
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. KESIMPULAN 
 

Perancangan buku biografi singkat klub sepakbola PSIM Yogyakarta ini 

bertujuan untuk memberikan informasi yang faktual terhadap masyarakat 

sepakbola Yogyakarta terutama suporter PSIM Yogyakarta yang haus akan 

infromasi tentang klub ini. Buku ini diharapkan meningkatkan nilai apresiasi 

terhadap klub yang disajikan dengan visualisasi yang faktual, informatif dan 

elemen-elemen yang mendukung kolektibelitas buku ini. Meski dihadapkan 

dengan klub yang memiliki sejarah yang panjang, namun beberapa kendala 

kerap ditemui seperti minimnya catatan dan pengarsipan oleh pihak klub, dan 

data-data visual dan verbal yang terhimpun hingga saat ini sangat terbatas. Untuk 

meminimalisir minimnya data verbal dan visual diperlukan usaha lebih seperti 

pengarsipan dan pencarian data verbl melalui suporter aktivis yang memiliki visi 

yang sama. 

Konsep perancangan ini pun berusaha memecahkan masalah-masalah di 

atas, untuk itu beberapa solusi digunakan dalam beberapa masalah yang ditemui, 

seperti upaya mengarsipan di media-media massa untuk pencarian data visual 

dan interview atau mencari data baik verbal maupun visual dari beberapa aktivis 

suporter PSIM. Ilustrasi foto digunakan untuk memberikan informasi yang 

fakual tentang beberapa kejadian yang dianggap penting dalam perjalanan klub 

ini. 

Panjangnya sejarah PSIM Yogyakarta sebagai klub ditambah dengan 

tingginya euphoria masyarakat sepakbola Yogyakarta terhadap PSIM ternyata 

tidak cukup untuk menggugah manajemen klub untuk melakukan gerakan 

penyelamatan sejarah perjalanan klub. Di sisi lain, klub-klub sepakbola di 

Yogyakarta lainnya seperti PSS Sleman yang notabenenya jauh lebih muda 

daripada PSIM Yogyakarta justru lebih sadar tentang upaya pengarsipan ini. 
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Dalam perancangan ini, topic-topik yang diangkat adalah topik-topik 

yang ringan untuk dibaca oleh target audience, mengingat tujuan perancangan 

ini adalah upaya pengarsipan, pemberian informasi kepada suporter dan 

pengenalan PSIM Yogyakarta untuk masyarakat sepakbola yang awam tentang 

PSIM Yogyakarta. Topik-topik utama seperti lahirnya PSIM, perjalanan klub di 

kompetisi sepakbola nasional, identitas klub, hingga cerita-cerita ringan seputar 

klub dan sosial. 

Perancangan buku biografi singkat ini dirasa tepat dimunculkan dan 

diharapakan dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya seputar PSIM 

Yogyakarta. Keputusan ini diambil mengingat meningkatnya animo masyarakat 

Indonesia terhadap sepakbola nasional dan upaya modernisasi liga oleh PSSI. 

Dengan diluncurkannya buku ini, diharapkan suporter PSIM lebih paham 

tentang klub dan lebih dewasa dalam mengapresiasi klub ini. 
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B. SARAN 

Perancangan ini merupakan terobosan baru dalam dunia pengarsipan 

sepakbola Indonesia, karena sebelumnya hampir tidak ada klub sepakbola di 

Indonesia yang menulis buku serupa. Dalam perancangan ini, penuli menyadari 

masih banyak kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Meskipun 

demikian perancangan ini dapat menjadi bahan awal untuk dikaji lagi dan dapat 

diteruskan agar menjadi lebih sempurna lagi di masa-masa yang akan datang. 

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan terkait penyusunan buku serupa 

antara lain: 

 

1. Wawancara dengan pemain, tokoh, maupun pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan klub PSIM Yogyakarta guna memperoleh data yang 

komperhensif 

2. Upaya penelusuran data di instansi-instansi pemerintahan Kota Yogyakarta 

mengingat status klub PSIM Yogyakarta dan klub-klub sepakbola di 

Indonesia lainnya berstatus dibawah kepemilikan pemerintah daerah sebelum 

modernisasi sistem sepakbola nasional tahun 2011. 

3. Penelusuran data berupa rekam jejak media massa di perpustakaan dan 

pengarsipan daerah untuk mendapatkan data Verbal dan data visual yang 

tidak dapat ditemukan di pengarsipan media massa. 

4. Penelusuran data melalui interview di kalangan suporter PSIM Yogyakarta 

untuk mendapatkan data dari sudut pandang lain. 
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B. Tautan 

Football 

 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Football 

 

History Of Football 
https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html 

 
Dutch East Indies : Football History 

http://www.rsssf.com/tablesi/indiechamp.html 
 

The Complete History of Football 
https://www.britannica.com/sports/football-soccer 

 
Collectie de Tropenmuseum 

https://www.tropenmuseum.nl/nl 
 

History of Rugby 
http://kiwizone.co.nz/entertainment/rugby/ 

 

Cuju  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuju 

 

Fergus Suter 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fergus_Suter 

 
Sejarah PSSI 

www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI 
 

Lahirnya Kompetisi Nasional 
https://www.rappler.com/indonesia/olahraga/152677-lahirnya- 
kompetisi-sepak-bola-indonesia 
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