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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Studi Hubungan Internasional merupakan salah satu studi yang dinamis jika 

dibandingkan dengan studi lain karena studi Hubungan Internasional mengalami 

perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu. Selain faktor perkembangan 

waktu, situasi dunia internasional yang dipenuhi dengan berbagai fenomena yang 

melibatkan banyak negara juga membantu proses perkembangan studi Hubungan 

Internasional. Perkembangan studi Hubungan Internasional dapat dipelajari dengan 

jelas melalui keberagaman teori yang semakin variatif. Keberagaman teori tersebut 

dimulai dari munculnya teori-teori klasik sampai kepada teori-teori yang lebih 

modern (Jemadu, 2017: 13-14).1 Selain dari segi teori yang terus bertambah, 

perkembangan studi Hubungan Internasional juga dapat dipelajari melalui berbagai 

konsep, dinamika, dan fenomena yang terjadi di dunia internasional. 

Seiring berjalannya waktu, empat dari sekian banyak konsep yang terus 

mengalami perkembangan pesat dalam studi Hubungan Internasional adalah: 

globalisasi, diplomasi, organisasi internasional, dan promosi perdamaian. 

Fenomena yang paling mewarnai dinamika hubungan internasional adalah 

kemajuan globalisasi. Situasi internasional yang jauh lebih damai dan sudah jauh 

dari perang menjadi katalisator penting dalam kemajuan globalisasi hingga saat ini. 

                                                        
1 Teori klasik dalam studi Hubungan Internasional adalah Realisme dan Liberalisme. Terdapat 
banyak teori modern dalam studi Hubungan Internasional, seperti Konstruktivisme, Feminisme, 
English School, dan sebagainya. 
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Bahkan, manusia tidak perlu mendalami studi Hubungan Internasional terlebih 

dahulu untuk memahami globalisasi karena akibat dampaknya kepada hampir 

seluruh umat manusia. Globalisasi memberi pengaruh kepada dunia internasional 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan definisi yang sederhana, 

yaitu situasi hilangnya batas-batas negara secara eksplisit, globalisasi merupakan 

bukti konkret dinamika hubungan internasional (Brock-Utne, 2000). 

Bagi orang awam yang tidak akrab dengan studi Hubungan Internasional, 

diplomasi dianggap sebagai konsep yang terutama dalam studi Hubungan 

Internasional. Diplomasi merupakan aspek esensial dalam studi Hubungan 

Internasional. Seperti globalisasi, diplomasi juga terus mengalami perkembangan 

pesat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya variasi strategi diplomasi yang 

dilakukan oleh aktor-aktor yang ada, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara 

(Nurika, 2017). Dewasa ini, salah satu strategi diplomasi yang mulai mendapatkan 

perhatian besar adalah diplomasi olahraga. Olahraga dimanfaatkan berbagai aktor 

(terutama negara) untuk memenuhi kepentingan mereka di dunia internasional. 

Konsep organisasi internasional juga senantiasa memiliki keterkaitan yang 

erat dengan studi Hubungan Internasional. Seiring berjalannya perkembangan studi 

Hubungan Internasional, Hurd (2014: 1) mengatakan bahwa jumlah organisasi 

internasional juga ikut mengalami peningkatan yang pesat. Perkembangan ini 

didukung oleh menguatnya pandangan dari negara-negara bahwa keberadaan 

organisasi internasional menjamin stabilitas ekonomi dan politik global. Variasi 

organisasi internasional yang ada saat ini juga semakin bertambah. Para pemangku 

kepentingan cabang olahraga sepak bola juga tidak ketinggalan dengan ikut 
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mengembangkan organisasi internasional yang sangat penting, yaitu FIFA. 

Keberadaan FIFA menjadi sangat penting karena FIFA adalah penyelenggara 

utama FIFA World Cup bersama negara tuan rumah. 

Aspek olahraga telah memperoleh perhatian studi Hubungan Internasional 

sebagai pembahasan alternatif untuk melengkapi kajian yang telah ada sebelumnya. 

Konsep globalisasi, diplomasi, organisasi internasional, dan promosi perdamaian 

berkaitan erat dengan aspek olahraga. Olahraga sudah menjadi bagian dari strategi 

diplomasi. Diplomasi olahraga juga semakin populer di dunia internasional 

(Pambudi, 2016). Salah satu hal yang mencerminkan perkembangan diplomasi 

olahraga adalah pelaksanaan FIFA World Cup. 

FIFA World Cup adalah kompetisi antarnegara terbesar di dunia yang 

melibatkan negara-negara terbaik dalam cabang olahraga sepak bola. Artinya, 

negara yang berkompetisi dalam FIFA World Cup sudah melalui babak kualifikasi 

di setiap konfederasi. FIFA World Cup sudah dilaksanakan sebanyak 21 kali sejak 

1930 hingga saat ini. FIFA World Cup hanya dua kali absen menghiasi dunia 

olahraga internasional, yaitu pada 1942 dan 1946 akibat situasi politik dunia yang 

mengalami Perang Dunia II (Santamarina dan McAndrews, 2018). FIFA World 

Cup dianggap sebagai kompetisi yang prestisius karena hanya dilakukan setiap 

empat tahun sekali. Keberadaan FIFA World Cup semakin mendapat perhatian 

masyarakat internasional. Hal ini membuat FIFA World Cup mengalami dinamika 

beragam sehingga FIFA World Cup juga menjadi bagian dari perkembangan 

globalisasi, diplomasi olahraga, organisasi internasional, dan promosi perdamaian. 
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Keberadaan dan pelaksanaan FIFA World Cup sendiri tidak terlepas dari 

peran FIFA sebagai organisasi internasional yang bergerak khusus untuk cabang 

olahraga sepak bola dan beberapa cabang olahraga lainnya, seperti futsal, sepak 

bola pantai, dan e-football (pertandingan sepak bola elektronik melalui video 

game).2 Salah satu tugas utama yang dimiliki oleh FIFA tentunya adalah sebagai 

penyelenggara utama setiap edisi FIFA World Cup. Terkait dengan perkembangan 

globalisasi dan diplomasi olahraga, FIFA diharapkan menjadi jembatan antara 

negara dan sepak bola sehingga sepak bola dapat menjadi bagian yang lebih 

esensial sebagai wujud nyata pelaksanaan globalisasi dan diplomasi olahraga. 

Konsep lainnya yang tidak kalah penting dan memiliki hubungan dengan 

pelaksanaan FIFA World Cup adalah promosi perdamaian. Dalam pelaksanaannya, 

promosi perdamaian tidak hanya berkaitan langsung dengan FIFA World Cup, 

tetapi juga berkaitan langsung dengan sepak bola dan cabang olahraga lainnya 

secara umum. Terlepas dari berbagai bentuk persaingan dan kompetisi yang terjadi, 

olahraga dianggap sebagai sarana yang sangat positif untuk perkembangan promosi 

perdamaian. FIFA World Cup juga ikut menjadi kompetisi berskala internasional 

yang tidak pernah lupa mempromosikan perdamaian, baik dalam konteks sepak 

bola dan juga dalam konteks perdamaian bagi seluruh umat manusia. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara utama dari FIFA 

World Cup, FIFA menunjuk negara yang berhak menjadi tuan rumah pelaksanaan 

FIFA World Cup. Secara ringkas, proses yang dilalui sebelum FIFA menunjuk satu 

                                                        
2 Futsal adalah cabang olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi dimainkan di atas lapangan 
keras di dalam ruangan dan melibatkan 10 pemain (lima melawan lima). Sepak bola pantai adalah 
cabang olahraga yang mirip dengan futsal, tetapi dimainkan di pantai atau di atas lapangan pasir. 
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(atau lebih) negara sebagai tuan rumah FIFA World Cup adalah pengajuan diri dari 

negara calon tuan rumah, pengecekan langsung oleh FIFA di setiap calon tuan 

rumah, pengumpulan suara oleh seluruh anggota FIFA, hingga akhirnya dipilih tuan 

rumah resmi edisi FIFA World Cup tersebut. Proses pengecekan langsung oleh 

FIFA adalah proses yang paling penting karena tentunya dokumen yang diserahkan 

sebagai syarat pengajuan diri belum sepenuhnya cukup untuk meyakinkan FIFA. 

Setelah 21 edisi pelaksanaan, terdapat pola atau keunikan yang terbentuk 

dari daftar negara yang pernah ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah FIFA World 

Cup. Sebelum pelaksanaan FIFA World Cup edisi pertama, sepak bola internasional 

lebih banyak berkutat di dua benua, yaitu Eropa dan Amerika Selatan. Dinamika 

tersebut masih berlangsung hingga saat ini meskipun benua lain juga mengalami 

perkembangan pesat dalam sepak bola internasional. Eropa dan Amerika Selatan 

tetap mempertahankan “hegemoni” mereka di dunia sepak bola internasional. Atas 

dasar pertimbangan tersebut, FIFA menunjuk negara-negara Eropa dan Amerika 

Selatan sebagai tuan rumah FIFA World Cup dari edisi pertama (1930 di Uruguay) 

hingga edisi ke-16 (1998 di Perancis) (Rosenberg, 2019). 

Selama 16 edisi pelaksanaan FIFA World Cup tersebut, menjadi perkara 

yang cukup sulit untuk menemukan pemberitaan atau pencapaian bersifat negatif 

yang diperoleh negara tuan rumah. Bahkan, beberapa edisi pelaksanaan FIFA 

World Cup tersebut lebih banyak dikenal karena berhasil memperoleh pencapaian 

bersifat positif. Dari sisi pencapaian sepak bola, FIFA World Cup 1958 di Perancis 

terkenal karena menghasilkan rekor pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam 

satu edisi FIFA World Cup (Yoesting, 2018). Dari sisi jumlah penonton terbanyak 
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dalam satu pertandingan FIFA World Cup, pertandingan Brasil melawan Uruguay 

di final FIFA World Cup 1950 masih memegang rekor tersebut (Kappel, 2019). 

Selain itu, Kotabe dan Holsen (2004: 446) mengatakan bahwa 16 edisi 

pelaksanaan FIFA World Cup tersebut juga berhasil memecahkan rekor audiensi 

televisi terbanyak secara global. FIFA World Cup 1998 di Perancis berhasil meraih 

angka 3,4 miliar audiensi televisi, hanya kalah tipis dari beberapa edisi pelaksanaan 

Summer Olympics dan FIFA World Cup 2018 di Rusia. FIFA World Cup 1990 di 

Italia dan 1994 di Amerika Serikat berhasil meraih angka 1 miliar audiensi televisi, 

angka yang tidak kecil di saat itu (Herbert, 1990). FIFA World Cup juga meraih 

jumlah audiensi televisi yang sangat tinggi di berbagai negara di dunia. Hal ini 

menunjukkan bahwa sulit untuk menemukan pemberitaan bersifat negatif dalam 16 

edisi pelaksanaan FIFA World Cup tersebut. 

Namun, sangat disayangkan bahwa situasi dan kondisi terkait pemberitaan 

dan pencapaian bersifat positif yang memenuhi 16 edisi pelaksanaan FIFA World 

Cup sebelumnya di Eropa dan Amerika Selatan tidak berlanjut dengan cukup mulus 

dalam lima edisi pelaksanaan FIFA World Cup berikutnya. Kelima edisi tersebut 

adalah FIFA World Cup 2002 di Korea Selatan dan Jepang, 2006 di Jerman, 2010 

di Afrika Selatan, 2014 di Brasil, dan 2018 di Rusia. Dari kelima negara tersebut, 

terdapat nama Afrika Selatan dan Brasil yang murni menyandang status sebagai 

negara berkembang dalam dunia Hubungan Internasional saat ini (Smith, 2011). 

Sejatinya, Jepang sudah dapat dikategorikan sebagai negara maju dalam 

konteks ekonomi dan teknologi pada saat menjadi tuan rumah FIFA World Cup 

2002. Namun, Jepang, bersama dengan Korea Selatan masih dapat dikategorikan 
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sebagai negara berkembang dalam konteks prestasi sepak bola. Berdasarkan 

pandangan penulis terhadap negara Eropa, Rusia masih dapat dikategorikan sebagai 

negara berkembang dengan pertimbangan yang hampir serupa dengan Tiongkok di 

Asia.3 Sehingga, penulis melihat bahwa selain Jerman, keempat negara lainnya 

adalah tuan rumah FIFA World Cup yang menyandang status negara berkembang. 

FIFA melihat bahwa pergeseran sistem dan pola tuan rumah FIFA World 

Cup keluar dari Eropa dan Amerika Selatan adalah salah satu cara yang efektif 

untuk meningkatkan perkembangan sepak bola internasional secara lebih merata. 

FIFA juga berkeinginan untuk memperoleh audiens baru dan menambah 

pemasukan mereka untuk menunjang seluruh aktivitas mereka. Selain itu, sepak 

bola di luar Eropa dan Amerika Selatan juga terus berupaya untuk mengejar 

kemajuan yang ada di Eropa dan Amerika Selatan. Namun, penulis melihat bahwa 

jumlah pemberitaan dan pencapaian bersifat negatif selama masa persiapan, 

pelaksanaan, maupun setelah berakhirnya kelima edisi pelaksanaan FIFA World 

Cup tersebut meningkat dan lebih mudah untuk didapat jika dibandingkan dengan 

16 edisi pelaksanaan FIFA World Cup sebelumnya. 

Berbagai masalah dan kendala dihadapi dan dialami oleh kelima negara tuan 

rumah tersebut dalam mempersiapkan FIFA World Cup mereka, terutama untuk 

edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang, 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brasil, dan 

2018 di Rusia. Setiap edisi pelaksanaan memiliki kendala dan masalah yang 

membedakan mereka. Namun, tentunya selalu ada masalah klasik yang tidak 

                                                        
3 Pertimbangan yang serupa antara Rusia dan Tiongkok adalah dalam konteks luas wilayah yang 
begitu besar. Dengan adanya luas wilayah yang begitu besar, biasanya negara akan menghadapi 
kesulitan terkait kesetaraan pembangunan yang kurang merata. 
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pernah lepas dari proses persiapan pelaksanaan FIFA World Cup. Sehingga, 

penelitian ini juga mencoba untuk mengupas berbagai masalah yang dihadapi oleh 

keempat edisi pelaksanaan FIFA World Cup di negara berkembang tersebut. 

Selain itu, setiap negara tuan rumah FIFA World Cup juga memiliki 

motivasi yang tinggi untuk meningkatkan atau mengangkat citra nasional (national 

image) mereka di mata dunia internasional. Citra nasional menjadi sangat penting 

bagi setiap negara untuk dapat bersaing dan menjalankan relasi dengan negara 

lainnya. FIFA World Cup dipercaya dapat menjadi ajang yang mampu menarik 

perhatian sebagian besar masyarakat dunia. Hal ini tentunya ingin dimanfaatkan 

oleh negara tuan rumah terkait citra nasional mereka. Sehingga, citra nasional dari 

setiap negara tuan rumah juga menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini. 

Topik dan pembahasan dalam penelitian ini tentunya melibatkan beberapa 

objek penelitian yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Objek 

yang pertama adalah pelaksanaan FIFA World Cup yang tentunya memiliki sudut 

pandang dan kedudukan yang beragam untuk pembahasan lebih lanjut dalam 

penelitian ini. Kemudian, keberadaan FIFA sebagai organisasi internasional juga 

menjadi penting dalam penelitian ini. Penulis tidak terlalu melihat peran yang 

krusial dari objek aktor negara. Namun, penulis melibatkan beberapa negara 

berkembang sebagai objek utama aktor negara dalam penelitian ini karena penulis 

memilih FIFA World Cup di negara berkembang sebagai fokus penelitian. Kriteria 

pemilihan negara adalah yang menjadi tuan rumah FIFA World Cup di abad ke-21 

yang masih banyak menghadapi berbagai masalah atau yang tidak terlalu memiliki 

prestasi yang baik di dunia sepak bola internasional. 
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Selain itu, kriteria lainnya yang menjadi pendukung pemilihan negara yang 

menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah persamaan situasi yang sedang 

dihadapi oleh masing-masing negara. Kelima negara yang dipilih berupaya untuk 

memanfaatkan FIFA World Cup sebagai perayaan atas pencapaian internasional 

yang mereka dapat. Korea Selatan dan Jepang merayakan pertumbuhan ekonomi 

dan teknologi mereka. Afrika Selatan merayakan kebebasan dari rezim Apartheid 

dan perkembangan ekonomi mereka. Brasil dan Rusia juga merayakan kekuatan 

ekonomi mereka yang terus meningkat, seperti Afrika Selatan. 

Penulis memutuskan untuk memilih topik ini sebagai pembahasan atas 

dasar beberapa alasan. Pertama, penulis memiliki ketertarikan yang besar dalam 

membahas dua aspek penting dalam penelitian ini, yaitu sepak bola sebagai cabang 

olahraga dan studi Hubungan Internasional. Kedua, penulis melihat bahwa aspek 

non-tradisional dalam studi Hubungan Internasional semakin berkembang dewasa 

ini. Ketiga, aspek olahraga, terutama sepak bola, mampu melibatkan kalangan 

grassroot dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan studi Hubungan 

Internasional, salah satunya untuk mempromosikan perdamaian melalui sepak bola. 

Sejak dilakukan pertama kali pada 1930, FIFA World Cup sudah melalui 21 

edisi pelaksanaan setiap empat tahun sekali. Dari beberapa edisi pelaksanaan 

tersebut, penulis melihat bahwa setiap edisi pelaksanaan FIFA World Cup memiliki 

keistimewaan tersendiri yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Dalam 

penelitian ini, penulis memilih pelaksanaan FIFA World Cup di negara berkembang 

sebagai studi kasus utama karena dianggap mampu mendukung penulis dalam 

menjalankan penelitian ini sampai selesai sesuai dengan keinginan penulis. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Melihat perkembangan yang pesat dari studi Hubungan Internasional, maka 

kemajuan dari konsep dan fenomena globalisasi, diplomasi, organisasi internsional, 

serta promosi perdamaian menjadi sesuatu yang sangat menarik dan relevan untuk 

menjadi bahan penelitian dewasa ini. Aspek olahraga menjadi salah satu aspek yang 

mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

kemajuan keempat konsep dan fenomena tersebut. Dari berbagai cabang olahraga 

yang ada di dunia, sepak bola sebagai cabang olahraga paling populer di dunia dan 

terus berkembang pesat mengikuti waktu menjadi pilihan yang tepat. 

Sepak bola internasional mengalami berbagai dinamika, di mana salah satu 

dinamika terbesar adalah pelaksanaan FIFA World Cup. Setelah melalui 16 edisi 

pelaksanaan di Eropa dan Amerika Selatan, empat dari lima edisi pelaksanaan FIFA 

World Cup diselenggarakan di negara berkembang yang masih menghadapi 

perjalanan panjang untuk membangun negara mereka. Penulis ingin memahami 

fenomena yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan FIFA World Cup di negara 

berkembang menggunakan analisis studi Hubungan Internasional. 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan FIFA World Cup 2002, 2010, 2014, dan 2018 

membangun citra nasional negara tuan rumah?  

2. Bagaimana pola hubungan globalisasi, diplomasi olahraga, organisasi 

internasional, dan promosi perdamaian teramati dengan pelaksanaan 

FIFA World Cup 2002, 2010, 2014, dan 2018? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan penelitian. Pertama, 

untuk mendalami dan menganalisis kontribusi pelaksanaan FIFA World Cup 2002, 

2010, 2014, dan 2018 dalam membangun citra nasional negara tuan rumah setiap 

edisi pelaksanaan. Kedua, untuk mengamati dan menjelaskan pola hubungan yang 

terbentuk antara pelaksanaan FIFA World Cup 2002, 2010, 2014, dan 2018 dengan 

empat konsep esensial dalam studi Hubungan Internasional, yaitu globalisasi, 

diplomasi olahraga, organisasi internasional, dan promosi perdamaian.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Selain ingin mencapai tujuan penelitian sebagaimana yang sudah tercantum 

di bagian sebelumnya, penulis melihat dan meyakini bahwa penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih kegunaan kepada berbagai pihak yang punya kesempatan 

untuk membaca dan mempelajari penelitian ini. Secara garis besar, penulis 

mencoba mengkategorikan kegunaan penelitian itu menjadi dua jenis kegunaan 

berdasarkan pihak dan apa yang ingin dilakukan oleh pihak tersebut terhadap 

penelitian ini, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoretis. 

Kegunaan praktis lebih ditujukan kepada siapa saja yang membaca 

penelitian ini, yaitu agar para pembaca dapat memperoleh pandangan dan 

paradigma yang baru dalam melihat studi Hubungan Internasional, sehingga di 

masa depan para pembaca dapat memahami studi Hubungan Internasional dari 

sudut pandang lainnya yang cenderung jarang mendapat perhatian. Penulis juga 

ingin agar para pembaca dapat lebih mengenal dan mempelajari pelaksanaan FIFA 
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World Cup secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar sebagai kompetisi sepak 

bola antarnegara terbesar di dunia, tetapi sekaligus juga sebagai wujud nyata 

perkembangan studi Hubungan Internasional yang semakin pesat. 

Kegunaan teoretis lebih ditujukan kepada berbagai pihak yang ingin 

melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa, yaitu agar para peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai fondasi awal apabila ingin 

melihat fenomena dan aspek yang serupa dalam penelitian mereka. Selain itu, 

meskipun tergolong cukup sulit untuk terjadi, penulis berharap agar penelitian ini 

mampu memberikan evaluasi positif bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 

Dalam konteks yang lebih besar, penulis bercita-cita untuk melihat implementasi 

sudut pandang Hubungan Internasional yang lebih besar dalam pelaksanaan FIFA 

World Cup di masa depan, terutama setelah keberadaan penelitian ini. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini memberikan penjelasan awal secara sistematis dan latar belakang 

secara singkat mengenai bagaimana analisis pelaksanaan FIFA World Cup dari 

sudut pandang Hubungan Internasional. Selain itu, bab ini juga mengandung inti 

dan rumusan masalah yang menjadi “pusat kendali operasional” dalam penelitian 

ini. Kemudian, bab ini dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh 

penulis berikut juga dengan kegunaan penelitian kepada siapa saja yang hendak 

membaca dan mempelajari penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan gambaran umum 

mengenai sistematika penulisan penelitian ini. 
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Bab II: Kerangka Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi fondasi awal dari penjelasan 

data pada bagian selanjutnya dalam penelitian dan sebagai sarana analisis penelitian 

sebelumnya. Tinjauan pustaka juga membantu pemahaman penulis terhadap aspek 

inti dalam penelitian ini. Bab ini juga mengandung kerangka teori yang menjadi 

faktor esensial untuk dapat mendukung proses analisis data yang dilakukan oleh 

penulis pada bagian hasil dan pembahasan. Kerangka teori membantu pemahaman 

penulis terhadap teori Hubungan Internasional dan konsep utama yang relevan.  

 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan bagaimana dan apa metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab ini merangkum ruang lingkup penelitian supaya penelitian tetap 

di jalan yang tepat. Bab ini juga mengupas pendekatan dan metode penelitian yang 

diambil oleh penulis untuk menjalankan penelitian. Bab ini dilanjukan dengan 

teknik yang dipilih oleh penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan pilihan penulis terkait teknik mengolah, 

menganalisis, dan menyajikan data tersebut dalam penelitian ini. 

 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan: Sepak Bola dalam Konteks Hubungan 

Internasional dan Pelaksanaan FIFA World Cup 

Bab ini adalah bagian pertama dari penjabaran secara rinci hasil analisis 

setiap data. Pada bagian ini, penulis menjelaskan beberapa kasus yang 

menunjukkan sepak bola dalam perspektif politik dan Hubungan Internasional. 
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Penulis juga menjelaskan pembentukan FIFA dan perkembangan FIFA World Cup. 

Lalu, penulis menjelaskan proses persiapan dan pelaksanaan FIFA World Cup. 

Penulis juga menjelaskan dan membandingkan masalah yang dihadapi setiap 

pelaksanaan FIFA World Cup dari edisi pertama hingga edisi terakhir. 

 

Bab V: Hasil dan Pembahasan: FIFA World Cup sebagai Upaya 

Pembentukan Citra Nasional dan Arena Hubungan Internasional 

Bab ini adalah bagian kedua dari penjabaran secara rinci hasil analisis setiap 

data. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bagaimana negara tuan rumah berstatus 

negara berkembang yang diteliti menggunakan kesempatan menjadi tuan rumah 

FIFA World Cup untuk membentuk dan membangun citra nasional mereka. Penulis 

juga menjelaskan pola hubungan yang terbentuk antara FIFA World Cup dengan 

empat konsep esensial studi Hubungan Internasional, yaitu globalisasi, diplomasi 

olahraga, organisasi internasional, dan promosi perdamaian. 

 

Bab VI: Penutup 

Bab ini menjadi rangkuman dari lima bab sebelumnya serta sekaligus 

menjadi penutup dari penelitian ini. Bab ini mengandung bagian kesimpulan yang 

membahas ringkasan dari semua hasil penelitian serta menjelaskan hasil penelitian 

tersebut dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana namun lebih spesifik dan 

terarah sesuai juga dengan pertanyaan penelitian yang ada. Selain itu, bab ini juga 

membahas saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan hasil 

penelitian dan juga penelitian dengan topik serupa di masa depan.  


