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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Peran Sekolah Sepakbola (SSB) Dalam 

Memanfaatkan Potensi Anak Muda Di Kota Palembang” (Studi pada Sekolah 
Sepakbola Sriwijaya FC Palembang). Fokus kajiannya adalah bagaimana peran 
sekolah sepakbola Sriwijaya FC dalam memanfaatkan potensi anak muda di Kota 
Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta 
menganalisis peran sekolah sepakbola dalam memanfaatkan potensi anak muda di 
Kota Palembang. Serta, untuk memberikan gambaran umum program pembinaan 
yang dilakukan kepada generasi muda di Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara purposif dengan unit analisa data 
adalah institusi, yaitu Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC. Pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara mendalam dan dengan melakukan observasi secara 
langsung. Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap yaitu reduksi, 
penyajian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC telah 
melakukan perannya yang meliputi 4 hal. Pertama, menyiapkan dan menyediakan 
sarana latihan dan pembinaan anak usia dini (Usia 8-10 tahun), (Usia 11-12 
tahun), (Usia 13-15 tahun), dan (Usia 16-18 tahun) di Palembang dan sekitarnya. 
Kedua, mencari bibit pemain yang berkualitas dan memiliki keterampilan 
berdasarkan teori sepakbola yang benar. Ketiga, mencetak pemain-pemain yang 
berkualitas dan dapat mengangkat persepakbolaan Sumatera Selatan di kancah 
Nasional. Keempat, menghindari anak dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan 
narkoba, karena di SSB SFC ini para siswanya selain diajarkan tentang sepakbola 
yang tentu saja memerlukan pola hidup sehat agar fisiknya menunjang untuk 
bermain, di sini juga para siswanya diajarkan tentang kedisiplinan dan mendidik 
kepribadiannya agar dapat memahami dan menerapkan etika di dalam permainan 
sepakbola. Ini bisa dilihat dari sederet prestasi yang telah dihasilkan. Jika hal ini 
tetap bisa dipertahankan, maka bukan tidak mungkin jika alumni-alumni Sekolah 
Sepakbola Sriwijaya FC akan melanjutkan tradisi juaranya hingga ke tingkat 
profesional.

i

••

i Kata Kunci: Peran, Sekolah Sepakbola, Potensi Anak Muda.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fenomena yang terjadi di dunia saat ini adalah menyebarnya 

cabang olahraga yang kemudian menjadi favorit di sebuah Negara. Salah satunya 

adalah olahraga sepakbola. Sepakbola merupakan salah satu olahraga paling 

populer di muka bumi ini karena pada dasarnya sepakbola adalah olahraga yang
g

bisa mempersatukan seluruh bangsa tanpa mengenal batasan. Hakikat dari 

sepakbola adalah persatuan dan persahabatan tanpa mengenal batasan bangsa, 

bahasa, budaya, apalagi warna kulit.

Sebagai contoh, ketika diselenggarakannya Piala Dunia, hampir dipastikan 

para penggemar sepakbola tidak akan melewatkan tayangan pertandingan di 

televisi. Terlepas dari apakah mereka penggemar sejati ataupun penggemar 

musiman, semuanya ikut terhanyut dengan suasana pertandingan mendukung tim

yang dijagokannya. Sorak sorai kemenangan dan keluhan kecewa dari pendukung 

tim tersebut juga mewarnai suasana. Suatu bukti bahwa sepakbola sangat digemari 

oleh hampir semua orang di penjuru dunia. Hingga saat ini, masih belum 

diketahui pasti negara mana yang menciptakan permainan ini, 

mengklaim diri sebagai penemu sepakbola modem adalah Negara Inggris.

Pada tanggal 26 Oktober 1863 berdirilah perkumpulan atau 

sepakbola di Negara Inggris dan dinamakan The Football Association. Tanggal 8 

Desember 1863 perkumpulan tersebut membuat peraturan-peraturan

namun yang

asosiasi

permainan

1
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sepakbola yang sampai sekarang masih sering mengalami perubahan. Sepakbola 

sendiri diselenggarakan secara resmi untuk pertama kali dalam ajang Olimpiade 

pada tahun 1908. Tanggal 21 Mei 1904 atas inisiatif seorang berkebangsaan 

Perancis yang bernama Guerin berdirilah FIFA (Federation International 

Football Association) yang merupakan asosiasi sepakbola seluruh dunia. FIFA 

mengadakan 2 macam kejuaraan sepakbola Internasional yaitu Sepakbola 

Olimpiade dan Sepakbola Dunia. Dengan semakin berkembangnya zaman, 

olahraga ini menyebar luas ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia.

Di Indonesia sendiri sepakbola telah ada sebelum Indonesia merdeka. Hal 

ini dibuktikan dengan partisipasinya di Piala Dunia 1938 (dahulu masih bernama

Hindia Belanda). Bahkan sebelum itu, pada tanggal 19 April 1930 dibentuk suatu

badan asosiasi sepakbola di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga

Seluruh Indonesia yang kemudian diubah menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh

Indonesia (PSSI). Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, bertugas mengatur 

kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. Salah satu program mereka adalah 

melaksanakan tunamen sepakbola rutinan yang digelar setiap tahun yaitu Liga 

Indonesia. Liga Indonesia adalah kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia. 

Liga Indonesia diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia (dahulu Badan Liga 

Indonesia) dan Badan Liga Amatir (BLA) yang berada di bawah PSSI.

Kota Palembang adalah salah satu kota yang memiliki klub yang saat ini 

sedang berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia yang merupakan klub 

diambil alih dari klub Persijatim. Klub ini resmi menjadi milik Pemerintah 

Propinsi Sumatera Selatan sejak diambil alih (take over) pada tahun 2005 lalu, dan

yang

2



berganti nama menjadi Sriwijaya Football Club (atau disingkat Sriwijaya FC) 

sejak 1 Januari 2005. Keinginan kuat untuk memiliki sebuah klub sepakbola yang 

berlaga di kasta tertinggi (saat itu Divisi Utama) menjadi alasan pemerintah 

propinsi Sumatera Selatan melakukan pengambil alihan Persijatim mengingat 

klub sepakbola yang sudah ada yaitu PS Palembang masih berada di divisi II, 

tentunya masih dibutuhkan waktu 2 hingga 4 tahun untuk promosi ke divisi 

utama. Bisa dibayangkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memuaskan para 

pencinta sepakbola di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. (Sumatera

Ekspres, 11 September 2007).

Atas pertimbangan itulah akhirnya Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan

melakukan pengambil alihan klub tersebut. Klub ini sendiri pada musim ketiga

setelah diambil alih langsung mencatatkan sejarah dengan menjadi klub pertama

yang menjuarai Liga Indonesia dan Copa Indonesia sekaligus pada tahun 2008

lalu. Nama klub ini pun mulai disegani di dunia pesepakbolaan nasional sekaligus 

mampu mengubah kebangkitan olahraga di berbagai daerah. Dan tentunya nama 

Kota Palembang pun turut populer karena di kota inilah kandang dari klub

tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, klub kemudian merasakan perlunya 

untuk melakukan regenerasi pemain dikarenakan mereka tidak mungkin untuk 

memakai pemain yang sama untuk jangka waktu yang lama. Maka dari itu 

diperlukan penyegaran berupa pergantian susunan pemain yang akan bermain 

dalam suatu musim kompetisi. Salah satu cara yang mereka lakukan selain 

mengontrak pemain yang sudah jadi adalah menyaring pemain binaan sendiri

3
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telah digembleng di akademi mereka. Bagi sebuah klub sepakbola yang 

berlaga di kompetisi kasta tertinggi, memiliki sekolah pembibitan merupakan 

keharusan yang dikeluarkan dari Badan Liga Indonesia (BLI). Sebab nantinya, 

alumni akademi inilah yang akan meneruskan eksistensi mereka di kancah 

pesepakbolaan nasional, walaupun pembinaan yang dilakukan tidak hanya 

diperuntukkan bagi Sriwijaya FC saja, tetapi juga untuk klub-klub yang lain.

Selain itu, dengan menyaring pemain binaan sendiri maka klub pun bisa 

sedikit menghemat pengeluaran. Klub akan merasa lebih diuntungkan karena bisa 

mendapatkan pemain baru dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan 

dengan membeli pemain bintang yang berharga mahal. Dan tentunya juga klub 

bisa melakukan efisiensi karena dana yang ada bisa dialokasikan untuk kebutuhan 

yang lain seperti untuk biaya operasional klub, merenovasi infrastruktur- 

infrastruktur stadion dan membayar gaji pemain. Selain murah, sang pemain juga 

tentu memiliki ikatan yang kuat terhadap klub yang telah mendidiknya, sehingga 

mereka memiliki loyalitas yang tinggi terhadap klubnya. Setiap tahun, biasanya 

mereka membuka pendaftaran untuk akademi mereka yang kemudian akan 

diseleksi. Mereka inilah kemudian akan dididik bagaimana caranya menjadi 

pesepakbola professional.

Diharapkan dengan adanya pembinaan terhadap pemain-pemain lokal 

tersebut akan terus memajukan pesepakbolaan di Sumatera Selatan sekaligus 

untuk meneruskan eksistensi dari klub Sriwijaya FC itu sendiri. Sebagai contoh, 

kita mengenal pemain sepakbola Eropa yang menjadi bintang dan merupakan 

didikan asli dari klub yang sedang atau pemah dibelanya. Sebut saja Paolo

yang
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Maldini (AC Milan), Steven Gerrard (Liverpool), John Terry (Chelsea), Carles 

Puyol, Xavi Hemandes, Andres Iniesta (Barcelona), dan lainnya. Mereka adalah 

pemain-pemain yang menjadi ikon dari klub yang dibelanya dikarenakan mereka 

adalah hasil didikan yang sukses di klubnya tersebut. Di Indonesia sendiri kita 

mengenal Bambang Pamungkas (Persija Jakarta) sebagai pemain satu klub. 

Kesuksesan itu juga yang membawa mereka mendapatkan kehormatan untuk 

membela panji-panji tim nasional negaranya masing-masing, sebuah impian 

prestisius bagi semua pesepakbola di seluruh dunia.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena peneliti ingin melihat 

bagaimana peran sekolah sepakbola didalam memanfaatkan potensi-potensi anak 

muda pada bidang sepakbola di Kota Palembang, serta bagaimana program 

pembinaan yang dilakukan oleh sebuah sekolah sepakbola kepada calon-calon 

pesepakbola muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus dan yang akan 

memajukan pesepakbolaan nasional terutama di masa-masa yang akan datang. 

Jika ditinjau secara sosiologis, maka peneliti ingin melihat apakah Sekolah 

Sepakbola Sriwijaya FC sebagai sebuah lembaga yang memiliki struktrur-struktur 

kelembagaannya telah melaksanakan peran dan fungsi dalam mencapai tujuannya
r'

sebagai wadah untuk melahirkan pesepakbola-pesepakbola untuk 

mendatang.

masa

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus permasalahan yang akan dibahas 

di dalam penelitian adalah :
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“Bagaimana peran Sekolah Sepakbola Sriwijaya dalam memanfaatkan 

potensi anak muda di Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang melatarbelakangi dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis peran sekolah sepakbola 

dalam memanfaatkan potensi anak muda di Kota Palembang.

2. Untuk memberikan gambaran tentang program pembinaan yang dilakukan 

kepada potensi anak muda di Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap ilmu sosial, terutama untuk Ilmu Sosiologi

tentang pentingnya sekolah sepakbola yang ada di Sumatera Selatan sebagai

wadah dan program perencanaannya dalam melahirkan calon-calon pesepakbola

di masa mendatang.

2 Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini kiranya dapat menjadi 

sebagai salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berarti untuk 

setiap sekolah sepakbola dalam memanfaatkan potensi-potensi anak muda yang 

ada di Kota Palembang.

o.
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1.5 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang sepakbola yang pernah dilakukan 

lain sebagai berikut. Firman Ridius (2008), yang melakukan penelitian tentang 

"Eksistensi Suporter Sepakbola PSMS Medan di Kota Palembang (Studi 

Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil, Palembang). Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

eksistensi suporter sepakbola PSMS Medan di Kota Palembang. Keberadaan 

kelompok suporter pendukung klub sepakbola PSMS Medan di Kota Palembang 

adalah sebuah bentuk eksistensi suporter yang tidak mengenal tempat dan waktu 

dalam memberikan dukungan terhadap tim yang mereka banggakan. Eksistensi 

sendiri terdiri dari 3 hal yaitu konsistensi, koherensi, dan korespondensi. Hasil 

dari penelitian ini adalah :

antara

1. Kelompok suporter sepakbola PSMS Medan di Kota Palembang konsisten

sebagai suporter sepakbola yang .akan selalu setia dan akan tetap mendukung

tim sepakbola yang dibanggakan di manapun berada sesuai dengan para

suporter klub PSMS Medan yang ada di Kota Palembang.

2. Suporter klub PSMS Medan koheren sebagai suporter yang akan melakukan 

apa saja demi tim yang dibanggakan. Tidak melakukan kerusuhan dengan 

kelompok suporter klub lain dan menjalin hubungan baik dengan suporter 

asli Kota Palembang untuk menciptakan sebuah sepakbola damai.

3. Kelompok suporter PSMS Medan koresponden yaitu menjalankan perannya 

sebagai sebuah kelompok suporter sepakbola yang berusaha untuk 

memajukan tim sepakbola kebanggaan mereka dan mempunyai peran penting 

sebagai pembesar nama klub PSMS Medan di Kota Palembang.
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Ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Muhamad Agus Arafat 

(2009), yang berjudul “Penerimaan Mahasiswa Terhadap Olahraga Futsal di 

Kota Palembang” (Studi Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar 

Palembang). Masalah yang diteliti di dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal di Kota Palembang. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus 

Bukit Besar, Palembang terhadap olahraga futsal adalah cukup atau sedang. Dari 

variabel penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal diperoleh tingkat 

pencapaian sebesar 72%. Hal ini karena cukup banyak mahasiswa yang 

merasakan atau mengalami kendala dalam mengadopsi olahraga futsal, baik 

dalam hal pengetahuan mengenai futsal maupun dalam hal kemampuan 

mengaksesnya. Selain itu mereka juga memiliki pertimbangan lainnya yang 

membuat mereka berminat terhadap olahraga tersebut misalnya kebutuhan 

menyalurkan hobi berolahraga terutama futsal atau kebutuhan untuk kesehatan, 

dan juga ketertarikan untuk mengadopsi yang dikarenakan faktor fasilitasnya 

ataupun karena permainan dari olahraga itu sendiri.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Hanifuddin (2005) yang 

berjudul “Manajemen Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 

(Pengda PSSI) Jawa Tengah Tahun 2005”. Masalah yang diteliti adalah 

bagaimana manajemen pada Pengda PSSI Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa Pengda PSSI Jawa Tengah telah melaksanakan proses manajemen 

beruntut, terlihat pada aktifitas organisasi telah menjalankan 

suatu organisasi, antara lain dengan adanya dasar organisasi berdasarkan pada

secara manajemen

8



J

Dasar PSSI dan Peraturan Organisasi PSSI. Pelaksanaan fungsi 

telah dijalankan Pengda PSSI Jawa Tengah dalam rangka 

melaksanakan aktifitas organisasi untuk mencapai tujuan.

Program

manajemen

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan memahami 

serta menganalisis peran Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC dalam memanfaatkan 

potensi muda di Kota Palembang, serta untuk memberikan gambaran umum 

program pembinaan yang dilakukan kepada potensi muda di Kota Palembang.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Peran

Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan disebut juga dengan 

peran. Peran merupakan realisasi dari seperangkat hak dan kewajiban yang 

memberikan suatu kontribusi tertentu sesuai dengan bidang yang ditekuni untuk

mencapai suatu tujuan. Apabila seseorang atau instansi sedang melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang atau instansi

itu telah menjalankan perannya dengan baik.

Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai 

suatu proses. Tepatnya peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang 

menunjukkan kepada fungsi seseorang atau instansi dalam mencapai sesuatu. 

Dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah peran Sekolah Sepakbola 

Sriwijaya dalam memanfaatkan potensi muda di Kota Palembang.

Seperti yang dijelaskan di awal, peneliti ingin melihat apakah Sekolah 

Sepakbola Sriwijaya sebagai sebuah lembaga yang memiliki stmktur-struktur di
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dalamnya, telah melakukan perannya dengan baik. Syarat mutlak dari sebuah

lembaga adalah :

Beranggotakan 2 orang atau lebih.

Tindakan yang saling bergantung antara sesama anggotanya.

1.

2.

Memiliki ikatan dalam ruang dan waktu.3.

Adanya masukan (input).4.

Adanya komunikasi diantara sesama anggotanya.

Adanya output dari peran lembaga tersebut.

Tindakan saling bergantung antara Sekolah Sepakbola Sriwijaya dengan 

generasi muda bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan anak-anak muda yang berpotensi. Sekolah Sepakbola memberikan 

pembinaan kepada para generasi muda mengenai cara bermain sepakbola yang

5.

6.

baik dan benar mulai dari melatih skill individu, memberikan kesempatan bermain

di turnamen-turnamen antar sekolah, serta menanamkan motifasi kepada generasi

muda tersebut mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika telah menjadi

pemain profesional.

1.6.2 Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional merupakan salah satu teori yang dominan 

dalam sosiologi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam 

teori struktural fungsional yang menekankan pada keteraturan dan mengabaikan 

konflik menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri

10



J

bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu 

dalam keseimbangan. (Ritzer, 2007 : 166)

atas

Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain. Sebaiknya kalau tidak fungsional maka struktur itu 

tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat 

kepada sumbangan 1 sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain.

Parsons memperkenalkan empat fungsi penting untuk semua sistem 

tindakan yang dikenal dengan istilah AGIL. Suatu fungsi adalah kumpulan 

kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan 

sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi 

penting diperlukan semua sistem. Secara bersama-sama, keempat imperatif 

fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan, suatu sistem

harus memiliki empat fungsi ini:

L Adaptation (Adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. Goal attainment (Pencapaian tujuan) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamanya.

3. Integration (Integrasi) : sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian- 

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola 

hubungan ketiga fungsi penting lainnya.

antar
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4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus melengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola 

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. (Ritzer, 2007 : 121)

Di dalam teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, menggunakan

pendekatan konsep sistem untuk mengambarkan koordinasi harmonis antar

“fungsi pokok” untukkelembagaan. Parsons juga merumuskan istilah 

menggambarkan empat tugas utama yang dikenal dengan AGIL (A dap t at ion to

environment, Goal atainment, Integration, dan Latency dikenal dengan adaptasi, 

pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola).

Berkaitan dengan konsep pemanfaatan potensi muda, maka dapat 

diperjelas dengan perspektif Teori Struktural Fungsional Parsons sebagai berikut:

1. Pemanfaatan generasi muda akan berhasil jika semua yang terlibat dapat

menjalankan fungsi peran masing-masing, dan didukung kondisi dan situasi

serta alat pencapaian tujuan yang sesuai.

2. Menurut Parsons, manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk 

sosial. Sebagai makhluk individu manusia harus menempatkan keinginan dan 

kebebasan, dan sebagai makhluk sosial manusia harus menempatkan keinginan 

dan kebebasannya itu dalam kerangka keinginan dan kebebasan bersama 

dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap individu bertindak dengan 

kesadaran dan tujuan.

Sekolah Sepak Bola Sriwijaya FC memiliki tujuan yang ingin di 

yaitu dengan memanfaatkan potensi sepakbola bagi anak-anak muda yang ada di 

Kota Palembang, sebagaimana peran Sekolah Sepak Bola Sriwijaya sebagai

capai,

12



wadah dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda yang ada di Kota 

Palembang dan melahirkan pesepakbola-pesebakbola profesional. Generasi muda 

merupakan bagian dari sistem dalam mencapai tujuan tersebut, yang pada 

akhirnya akan memberikan masukan dana kepada klub sebagai pengelola Sekolah 

Sepakbola Sriwijaya tersebut jika pemain hasil binaannya direkrut oleh klub-klub 

sepakbola profesional.

Apabila dikaitkan dengan skema AGIL, maka akan didapat penjelasan

sebagai berikut:

1. Adaptasi : pada tahap ini, Sekolah Sepakbola harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yaitu bagaimana mereka melihat animo masyarakat Kota

Palembang terhadap olahraga sepakbola semakin meningkat pasca klub

Sriwijaya FC meraih gelar double winner pada tahun 2008.

2. Pencapaian Tujuan : Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC harus mencapai

tujuannya yaitu melahirkan calon-calon pesepakbola untuk masa mendatang.

3. Integrasi : Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC menjaga hubungan antar bagian- 

bagian yang menjadi komponennya, dalam hal ini adalah pengurus, pelatih,

dan para siswanya.

4. Pemeliharaan Pola : Sekolah Sepakbola Sriwijaya tidak hanya memberikan 

pengetahuan tentang sepakbola saja kepada para siswanya tapi juga etika dan 

psikologi dasar.
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;Bagan Kerangka Pemikiran :
i

Adaptasi:

Animo masyarakat 
Palembang 
olahraga Scpakbola yang 
menungkat Pasca Sriwijaya 
FC meraih double winners.

Pencapaian Tujuan :

Melahirkan 
pesepakbola 
generasi mendatang

Kota 
terhadap calon-calon

untuk

■

Pemeliharaan Pola :

Pihak pengurus memberikan 
pengetahuan bukan tentang 
sepakoola saja kepada para 
siswanya, tapi juga etika dan 
psikologi dasar.

Integrasi:
Menjaga hubungan baik antara 
pihak pengurus SSB SFC dengan 
pelatih dan para siswanya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

1.7.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC yang kegiatan

latihannya dilaksanakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bumi Sriwijaya,

Palembang. Namun karena GOR Bumi Sriwijaya sedang di renovasi untuk 

kepentingan SEA Games, maka kegiatan latihannya sempat dipindahkan ke 

Lapangan IBA. Untuk sekarang ini, latihannya dilaksanakan di halaman Kantor 

Gubernur Sumatera Selatan. Waktu kegiatan latihannya adalah pada hari Selasa
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dan Kamis mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB. Alasan yang mendasar 

dipilihnya lokasi ini adalah karena Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC merupakan 

salah satu sekolah sepakbola yang cukup dikenal di Kota Palembang. Selain itu 

juga sekolah sepakbola ini berada di bawah naungan klub kebanggaan masyarakat 

Sumsel pada umumnya, dan Kota Palembang khususnya, yaitu klub sepakbola

:

;

Sriwijaya FC.

1.7.1.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengacu pada strategi 

penelitian, seperti wawancara mendalam, partisipasi total ke dalam aktifitas

mereka yang diselidiki, keija lapangan dan sebagainya, yang memungkinkan

peneliti memperoleh informasi “tangan pertama” mengenai masalah social

empiris yang hendak dipecahkan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat

menguraikan tentang karakteristik dari suatu keadaan dimana penelitian ini hanya

pada taraf pengumpulan fakta-fakta saja.

1.7.1.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moloeng, 2006 : 132). Teknik yang digunakan 

untuk mendapatkan informan penelitian adalah dilakukan secara purposif, yaitu 

teknik yang bertujuan untuk mengambil informasi dari orang-orang yang benar- 

benar mengetahui permasalahan yang diteliti, karena tidak mudah mendata 

seluruh jumlah siswa sekolah sepakbola. Informan yang dipilih oleh peneliti 

adalah sebanyak 3 orang, yang benar-benar mengetahui bagaimana Sekolah
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Sepakbola Sriwijaya FC melaksanakan peran dan fungsinya dalam memanfaatkan 

potensi anak muda di Kota Palembang, yaitu sekretaris, pelatih, dan siswa di 

Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC.

1.7.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah institusi, yaitu Sekolah Sepakbola 

Sriwijaya FC.

1.7.2 Batasan Penelitian

1. Peran merupakan seperangkat aktifi tas berupa hak-hak dan kewajiban yang 

dimainkan seseorang atau suatu lembaga dalam kedudukannya di dalam

masyarakat.

2. Sekolah sepakbola merupakan suatu badan atau lembaga yang berfungsi

memberikan pendidikan tentang sepakbola.

3. Potensi anak muda merupakan kemampuan atau bakat (talenta) yang dimiliki

oleh anak muda, terutama dalam bidang sepakbola.

1.7.3 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif

adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lainnya. (Moloeng, 2006:157).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil 

mendalam. Sumber data dapat diperoleh secara langsung dari informan yaitu dari 

siswa Sekolah Sepakbola Sriwijaya FC, sekretaris, dan juga pelatih di Sekolah

wawancara secara
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;
iSepakbola Sriwijaya FC. Data tersebut berupa kata-kata, serta keterangan dari 

informan mengenai peran sekolah sepakbola Sriwijaya dalam memanfaatkan 

potensi anak muda di Kota Palembang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer atau data penunjang yang 

berhubungan dengan permasalahan peneliti. Sumber data sekunder diperoleh dari 

studi pustaka melalui jumal, buku, karya ilmiah, majalah, internet, dan laporan 

penelitian. Selain itu juga data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan 

dokumen yang didapat di lokasi penelitian, foto, data statistik, monografi daerah 

penelitian dan keterangan yang didapat dari sumber pendukung lainnya sehingga 

dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan fokus penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pada penelitian 

kualitatif, peneliti sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data primer. 

Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (guide interview) dengan tujuan 

memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi. Wawancara juga 

dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara juga untuk memudahkan 

peneliti mengumpulkan informasi. Dalam menggunakan alat tersebut, peneliti 

harus meminta izin terlebih dahulu dari informan untuk direkam suaranya.

agar
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1.7.4.2 Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan 

pencatatan secara sistimatis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Data 

primer yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diukur secara tidak langsung 

misalnya berupa sikap dan aktifitas yang terjadi.

1.7.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku 

tentang metodologi penelitian, teori kelompok, dan buku-buku lainnya yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung.

1.7.5 Teknik Pengolahan Data

Adapun data yang diperoleh yaitu data primer maupun sekuder akan diolah

terlebih dahulu, agar dalam menganalisa data serta di dalam pembahasan dapat

dilakukan secara sistematis. Tahap yang dilakukan yaitu proses “pemeriksaan

data” (editing) yang dikumpulkan untuk memastikan kesempurnaan penelitian

dari setiap instrument pengumpulan data. Data yang didapatkan adalah data yang

bisa menjawab rumusan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah apa saja peran 

Sekolah Sepakbola Sriwijaya di dalam memanfaatkan potensi anak-anak muda di 

Kota Palembang. Hasil temuan data dari observasi dan wawancara terhadap 

informan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif. Analisis data dalam penelititan menurut Miles dan Huberman (1992), 

terdapat tiga tahap dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:
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1.7.6.1 Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada di 

lapangan yang terlebih dahulu terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya 

dipilih arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian data 

yang cocok dengan maksud penelitian yang akan diambil. Data yang terpilih 

selanjutnya akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar- 

dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk 

merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data 

menjadi uraian singkat.

i

1.7.6.2 Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi dalam bentuk teks naratif

terlebih dahulu. Kemudian data tersebut akan diringkas dan disajikan dalam

bentuk kalimat yang dimengerti oleh semua pihak. Dalam hal ini, peneliti

menjabarkan data-data yang telah diolah menjadi teks naratif yang menjelaskan

penjabaran dari jawaban untuk rumusan masalah.

1.7.6.3 Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran di setiap makna yang 

muncul dari data yang sudah ada. Kemudian secara umum dapat ditarik suatu 

kesimpulan guna mendapatkan intisari dari seluruh proses penelitian yang 

dilakukan. Setelah itu, kesimpulan yang didapat akan dijadikan acuan untuk 

jawaban dari rumusan masalah secara lengkap.
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