :MUSLIKH ABDUSSYUKUR.SH.MSi 

b. Kepala Pelatih  :SUMANTO 

c. Assisten pelatih :TRI MURCAHYANTOMO (yoyok) 

d. Sekretaris  :MOH ARI ANWARI S.pd 

e. Bendahara  :RIAWATI OCTOVIA 
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4.1.4. Bagan Susunan Kepengurusan SSB PESAT 

Bagan struktur organisasi dibawah akan menjelaskan tentang 

posisi jabatan dari struktur organisasi SSB PESAT tahun 2013 dan 

tugas-tugasnya. 

Assisten pelatih

TRI MURCAHYANTOMO (yoyok)

Kepala Pelatih

(SUMANTO)

Sekretaris

MOH ARI ANWARI S.pd

Penanggung Jawab

(M.MUSLIKH ABDUSSYUKUR.SH.Msi)

Bendahara

RIAWATI OCTOVIA

 

Gambar 4. 1 bagan kepengurusan SSB PESAT Karanganyar 

Tugas masing-masing jabatan adalah: 

a. Penanggung Jawab 

Adalah pemimpin tertinggi dan yang bertanggung jawab pada 

Sekolah Sepak Bola. 

b. Kepala Pelatih 

Adalah posisi jabatan di suatu klub bola. Tugas utama seorang 

pelatih sepak bola adalah mempersiapkan segala kebutuhan klub 

namun. 

c. Asisten Pelatih 

Asisten Pelatih mungkin tidak memiliki otoritas pelatih kepala, 

tetapi dalam bidang perguruan tinggi atau sepak bola, peran ini masih 

sangat penting. Asisten Pelatih membantu keluar bosnya dalam 

mengorganisir, pelatihan dan perencanaan yang masuk ke dalam 
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menjalankan sebuah tim sepak bola dan memastikan bahwa itu 

sesukses mungkin. Dengan demikian, asisten pelatih sepak bola perlu 

berada di peraturan dan taktik dan juga tahu bagaimana untuk 

mengajar dan  

d. Sekertaris 

Menurut M. Braum dan Ramon, sekretaris adalah seorang 

pembantu dari seorang kepala atau pimpinan yang menerima 

pendiktean, menyiapkan surat-menyurat, menerima tamu, memeriksa, 

atau mengingatkan pimpinannya mengenai kewajibannya yang resmi 

atau perjanjiannya dan melakukan banyak kewajiban lainnya yang 

berhubungan guna meningkatkan efektivitas dari pimpinannya 

mengenai kewajiban lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan 

efektivitas pimpinannya. (Thomas W, 2009) 

e. Bendahara  

adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan 

mengatur keuangan dalam sebuah organisasi  

4.2. Dasar Penilaian Kiper 

Dasar penilaian adalah uraian lengkap mengenai kriteria-kriteria 

kiper dengan dasar penilaian tertentu. Penilaian ini biasanya digunakan suatu 

tolak ukur tertentu yang disebut standard. Sebuah standard dapat dianggap 

sebagai pengukur yang ditetapkan, suatu yang harus diusahakan, sebuah 

model untuk perbandingan, sesuatu alat yang membandingkan suatu hal 

dengan hal lainnya. 
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4.3. Unsur-unsur penilaian Kiper 

Kiper yang akan dipilih atau diseleksi harus memenuhi kriteria yang 

diajukan oleh pelatih atau yang akan menyeleksi, sehingga penentuan kiper 

bisa lebih akurat dan memperoleh hasil kiper yang berkualitas dari kiper 

lainnya. 

Ada 9 kriteria yang digunakan untuk menentukan kiper yang akan di 

pilih antara lain adalah: 

1. Determinasi 

2. Teknik Handling 

3. Teknik Jumping, Picking dan Daya Jangkau 

4. Positioning/ Posisi 

5. Refleks 

6. Skill Intersepsi, Membaca Arah Bola dan Mengcover Sudut 

4.4. Metode Penilaian Kiper Terbaik. 

Setelah pengambilan keputusan mengetahui pengertian, tujuan dan 

unsur-unsur yang akan dinilai maka dia juga harus mengetahui skala nilai 

dan metode penilian yang akan dipergunakan dalam penilaian kelayakan 

pemilihan kiper. 

4.5. Contoh kasus penentuan pemilihan kiper 

Penentuan pemilihan kiper di SSB PESAT Karanganyar dengan 

mekanisme penentuan berdasarkan kriteria kiper terbaik , yaitu dihitung 

bobot tertinggi dari kriteria kiper terbaik yang nantinya akan 

menghasilkan kiper terbaik yang akan dipilih. 

Dimana yang nantinya bisa dijadikan untuk toalk ukur, calon kiper 
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mana yang pantas menjadi kiper yang terbaik. 

Berikut merupakan mekamisme sistem yang berjalan dari pemilihan 

kiper dari SSB PESAT Karanganyar. Contoh Study kasus: 

1. Mendata kiper yang akan dipilih di SSB PESAT Karanganyar. 

2. Mendata kriteria-kriteria kiper dari data kiper yang sudah ada. 

3. Mencocokkan dan menghitung jumlah kriteria kiper dari etiap 

calon kiper yang sesuai dengan kriteria. 

4. Menentukan presentase jumlah nilai bobot akhir kriteria dari setiap 

kiper. 

5. Merekap hasil penentuan kiper terbaik yang telah di proses. 

Tabel 4. 1 contoh data yang sudah di jumlah bobot nilainya 

yoga ega erry

1 Determinasi 80 85 85

2 Handling 70 60 85

3 Jumping 75 75 80

4 Positioning 60 55 85

5 Refleks 65 79 90

6 Skill Intersepsi 70 65 80

jumlah bobot 70.0 69.8 84.2

nama kiper
kriteria kiperno

 

Jumlah bobot yang diambil dari pengakumulasian variable kriteria 

keadaan ekonomi yang bertuliskan angka yang sudah diisi oleh pelatih 

yang sebelumnya kiper sudah menjalani game. Dan dari game tersebut 

pelatih member nilai, dari 9 kriteria kiper yang ada dikategorikan kiper 

yang memenuhi standard jika minimal nilainya lebih dari 70 dari setiap 

kriteria yang terpenuhi. Jadi secara perhitungan yaitu bobot standart kiper 

yaitu:  (85+85+80+85+90+80)/6 = 84,2.  
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 Dari contoh kasus diatas maka yang di pilih sebagai kiper terbaik 

adalah erry karena jumlah bobot dalam criteria lebih tinggi dari kiper yang 

lain, yaitu 83,3.  Sedangkan yoga dan ega tidak memenuhi criteria karena 

nilainya kurang dari dari 70. 


