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 Persijap Jepara merupakan salah satu klub sepak bola peserta kompetisi 
Super Liga Indonesia tahun 2008 / 2009  dari wilayah Jawa Tengah yang dapat 
bertahan dan melanjutkan kompetisi sampai selesai, bahkan berada di posisi yang 
cukup membanggakan yaitu sepuluh besar klasmen. Dalam perjalananya di 
kompetisi sebesar Super Liga ini tentunya banyak masalah dan kendala-kendala 
dalam manajemen. Hal inilah yang membuat peneliti tergugah untuk melakukan 
penelitian mengenai manajemen Persijap dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 
dalam fungsi manajemen sehingga dapat prestasi yang cukup membanggakan ini.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini  yaitu bagaimana manajemen di 
Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara ( PERSIJAP ) dalam menjalankan fungsi-
fungsi manajemenya di kompetisi Super Liga Indonesia tahun 2008 / 2009.  
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 
bagaimana manajemen Persijap dalam menjalankan fungsi-fungsinya di kompetisi 
Super Liga Indonesia. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu ketua umum, manajer, sekretaris, bagian 
humas, koordinator sekretariat. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua 
umum, manajer, sekretaris, bagian humas, koordinator sekretariat. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah triangulasi data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen klub Persijap Jepara 
telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen  diantaranya adalah 
fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan atau pengarahan 
dan fungsi pengawasan dengan baik dalam kompetisi Super Liga Indonesia tahun 
2008. 
 Saran yang dapat disampaikan yaitu Kepada pengurus Persatuan Sepak 
Bola Indonesia Jepara ( Persijap ) hendaknya mempertahankan dan meningkatkan 
jalanya kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan program kerja dan sasaran 
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen sehingga 
dapat mengontrol jalanya organisasi. Kepada Ketua bidang dana dan prasarana 
hendaknya mencari solusi bagaimana mendapatkan sebuah dana yang cukup 
untuk menopang  jalanya kepengurusan tanpa mengharapkan kucuran dari APBD 
sepenuhnya. 
 
 
 
 


