
 
 

ABSTRAK 

  

AKBAR ZAHRIALI NIM. 6111511005. Manajemen Program Pembinaan 

Latihan Sepak Bola Di SSB Sejati Pratama Medan Johor Tahun 2015.  

Pembimbing Skripsi : Dr.Budi Valianto,M.Pd 

Skripsi : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan 2016 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Program 

Pembinaan Latihan Sepak Bola Di SSB Sejati Pratama Medan Johor Tahun 2015. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif (pemaparan) dengan menggunakan 

Angket, Dokumentasi dan Observasi. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 12 

November sampai 21 November 2015, yang bertempat di Sekolah Sepak Bola 

(SSB) Sejati Pratama Medan Johor. Populasi dalam penelitian ini adalah stage 

seluruh anggota di SSB Sejati Pratama. Sampel penelitian berjumlah 30 orang 

yang ditentukan dengan random sampling.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Planning (perencanaan) masuk 

dalam kategori baik sekali dengan persentase 82%. Bahwa program latihan, 

pengidentifikasian kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan klub serta startegi 

yang dibuat oleh SSB Sejati Pratama telah diterapkan dengan baik sekali. 2) 

Organizing (pengorganisasian) masuk dalam kategori baik dengan persentase 

79%. Bahwa struktur organisasi , pembagian tugas, kerjasama dengan pihak lain 

yang dibuat di SSB Sejati Pratama telah diterapkan dengan baik. 3) Actuating 

(Penggerakan) masuk dalam kategori baik sekali dengan persentase 80%. Bahwa 

SSB Sejati Pratama menggerakan orang-orang di dalam organisasinya untuk 

mencapai tujuan yang efektif telah terlaksana dengan baik sekali dengan 

memanfaatkan sarana manajemen yang di miliki SSB Sejati Pratama. 4) 

Controling ( pengawasan) masuk dalam kategori baik sekali dengan persentase 

80% bahwa pengawasan yang ada di SSB Sejati Pratama telah diterapkan dengan 

baik sekali namun belum mencapai sempurna sehingga diharapkan kepada setiap 

pengurus lebih mengetatkan pengawasan dan mempertahankan yang telah di 

jalankan sehingga SSB Sejati Pratama Medan Johor tetap terkendali dengan aman 

dan baik.  

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian dari data Manajemen Program Pembinaan Latihan Sepak Bola Di 

SSB Sejati Pratama Medan Johor tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa nilai 

persentase secara keseluruhan sebesar 80,25% terhadap POAC 

(Planning,Organizing,Actuating, dan Controling. Nilai tersebut termasuk dalam 

kategori baik sekali.  


