Analisis SWOT Pembinaan Olahraga Futsal Estrella IFC Sidoarjo

ANALISIS SWOT PEMBINAAN OLAHRAGA FUTSAL ESTRELLA IFC SIDOARJO
Imam Rifa’i
S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya

imamrifai@mhs.unesa.ac.id
Purbodjati
S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya

purbodjati@unesa.ac.id
Abstrak
Pembinaan merupakan faktor yang berperan penting dalam dunia olahraga khususnya futsal, pembinaan olahraga
futsal perlu dilakukan sejak dini melalui pencarian dan pemandu bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan
olahraga yang didasarkan pada ilmu pengetahuan teknologi secara efektif dan efisien, karena berkembang tidaknya
olahraga itu tergantung pada pembinaan olahraga itu sendiri, Klub Estrella IFC Sidoarjo adalah salah satu wadah
yang digunakan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan bakat pada cabang olahraga Futsal. Tujuannya adalah
membantu pemain meraih prestasi puncak. Metode penelitian mengunakan metode survey. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang di
dukung dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan
dengan menelaah semua data yang tersedia dalam berbagai sumber yaitu wawancara, hasil observasi, dan
dokumentasi serta lain sebagainya, yang meliputi unsur strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity
(peluang), threats (ancaman) yang dimiliki oleh klub Estrella IFC. Instrumen data penelitian ini adalah
menggunakan daftar pertanyaan (terlampir). Dari hasil penelitian dapat diketahui 1. kekuatan klub Estrella IFC
Sidoarjo terletak pada atlet yang berprestasi, pelatih, dana, motivasi dan dukungan serta kompetisi. 2. Kelemahan
pada klub Estrella IFC terletakapada menejemen yang kurang terorganisir, sarana dan prasarana, 3. Peluang yang
dimiliki klub Estrella adalah bertambahnya sponsor dan dana, 4. Acaman pada klub futsal Estella IFC adalah
menurunya kemauan dan motivasi atlet dalam berlatih rutin dan dalam bertanding, hanya memiliki sponsor tunggal.
Kata kunci : Futsal, Pembinaan, SWOT
Abstract
Coaching is a factor that plays an important role in the world of sports, especially futsal, futsal sports coaching
needs to be done early through searching and scouting, nursery, sports education and training based on
technological knowledge effectively and efficiently, because the development of sports depends on coaching the
sport itself, Estrella Club IFC Sidoarjo is one container that is used as a means of fostering and developing talents
in the Futsal sports branch. The aim is to help players achieve peak performance. The research method uses survey
methods. The type of research used in this study is qualitative research. The data collection technique uses a
questionnaire that is supported by interview, observation, and documentation methods. The process of analyzing
qualitative research data is done by examining all the data available in various sources, namely interviews,
observations, and documentation and so on, which includes elements strength (strength),weakness (weaknesses),
opportunities (opportunities), threats (threats) owned by the IFC Estrella club. The instrument of this research data
is using a list of questions (attached). From the results of the study, it can be seen 1. the strength of the Estrella IFC
Sidoarjo club lies in the athletes who have achievements, coaches, funds, motivation and support and competition.
2. Weakness at the IFC Estrella club lies in less organized management, facilities and infrastructure, 3. The
opportunities that the Estrella club has are the increase in sponsors and funds, 4. The threats at the IFC Estella
futsal club is the decreasing willingness and motivation of athletes in routine training and competition , only has a
single sponsor.
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PENDAHULUAN
Pembinaan merupakan faktor yang berperan penting dalam dunia olahraga khususnya futsal, pembinaan
olahraga futsal perlu dilakukan sedini mungkin melalui pencarian dan pemandu bakat, pembibitan, pendidikan dan
pelatihan olahraga yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien, karena
berkembang tidaknya olahraga itu tergantung pada pembinaan olahraga itu sendiri. Pembinaan olahraga seorang
atlet tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui berbagai proses dan tahapan dalam kurun waktu
tertentu. Oleh karena itu untuk melaksanakan progam pembinaan diperlukan suatu wadah atau organisasi dalam
bidang olahraga.
Pembinaan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh banyak tim, diantaranya klub Estrella IFC, Dyfy Futsal
Team, Widi Futsal Refleksion, Flaminggo FC. Klub Estrella IFC Sidoarjo adalah salah satu wadah yang digunakan
sebagai sarana pembinaan dan pengembangan bakat pada cabang olahraga Futsal. Tujuannya adalah membantu
pemain meraih prestasi puncak. Estrella IFC Sidoarjo memiliki akademi dan klub senior yang berlaga di Liga
Nusantara (LFN). Sistem regenerasi pemain senior dilakukan dengan cara melakukan seleksi di akademi klub
Estrella IFC sendiri yang dilakukan setiap tahun, jika ada pemain yang mengalami penurunan performa yang
signifikan maka pemain tersebut akan di pinjamkan ke klub lain. banyak pemain binaan akademi klub Estrella IFC
Sidoarjo yang bermain di Liga Profesional. Klub Estrella IFC Sidoarjo didirikan oleh Fransica Harrovianto dan
bermarkas di Wage, Kecamatan Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Agar mampu mencapai tujuan tersebut maka harus
diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya: faktor strength (kekuatan), weakness (kelemahan),
opportunity (peluang), threats (ancaman) yang dimiliki oleh klub Estrella IFC. Dengan menggunakan teknik analisis
SWOT yang bertujuan untuk memaksimalkan strength (kekuatan) dan opportunity (peluang), namun secara
bersamaan mampu menekan faktor-faktor weakness (kelemahan) dan threats (ancaman).
Hasilnya dibuktikan dengan banyaknya gelar yang diraih oleh tim futsal Estrella IFC dalam berbagai kejuaraan
dalam 4 tahun terakhir. Berikut beberapa bukti prestasi tim futsal Estrella IFC. Mandapatkan juara 1 Copa LFAJ
2015, mendapatkan Juara 3 KIT Futsal Jawa Timur 2015, mendapatkan peringkat 3 Liga Nusantara 2015,
mendapatkan peringkat 3 Liga Nusantara 2017. Beberapa pemain Estrella IFC juga menjadi pemain tim futsal PON
JATIM yang bermain di PON XIX di Jawa Barat yaitu Fandi Hidayat, Victor Jadera, dan Tomy Arif Nugroho.
Pemain Estrella IFC juga menjadi pemain professional yang bermain di liga futsal Indonesia salah satunya Fandi
Hidayat (BTS), Victor Jadera (BTS), dan Saga Baidarus (SKN FC Kebumen)
Klub Estrella IFC Sidoarjo memprakarsai adanya pembinaan, yang dimana pembinaan tersebut akan menjadi
wadah para atlet khususnya yang berada di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menjadi pemain futsal profesional.
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui secara luas mengenai “Pembinaan klub Futsal Estrella
IFC Sidoarjo”.

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,
2009: 6).
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh
informasi mengenai pembinaan di klub Estrella IFC Sidoarjo.
B. Data dan Sumber Data Penelitian
Data dalam penelitian ini yaitu klub futsal Estrella
Sidoarjo , sumber data penelitian merupakan jajran
menejemen klub, pelatih, serta pemain, dengan rincian sebagai berikut:
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a)
b)

Ketua klub
Pelatih

=1
=3

orang
orang

c) Pemain u18 – u22
= 10
orang
Jumlah
= 14
orang
C. Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti
dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data adalah fakta tentang situasi, sedangkan fakta adalah suatu yang dihasilkan dari pengukuran yang
menghasilkan suatu data. Data tersebut ada dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian mendeskripsikan tentang analisi SWOT pembinaan olahraga futsal klub Estrella IFC Sidoarjo,
dalam usaha meraih prestasi dibutuhkan kualitas latihan yang baik dan kerjasama tim yang baik. Selain itu untuk
memperoleh prestasi yang maksimal diperlukan dukungan dari semua pihak. Sesuai dengan rumusan masalah,
tujuan penelitian dan hasil penelitian tentang analisis SWOT pembinaan olahraga futsal Estrella IFC Sidoarjo di
peroleh hasil berikut
1. Kekuatan (Strength)
a. Tujuan Etrella IFC
Penetapan tujuan Estrella IFC Sidoarjo, yaitu untuk ikut berkonstribusi mencentak atlet yang dipersiapkan dalam
event Liga Nusantara yang bersetara Regional, Nasional dan ada jenjang menuju ke Profesional yang di adakan
setiap tahunya.
b. Atlet Berbakat atau Berprestasi
Memiliki atlet berbakat, hal ini terbukti dengan adanya 4 pemain yaitu Fandhi Hidayat, Vicktor Jadera, dan Saga
Baidarus yang bermain di liga Profesional Indonesia pada tahun 2018/2019.
c. Pelatih
Pelatih dan pembina merupakan faktor penting dalam memajukan prestasi olahraga di klub futsal Estrella IFC
Sidoarjo. Klub futsal Estrella IFC Sidoarjo memiliki 4 pelatih dan 3 diantaranya belum memiliki lisensi, hanya
pelatih kepala saja yang memiliki lisensi AFC satu.
d. Pembibitan
Pembibitan di klub Estrella IFC Sidoarjo telah berjalan 7 tahun. Pembibitan ini dimulai pada usia dini yang
kemudian akan di masukan pada tim senior untuk mengikuti LFN (Liga Futsal Nusantara ). Sampai saat ini
pembibitan masih dilakukan yaitu pada usia dini dari SD, SMP, yang masih di kategorikan usia junior, dan jika
kemampuan sudah memenuhi syarat kategori senior maka akan dilakukan pemindahan ke tim senior.
e. Kompetisi
Motivasi pengurus dalam mengelola dan mengembangkan pembinaan atlet sejak dini yaitu berkonstribusi
mencetak atlet untuk di persiapkan dalam event Liga Nusantara Regional, Liga Nusantara Nasional dan ada
jenjang menuju ke Profesional yang diadakan setiap tahunnya. Serta dukungan yang diberikan pembina, pelatih
dan pengurus kepada atlet adalah dukungan secara moral dan dukungan secara material, Secara moral pembina
memberikan motivasi dan masukan untuk menambah pengalaman bermain, dan secara material pemain akan
diberikan bonus uang jika menang di pertandingan supaya atlet lebih termotivasi ketika membawa nama klub
Estrella IFC.
2. Kelemahan (Weakness)
a.

Manajemen
Kepengurusan di klub Estrella IFC Sidoarjo ini menejemenya tidak cukup baik dimana manajemen tidak bekerja
sesuai dengan kalender kerja klub, tugas dan fungsi dari kepengurusan tidak berjalan atau tidak berfungsi karena

95

Jurnal Kesehatan Olahraga Vol 07 No 02, Edisi Mei Juli 2019 hal 93-98
sebagian pengurus tidak aktif ikut serta dalam pembinaan olahraga futsal yang ada di klub futsal Estrella IFC
Sidoarjo.
b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang di miliki oleh Klub Futsal Estrella IFC Sidoarjo kurang memadai, Karena Lapangan
yang digunakan masih menyewa di Lapangan Ratuayu Wage Sidoarjo, selain itu lapangan masih kurang
memadai dan berukuran kurang dari standar nasional.
3. Peluang (Oportunity)
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden makan klub Estrella IFC Sidoarjo dapat memiliki peluang
yaitu :
a.
b.
c.
4.
a.
b.
a.
b.

Peluang mendapatkan bibit pemain yang memiliki potensi lebih besar, dimana perkembangan futsal Kabupaten
Sidoarjo cukup baik, hal ini di buktikan dengan menjuarai 2 kali di ajang PORPROV (Pekan Olahrga Provinsi).
Peluang bertambahnya sponsor dan dana tambahan yang di peroleh dengan cara berprestasi.
Peluang meraih prestasi yang lebih baik lagi dengan kualitas latihan yang lebih baik lagi.
Ancaman (Threat)
Ancaman dari dalam
Turunya motivasi atlet dalam berlatih dan bertnding karena kepribadian atlet serta tekanan mental dalam suatu
pentandingan.
Susahnya mencari bibit untuk regenerasi karena minimnya link.
Ancaman dari Luar
Estrella IFC hanya memiliki sponsor tunggal, dimana semua dana di dapat dari sponsor.
Kalah bersaing dengan klub lain yang memiliki dana dan nama yang lebih besar untuk menarik minat atlet
bergabung dengan klub Estrella IFC Sidoarjo.

PEMBAHSAN
Pembinaan olahraga futsal di Klub Estrella IFC Sidoarjo sejauh ini memiliki masalah di bagian regenerasi
pemain, dimana masih sulitnya mendapatkan bibit untuk pemain muda yang dikarenakan kurangnya informasi.
Manajemen klub, staf pelatih dan para pemain senior berusaha mencari bibit muda untuk berlatih di klub Estrella
IFC Sidoarjo dengan cara menginformasikan atau masih dengan mulut ke mulut.
Manajemen yang ada di klub Estrella IFC Sidoarjo sudah tertatarapi, namun menejemen kepengurusan klub
futsal Estrella IFC Sidoarjo tidak cukup baik, ini dapat di lihat dari fungsi kepengurusan tidak berjalan atau tidak
berfungsi karena sebagian pengurus tidak aktif ikut serta dalam pembinaan olahraga futsal yang ada diklub Estrella
IFC Sidoarjo.
Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pembinaan klub futsal Estrella IFC Sidoarjo merupakan
lapangan yang masih menyewa lapangan indoor, akan tetapi lapangan yang di pakai untuk latihan masih jauh dari
standar nasional. Klub Futsal Estrella IFC sendiri juga memiliki fasilitas yang di butuhkan untuk pembinaan.
a. Kekuatan (Strength)
Kekuatan dalam pembinaan Klub Estrella IFC Sidoarjo terletak pada atlet – atlet yang berbakat dan
berpengalaman. Pelatih merupakan kekuatan yang ada dalam pembinaan klub futsal Estrella IFC Sidoarjo, dalam
mengembangkan dan mencetak atlet – atlet baru di klub Estrella IFC Sidoarjo, pengurus dan pelatih selalu
mendukung atlet agar termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dan memberikan kemampuan yang terbaik
untuk meraih prestasi bersama Klub Estrella IFC Sidoarjo
Untuk kompetisi internal yang berjalan di sidoarjo berjalan kurang efektif karena ada batasan umur, dan
berjalan cukup singkat. Estrella IFC Sidoarjo mengikuti kompetisi Liga Nusantara, dan kompetisi tingkat daerah
maupun nasional, yang rutin di gelar setiap tahun. dengan adanya jadwal yang panjang maka dapat membantu
meningkatkan dan prestasi atlet dalam kompetisi LFN (Liga Futsal Nusantara) di pimpin oleh wasit – wasit yang
memiliki pengalaman dalam dunia perwasitan, kualitas wasit tidak perlu di kawatirkan lagi, sehingga pertandingan
berjalan secara sportif. Untuk LFN (Liga Futsal Nusantara) sendiri memiliki jenjang, dimana juara dari fase
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Regional akan menjadi perwakilan di LFN (Liga Futsal Nusantara) tingkat nasional, dan 4 besar dari LFN (Liga
Futsal Nusantara) tingkat Nasional akan menjadi tim promosi di Liga Futsal Profesional Indonesia.
b. Kelemahan (Weakness)
Kepengurusan di klub Estrella IFC Sidoarjo ini menejemenya tidak cukup baik dimana manajemen tidak
bekerja sesuai dengan kalender kerja klub, tugas dan fungsi dari kepengurusan tidak berjalan atau tidak berfungsi
karena sebagian pengurus tidak aktif ikut serta dalam pembinaan olahraga futsal yang ada di klub futsal Estrella IFC
Sidoarjo
Selain itu sarana dan prasarana klub Estrella IFC belum memenuhi standar nasional upaya dari klub Estrella
sendiri guna memperbaiki kelemahanya dengan melakukan sistem latihan yang lebih baik, agar para atlet yang di
bina oleh klub Etrella IFC dapat berkembang dan mampu membantu klub Estrella IFC meraih prestasi
c. Peluang (Opportunity)
Peluang pembinaan di klub Estrella IFC Sidoarjo adalah meraih prestasi yang lebih baik lagi dengan
pembinaan yang dimilikinya, Atlet yang mampu berprestasi di tingkat nasional memiliki peluang menjadi atlet
nasional dan mendapatkan beasiswa.
d. Acaman (Threats)
Acaman pada klub futsal Estella IFC adalah menurunnya kemauan dan motivasi atlet dalam berlatih rutin dan
dalam bertanding. Selain itu ancaman yang di dapat adalah sulitnya meregenerasi pemain senior, karena kurangnya
bibit yang berpotensi dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh klub futsal Estrella IFC dalam merekrut pemain
junior.
Ancaman yang lain adalah ketergantungan dana, dimana dana pembinaan yang di dapat oleh klub Estrella IFC
di dapat dari sponsor tunggal. Ancaman ini terjadi ketika sponsor tersebut dapat memutuskan kontrak dengan klub
Estrella IFC Sidoarjo, sehingga akan terjadi dimana ada ancaman dana pembinaan di klub Estrella IFC Sidoarjo.
Untuk mengatisipasi hal tersebut manajemen klub akan mencari tambahan sponsor dan jika itu terjadi sebelum
adanya tambahan sponsor maka akan terjadi penarikan dana dari anggota yaitu menejemen, pemain senior dan
junior yang mampu.
PENUTUP
A. Simpulan
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian tentang analisis SWOT pembinaan olahraga
Futsal di klub Estrella IFC sidoarjo, maka dapat di simpulkan:
1. Kekuatan
a. Klub futsal Estrella IFC Sidoarjo memiliki atlet-atlet yang berbakat, hal ini di buktikan dengan adanya 3
pemain yang bermain di liga futsal profesional yaitu Fandhi Hidayat, Ficktor Jadera dan Saga Baidaruz.
b. Pelatih memiliki banyak pengalaman untuk membawa atlet bertanding di level lokal maupun nasional, hal ini
terbukti dengan banyaknya di raih prestasi oleh klub Estrella IFC dan adanya lisensi.
c. Kompetisi yang diadakan tiap tahunnya berjalan dengan rutin dan berbagai kejuaraan daerah yang sering
diadakan sehingga menambah pengalaman pemain.
d. Dukungan dan motivasi selalu diberikan oleh pelatih, pengurus, serta pembina berperan penting untuk meraih
prestasi.
e. Saat ini pembibitan pemain masih berlangsung, dan banyaknya pemain senior Estrella IFC berasal dari
akademi mereka.
2. Kelemahan
a. Menejemen klub Estrella IFC Sidoarjo tidak maksimal, karena berjalan tidak sesuai fungsinya.
b. Sarana yang tidak standar nasional, yaitu lapangan futsal untuk pembinaan futsal di klub Estrella IFC
3. Peluang
Estrella IFC Sidoarjo memiliki peluang meraih prestasi dan mencetak atlet yang berprestasi, dengan
pembibitan pemain yang lebih baik lagi, dan tentunya dapat menarik minat seponsor untuk mendanai klub.
4. Ancaman
Ancaman dari dalam
a. Menurunya motivasi pemain untuk berlatih maupun bertanding
b. Proses regenerasi yang kurang baik
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a.
b.

Ancaman dari luar
Dana yang diperoleh dari sponsor tunggal
Persaingan klub yang mempengaruhi minat untuk bergabung

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Memiliki lapangan yang berstandar nasional, agar latihan berjalan dengan baik, dan atlet mudah untuk
berlatih.
2. Ketua dan pemilik klub Estrella IFC harus merangkul pengurus untuk aktif terlibat dalam segala kegiatan
dan tanggung jawab masing-masing demi memajukan klub Estrella IFC.
3. Pengurus dan pembina harus lebih aktif dan kreatif lagi dalam mencari calon atau bibit untuk pembinaan
serta harus memperbanyak jaringan agar mempermudah untuk pencarian pemain muda.
4. Usaha yang lebih baik untuk mendapatkan sponsor agar mendapatkan tambahan dana untuk mengantisipasi
krisis dana serta ketergantungan dari sponsor tunggal.
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