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Abstrak 

Peneltian ini berfokus pada manajemen konflik dalam klub sepatu roda Delta Inline Skate 

Sidoarjo antara Tim Jambi dengan Tim Delta. Klub Delta Inline Skate Sidoarjo adalah klub sepatu 

roda pertama yang masih bertahan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tipe deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. 

Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik dari Thomas dan Killman untuk menjelaskan 

manajemen konflik antar dua kelompok yaitu Tim Jambi dan Tim Delta. Kelompok yang peneliti 

teliti merupakan kelompok formal. Hasil dari penelitian menunjukkan jika Tim Jambi 

menggunakan gaya manajemen konflik competition dan Tim Delta menggunakan gaya manajemen 

konflik accomodation. Hasil dari manajemen konflik dalam Delta Inline Skate Sidoarjo antara Tim 

Jambi dan Tim Delta adalah win-lose karena Tim Jambi menang karena cenderung concern for 

self dan Tim Delta cenderung mengalah karena concern for others.  

 

Kata kunci: komunikasi organisasi, manajemen konflik, olahraga, sepatu roda 

 

 

Abstract  

This research focuses on conflict management in the Delta Inline Skate Sidoarjo Club 

between the Jambi Team and Delta Team. Delta Inline Skate Sidoarjo Club is the first roller 

skating club that still survives in Sidoarjo. This study uses a qualitative approach with descriptive 

type by collecting data through in-depth interviews. This research used conflict management 

theory from Thomas and Killman to explain conflict management between two groups, the Jambi 

Team and Delta Team. The group that the researcher is researching is a formal group. The results 

of the study indicate that the Jambi Team uses a conflict management style of competition and the 

Delta Team uses a conflict management accommodation style. The results of conflict management 

in Delta Inline Skate Sidoarjo Club between the Jambi Team and Delta Team were win-lose 

mailto:choirunnisasafa@gmail.com


2 

 

because the Jambi Team won because they tended to be a concern for self and Delta Team tended 

to succumb because of concern for others. 

 

Keywords: Organizational Communication, conflict management, sport, inline skate 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada manajemen konflik dalam tubuh organisasi klub sepatu roda 

Delta Inline Skate Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. 

Meskipun tidak banyak yang mengetahui tentang olahraga sepatu roda, pada tahun 2016, sepatu 

roda sempat menjadi olahraga favorit anak-anak. Tetapi, tidak banyak yang mengetahui jika 

olahraga sepatu roda di Indonesia sudah dipertandingkan di PON sejak tahun 1997. Kemudian 

pada tahun 2011 dipertandingkan di SEA Games dan tahun 2018 dipertandingkan di Asian Games.   

Sepatu roda secara internasional berada dalam naungan World Skates (WS) yang 

merupakan lembaga tertinggi olahraga sepatu roda di dunia (isdofficial.org). PORSEROSI 

(Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia) adalah lembaga tertinggi yang dikukuhkan 

oleh KONI Pusat untuk mengatur dan mengembangkan olahraga sepatu roda (isdofficial.org). 

Oleh karena itu, olahraga sepatu roda sudah diakui secara nasional bahkan dunia.  

Miller (2012: 8) berpendapat jika “’an organization is like a pizza’ in that it must have 

people (flour), communication (water that holds the flour together), and goals (yeast that makes 

the dough rise). Kemudian, menurut Harsuki 2012: 104) “organisasi merupakan badan, wadah, 

tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Oleh 

karena itu, sepatu roda memiliki Induk Organisasi yaitu PORSEROSI sebagai wadah atlet-atlet 

dan anggota organisasi untuk bekerjasama dan mencapai tujuannya. PORSEROSI merupakan 

organisasi nirlaba atau nonprofit organization. Seperti yang dikemukakan oleh Harsuki (2012: 

109) jika induk-induk organisasi yang menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia merupakan 

organisasi nirlaba.  

Disiplin olahraga sepatu roda secara resmi dibagi menjadi 10, antara lain: Artistic, Roller 

Freestyle, Inline Alpine, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Hockey, Roller Derby,  Rink 

Hockey, Skateboarding, dan Speed. Disiplin olahraga sepatu roda yang aktif di Indonesia adalah 

Speed, Inline Hockey, Artistic Inline, Inline Freestyle, Aggressive Skating dan Skateboarding.  
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Pada kesempatan kali ini  yang akan diteliti adalah  Pada penelitian kali ini, peneliti memfokuskan 

untuk meneliti pada disiplin sepatu roda cepat atau speed.  

Konflik dalam organisasi olahraga tak dapat dihindari, salah satunya dalam organisasi 

olahraga sepatu roda. Tetapi, konflik dalam organisasi olahraga yang sering diketahui oleh publik 

adalah konflik dalam olahraga sepak bola nasional maupun mancanegara. Hampir semua 

masyarakat mengetahui permasalahan konflik dalam organisasi olahraga sepak bola karena konflik 

tersebut cukup banyak diliput oleh media massa seperti televisi, surat kabar, hingga media daring. 

Secara nasional, dalam organisasi olahraga sepatu roda juga mengalami konflik. Tetapi, karena 

olahraga ini tidak memiliki cukup banyak peminat seperti sepak bola, olahraga sepatu roda tidak 

mendapatkan publikasi sebesar olahraga sepak bola. 

Peneliti tertarik untuk meneliti konflik dalam olahraga sepatu roda dengan skala yang 

lebih kecil yaitu dalam tingkatan cabang. Hal ini menarik untuk peneliti teliti karena konflik-

konflik yang terjadi dalam organisasi olahraga terjadi mulai dari skala yang lebih kecil. Peneliti 

memilih tingkatan cabang dalam sepatu roda karena dari tingkat daerah yang kemudian akan 

menghasilkan atlet-atlet nasional. Data yang dikutip dari jpnn.com membuat peneliti memilih 

Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian karena dari provinsi di Jawa Timur, Kabupaten 

Sidoarjo memiliki atlet sepatu roda yang berprestasi dan klub sepatu roda tertua yang masih 

bertahan di Jawa Timur. Selain itu, dua atlet sepatu roda dari Sidoarjo juga merupakan atlet terbaik 

di Indonesia.  

Terdapat klub sepatu roda tertua di Sidoarjo. Klub tersebut adalah Delta Inline Skate 

Sidoarjo. Menurut Parks, Quarterman, dan Thibault (2007 dalam Harsuki 2012: 109-110)  

organisasi yang memberikan servis yang berkaitan dengan olahraga seperti perkumpulan golf, klub 

tenis, klub fitness dan klub olahraga lainnya merupakan organisasi komersial.  Sehingga, klub 

Delta Inline Skate Sidoarjo merupakan organisasi komersial yang memberikan servis kepada 

anggotanya yaitu para atlet-atlet untuk belajar hingga mengembangkan bakatnya pada olahraga 

sepatu roda.  Delta Inline Skate Sidoarjo pada awalnya merupakan satu-satunya klub sepatu roda 

yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang sudah berdiri sejak tahun 1997. Kemudian, terjadi konflik 

dalam klub tersebut, sehingga membuat klub tersebut terpecah menjadi beberapa bagian. Tetapi, 

Klub sepatu roda Delta Inline Skate Sidoarjo tetap bertahan hingga saat ini. 

Menurut Winardi (2007) konflik dapat muncul ketika terdapat ketidaksesuaian paham 

dalam situasi sosial tentang pemikiran-pemikiran tertentu. Kemudian, Miller (2012) 
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mendefinisikan “Conflict can be both destructive and productive. It can destroy work relations or 

it can create impetus for an organizational change”. Seperti yang definisi konflik yang telah 

dikemukakan oleh Winardi (2007) dan Miller (2012), konflik dalam klub Delta Inline Skate 

Sidoarjo bisa terjadi karena terdapat ketidaksesuaian pendapat dan dapat merusak hubungan kerja 

atau mencipkan dorongan untuk perubahan organisasi. Menurut Harsuki (2012: 15)  “dari waktu 

ke waktu, terdapat kontroversi dalam olahraga, seperti juga pada profesi lain dan kegiatan dalam 

kehidupan mengenai perselisihan kepentingan”. Oleh karena itu, memang konflik dalam 

organisasi apapun, termasuk dalam organisasi olahraga tidak dapat dihindari.  

Konflik yang terjadi dalam Delta Inline Skate Sidoarjo ini adalah konflik antar kelompok. 

Hal ini terjadi karena Delta Inline Skate Sidoarjo memiliki anggota yang cukup banyak. Selain itu, 

terdapat dua kelompok dalam satu organisasi. Setelah adanya dua kelompok antara Tim senior 

atlet-atlet Delta Inline Skate Sidoarjo yang mewakili Jambi dan kelompok-kelompok yang tetap 

mewakili Jawa Timur, sering terjadi perpecahan Klub sehingga menghasilkan klub baru. Setelah 

klub pecah pada tahun 2004 dan menghasilkan klub Silk yang sekarang sudah tidak ada. Kemudian 

Delta Inline Skate Sidoarjo terpecah kembali pada tahun 2006. Pada tahun 2006, klub terpecah 

menjadi Fics. Kemudian tahun 2008 klub kembali terpecah. Pecahan tersebut merupakan Klub X-

speed Sidoarjo yang masih bertahan hingga saat ini. 2015 klub kembali terpecah menjadi Dfiss, 

hal ini karena konflik dimana pada saat itu Oky Andrianto atlet Delta Inline Skate Sidoarjo yang 

mewakili Jambi ingin kembali ke Jawa Timur, dan memutuskan keluar dengan sekelompok orang. 

Setelah melakukan obeservasi ke lapangan, peneliti menemukan jika pendiri sekaligus 

pelatih dari klub sepatu roda Delta Inline Skate Sidoarjo telah membentuk klub baru yang bernama 

Faster pada tahun 2017. Sebelum pecah pada tersebut, Delta Inline Skate Sidoarjo memiliki 

anggota yang cukup banyak. Anggota Delta Inline Skate Sidoarjo hampir sebagian besar berpindah 

ke Faster dan diantaranya merupakan kelompok atlet-atlet senior tim sepatu roda Jambi. Sehingga, 

anggota Delta Inline Skate Sidoarjo sekarang adalah atlet-atlet junior. Kelompok yang 

memutuskan tetap di Delta Inline Skate Sidoarjo sebagian adalah anggota lama yang masih ingin 

mempertahankan klub. Sehingga, konflik yang terjadi di dalam klub sepatu roda Delta Inline Skate 

Sidoarjo adalah konflik antar kelompok yaitu Tim Jambi dan Tim Delta Inline Skate Sidoarjo itu 

sendiri. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tiga narasumber dari masing-masing 

kelompok . 
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PEMBAHASAN  

Pada penelitian ini, peneliti meneliti dua kelompok yaitu Tim Jambi dan Tim Delta. Untuk 

mempermudah analisis, peneliti akan membagi pembahasan menurut dua kelompok tersebut. 

Tim Jambi  

Pertama, peneliti akan menjelaskan jenis konflik yang ada dalam Tim Jambi. Berdasarkan 

hasil wawancara, terdapat konflik antar kelompok dalam organisasi yaitu konflik antar kelompok 

antara Tim Jambi dan Tim Delta. Kemudian, ada pula konflik antar organisasi yang peneliti 

temukan dalam hasil dari wawancara dengan eks anggota Delta Inline Skate Sidoarjo yang 

sekarang merupakan Tim Jambi. Menurut Masmuh (2010) Konflik antar organisasi terjadi karena 

adanya persaingan antar kelompok. Kemudian konflik antar kelompok yaitu antara Tim Jambi 

dengan Tim Delta adalah karena adanya ajakan dari Tim Jambi kepada Tim Delta untuk masuk ke 

dalam Tim Jambi. Jika melihat dari hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis sebagai konflik 

antar kelompok. Menurut Masmuh (2010) konflik antar kelompok merupakan konflik antar 

kelompok di dalam organisasi yang sama, hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan 

kepentingan antar kelompok. Kepentingan disini menurut analisis peneliti adalah untuk 

memperkuat Tim Jambi karena Tim Jambi pun memiliki konflik dengan organisasi lain yaitu Tim 

Jawa Timur.  

Kemudian peneliti menganalisis fase-fase konflik pada Tim Jambi. Peneliti menganalisis 

fase konflik mulai dari latent conflict karena ada beberapa pihak yang cukup mendominasi dan 

ingin merebut posisi tertentu dalam organisasi. Peneliti menganalisis terdapat fase perceived 

conflict wali atlet merasa pelatih menghambat tujuan dari wali atlet untuk memajukan prestasi 

anaknya. Sehingga, karena merasa dihambat beberapa wali atlet merasa ingin untuk membentuk 

klub sendiri. Menurut peneliti, terdapat fase konflik yang tidak dilewati dalam kelompok Tim 

Jambi, peneliti menganalisis tidak ada fase felt conflict karena dalam hasil wawancara peneliti 

tidak menemukan data bagaimana Tim Jambi merumuskan strategi untuk menangani konflik. Fase 

manifest conflit yang dilakukan oleh Tim Jambi adalah dengan mengadakan rapat internal dengan 

anggota kelompok dan organisasi keseluruhan untuk memberikan jawaban atas permasalahannya.  

Terakhir, Peneliti menganalisis gaya manajemen konflik beserta faktornya yang dilakukan 

Tim Jambi melalui tiga narasumber yang telah diwawancarai. Pertama oleh pendiri Delta Inline 

Skate Sidoarjo adalah competition atau kompetisi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pace dan 

Faules jika kekalahan sebagai tanda kelemahan, status yang menurun, dan sebuah citra diri yang 
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menurun sehingga menganggap tujuan yang layak adalah kemenangan yang merupakan prestasi 

dan kebahagiaan. Faktor yang mempengaruhi manajemen konflik yang dilakukan Pendiri Delta 

Inline Skate Sidoarjo adalah faktor pribadi karena meskipun membicarakan kepada organisasi, 

tetapi pihak yang berkonflik tetap ingin memenuhi keinginannya untuk membentuk klub baru. 

Menurut Miller (2012) manajemen konflik orang-orang akan bervariasi sesuai dengan 

kaarakteristik pribadi seperti agresivitas, introversi, dan kebutuhan untuk kontrol. Hal ini menurut 

peneliti mempengaruhi Pendiri Delta Inline Skate Sidoarjo ini. 

Kedua adalah gaya manajemen konflik dari eks asisten pelatih Delta Inline Skate Sidoarjo 

yang menurut analisis peneliti menggunakan competition. Peneliti menganalisis hasil wawancara 

ini sebagai kompetisi karena dengan mengkomunikasikan konflik dengan Tim Delta. Sebelum 

memutuskan untuk meninggalkan organisasi, Tim Jambi dan Tim Delta membentuk sebuah rapat 

yang pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan orang lain. Faktor yang mempengaruhi gaya 

manajemen konflik adalah faktor pribadi karena beliau sebagai individu dalam konflik dapat 

membingkai situasi apa dimana mereka akan kehilangan atau mendapatkan sesuatu. Hal ini 

menurut analisis peneliti adalah kondisi dimana mereka akan mendapatkan kesempatan untuk 

membentuk klub baru. 

Ketiga peneliti menganalisis gaya manajemen konflik eks anggota Delta Inline Skate 

Sidoarjo adalah sebagai avoidance. Hal ini karena beliau tidak menyebutkan cara beliau 

menyelesaikan konflik. Karena, ketika ada masalah dia mempercayakannya kepada individu yang 

memiliki posisi hierarki lebih tinggi. Menurut analisis peneliti, faktor yang mempengaruhi gaya 

manajemen konflik dari eks anggota Delta Inline Skate Sidoarjo atau Tim Jambi ini adalah faktor 

hubungan. Hal ini karena menurut Miller (2012) penting dari hubungan antara pihak-pihak yang 

berkonflik adalah kekuasaan atau posisi hierarki para individu. 

Tim Delta 

Peneliti menemukan konflik yang terjadi dalam klub sepatu roda Delta Inline Skate 

Sidoarjo adalah konflik antar kelompok dalam organisasi. Konflik antar kelompok dalam 

organisasi terjadi karena beberapa kelompok merasa frustasi karena mereka tidak dapat mencapai 

tujuan mereka (Pace dan Faules 2000). Peneliti menemukan fase latent conflict yang terjadi dalam 

klub sepatu roda Delta Inline Skate Sidoarjo. Fase latent conflict menurut Pondy (dalam Masmuh 

2010) terjadi ketika adanya konflik peran perebutan posisi dalam organisasi hingga adanya 

perbedaan tujuan di antara anggota dalam organisasi. Fase perceived conflict seperti yang 
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dikemukakan oleh Pondy dalam Miller (2012) perceived conflict adalah “satu atau lebih pihak 

menganggap bahwa situasi mereka ditandai oleh ketidakcocokan”. Hal ini disebabkan oleh 

ketidakcocokan pada manajemen ataupun kepelatihan yang ada di dalam klub sepatu roda Delta 

Inline Skate Sidoarjo.  Felt conflict yaitu fase ketika Pihak mulai merumuskan strategi tentang cara 

menangani konflik dan mempertimbangkan hasil yang akan atau tidak dapat diterima. Setelah ada 

ketidakcocokan dalam kepengurusan dan kepelatihan yang ada di dalam Delta Inline Skate 

Sidoarjo, pada akhirnya wali atlet membentuk kelompok-kelompok di dalam organisasi. Berbeda 

dengan kelompok yang sudah ada yaitu Tim Jambi yang memang dibentuk oleh organisasi atau 

merupakan kelompok formal. Fase manifest conflict perilaku sudah mulai menunjukkan tanda-

tanda terjadinya konflik dan mulai menyusun strategi dan tujuan dari konflik diberlakukan dalam 

bentuk komunikasi dengan menunjuk humas terlebih dahulu. Setelah itu, pengurus melakukan 

pendekatan kepada pihak yang berkonflik. 

 Setelah menjelaskan fase-fase konflik dalam Tim Delta, selanjutnya peneliti akan 

menjelaskan gaya manajemen konflik dan faktornya dalam Tim Delta yang dibagi menjadi tiga. 

Pertama, menurut analisis peneliti, gaya yang sesuai dengan Ketua Delta Inline Skate Sidoarjo 

adalah accomodation. Accomodation kurang tegas dan cukup kooperatif. Pace dan Faules (2013: 

372) orang yang menganut gaya ini merasa jika keselarasan harus ditegakkan dan menganggap 

kemarahan dan konfrontasi adalah suatu hal yang buruk. Faktor yang mempengaruhi gaya 

manajemen konflik Ketua Delta Inline Skate Sidoarjo adalah faktor hubungan. Hal ini berdasarkan 

aspek yang dikemukakan Jameson (dalam Miller 2012) yaitu individu akan membentuk solusi 

yang kolaboratif dengan menggunakan strategi kesopanan untuk menjaga konflik ini.   

Kedua adalah Pelatih Delta Inline Skate Sidoarjo. Pelatih Delta Inline Skate Sidoarjo 

memiliki gaya manajemen konflik accomodation juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 

manajemen konflik yang dilakukan oleh Pelatih Delta Inline Skate Sidoarjo ini merupakan 

hubungan antara pelatih dengan anggotanya. Pelatih Sebagai pelatih klub sepatu roda Delta Inline 

Skate Sidoarjo menurut beliau, jika permasalahan dikomunikasikan dengan baik dan positive 

thinking, konflik dapat diselesaikan dengan baik. 

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan humas Delta Inline Skate Sidoarjo, beliau 

menambahkan jika untuk menyelesaikan konflik, ia lebih terbuka dengan para anggotanya dan 

mengkomunikasikan apa saja yang terjadi dalam organisasi. Gaya manajemen konflik yang 

dilakukan oleh Humas Delta Inline Skate Sidoarjo menurut peneliti adalah collaboration. Faktor 
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yang menyebkan faktor dari manajemen konflik yang dilakukan oleh humas Delta Inline Skate 

Sidoarjo adalah faktor hubungan. 

 

KESIMPULAN 

Tim Jambi cenderung concern for self dengan menggunakan gaya manajemen konflik 

competition dan Tim Delta cenderung concern for others dengan gaya manajemen konflik 

accomodation sehingga peneliti secara keseluruhan menyimpulkan hasil analisis dari manajemen 

konflik antara Tim Jambi dan Tim Delta dalam klub sepatu roda Delta Inline Skate Sidoarjo 

sebagai win-lose atau menang-kalah. Pihak yang menang adalah Tim Jambi. Menurut analisis 

peneliti, Tim Jambi menang karena telah mencapai tujuannya yaitu membentuk klub baru. Hal ini 

seperti yang dikutip dari Winardi (2007) konflik win-lose terjadi ketka salah satu pihak berhasil 

untuk mencapai tujuannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Menurut analisis peneliti 

Tim Delta mengalah karena sudah berusaha untuk mempertahankan organisasi melalui akomodasi 

tetapi tetap tidak berhasil mempertahankan keutuhan organisasi. 
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