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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, karena berkat hidayah dan inayahNya, penulis dapat 
menyelesaikan penulisan buku yang berjudul sosio antropologi 
olahraga sesuai dengan harapan penulis.   

Penulisan buku ini sebagai upaya untuk membantu 
mahasiswa keolahragaan agar lebih mudah dan cepat mengerti dan 
memahami materi tentang sosio antropologi olahraga. Pemakaian 
buku ini seyogyanya bukan menjadi satu-satunya sumber belajar 
yang digunakan namun disarankan sebagai salah satu sumber 
pengayaan dari materi-materi yang dapat diperoleh dari berbagai 
sumber. 

Buku ini berisi tentang materi sosio antropologi olahraga, 
yang terdiri atas: pengertian sosiologi, interaksi sosial dalam 
olahraga, kelompok sosial dalam olahraga, agresi dalam olahraga. 
Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang hubungan olahraga 
dengan politik, ekonomi dan politik, sosialisasi olahraga, 
penyimpangan sosial olahraga, pengendalian sosial dalam 
olahraga. Selanjutnya juga dibahas materi tentang kepemimpinan 
dalam olahraga, wanita dalam olahraga, pemasaran olahraga, 
olahraga sebagai pembentukan karakter. Demikian juga materi 
berikutnya membahas tentang hakikat fair play dan olahraga 
prestasi, olahraga sebagai fenomena sosial, dan terakhir materi 
tentang tingkatan sosial dalam olahraga. 

Selesainya penulisan buku ini atas bantuan dari para 
mahasiswa pengikut matakuliah sosio antropologi olahraga. Terima 
kasih telah memperkaya penulisan buku ini. Dan juga kepada para 
reviewer yang telah memberikan saran dan masukan untuk 
perbaikan penulisan buku ini. Namun demikian, penulis menyadari 
kemungkinan adanya kekurangan materi pasti tidak terhindarkan. 
Oleh sebab itu, masukan dari para pembaca buku ini akan 
memberikan wawasan yang lebih kepada penulis untuk terus 
memperbaiki agar buku ini semakin lebih baik dan berkualitas. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis, mahasiswa ilmu 
keolahragaan, dan juga pembaca yang berminat terhadap kajian 
sosio antropologi olahraga. 

                             
  Malang, Oktober 2018  



 

ii 
 

DAFTAR ISI 

 

       Halaman 

KATA PENGANTAR ................................................................ i 

DAFTAR ISI ............................................................................. ii 

 

BAB I    PENGERTIAN SOSIOLOGI ........................................ 1 

A. Pengertian Sosio Antropologi  ................................. 1 

B. Pengertian Sosio Antropologi Olahraga .................. 5 

C. Kajian Tentang Sosio Antropologi Olahraga ............ 10 

D. Kesimpulan ............................................................. 12 

 

BAB II   INTERAKSI SOSIAL DALAM OLAHRAGA ................. 14 

A. Interaksi Sosial dan Sistem Sosial ........................... 14 

B. Faktor-Faktor yang Mendasari Interaksi Sosial ........ 19 

C. Peran Sosial Olahraga ............................................. 23 

 

BAB III  KELOMPOK SOSIAL DALAM OLAHRAGA ................ 25 

A. Pengertian Kelompok Sosial .................................... 25 

B. Ciri-Ciri dan Syarat Kelompok Sosial ....................... 26 

C. Macam-Macam Kelompok Sosial ............................ 27 

D. Faktor Pembentukan Kelompok Sosial .................... 33 

E. Kelompok Sosial dalam Olahraga ............................ 34 

 

BAB IV  AGRESI DALAM OLAHRAGA .................................... 39 

A. Pengertian ............................................................... 39 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Agresi 

Olahraga.................................................................. 44 

C. Kesimpulan .............................................................. 50 

 

BAB V   HUBUNGAN OLAHRAGA DENGAN POLITIK,  

EKONOMI DAN POLITIK ........................................... 51 

A. Olahraga dan Politik ................................................ 52 

B. Olahraga dan Ekonomi ............................................ 55 

C. Olahraga dan Hiburan ............................................. 57 



 

iii 
 

D. Kesimpulan .............................................................. 59 

 

BAB VI  SOSIALISASI OLAHRAGA ......................................... 61 

A. Pengertian Sosialisasi ............................................. 62 

B. Tujuan Sosialisasi .................................................... 62 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses  

Sosialisasi ............................................................... 63 

D. Jenis-Jenis Sosialisasi ............................................. 64 

E. Tahapan Sosialisasi ................................................ 64 

F. Media Sosialisasi dalam Olahraga ........................... 66 

G. Kesimpulan .............................................................. 68 

 

BAB VII  PENYIMPANGAN SOSIAL OLAHRAGA ................... 69 

A. Pengertian Penyimpangan Sosial Olahraga ............ 70 

B. Penyebab Penyimpangan Perilaku Sosial Olahraga 71 

C. Jenis Perilaku Penyimpangan Sosial Olahraga ....... 72 

D. Beberapa Teori Kekerasan dalam Penyimpangan  

Sosial Olahraga ....................................................... 73 

E. Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Sosial 76 

F. Kesimpulan .............................................................. 76 

 

BAB VIII PENGENDALIAN SOSIAL DALAM OLAHRAGA ....... 77 

A. Pengertian Pengendalian Sosial .............................. 77 

B. Macam-macam Pengendalian Sosial ....................... 79 

C. Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial ........................ 81 

D. Kesimpulan .............................................................. 83 

 

BAB IX   KEPEMIMPINAN DALAM OLAHRAGA ..................... 85 

A. Kepemimpinan ........................................................ 86 

B. Syarat yang harus dimiliki Seorang Pemimpin ......... 87 

C. Macam Gaya Kepemimpinan ................................... 90 

D. Peranan Pemimpin atau Pembina ........................... 92 

E. Dampak Kepimpinan dengan Prestasi Olahraga ..... 93 

F. Kesimpulan .............................................................. 94 

 

BAB X    WANITA DALAM OLAHRAGA ................................... 95 

A. Peran Wanita dalam Olahraga ................................. 96 



 

iv 
 

B. Keterlibatan Wanita dalam Olahraga ....................... 98 

C. Perbedaan Fisik antara Wanita dan Laki-Laki .......... 101 

D. Pentingnya Olahraga untuk Wanita ......................... 103 

E. Pelaksanaan Olahrga pada Remaja Putri ................ 106 

F. Olahraga bagi Usia Sekolah Menengah .................. 109 

G. Pelaksanaan Olahraga Bagi Remaja Putri ............... 109 

H. Ganguan dan Pengaruh pada Saat Menstruasi  

dengan Olahraga pada Wanita ................................ 111 

I. Kesimpulan .............................................................. 115 

 

BAB XI PEMASARAN OLAHRAGA (SPORT MARKETING) .... 117 

A. Pengertian ............................................................... 119 

B. Mengembangkan Perencanaan Pemasaran  

Olahraga.................................................................. 122 

C. Manfaat Sport Marketing ......................................... 126 

 

BAB XII  OLAHRAGA SEBAGAI PEMBENTUKAN  

KARAKTER ................................................................ 127 

A. Pengertian Karakter Manusia .................................. 127 

B. Faktor Penentu Karakter Manusia ........................... 128 

C. Nilai-Nilai dalam Olahraga ....................................... 130 

D. Hubungan Olahraga dan Pembentukan Karakter .... 132 

E. Kesimpulan .............................................................. 133 

 

BAB XIII  HAKIKAT FAIR PLAY DAN OLAHRAGA PRESTASI 135 

A. Pengertian Fair Play ................................................ 136 

B. Akar dari Fair Play ................................................... 137 

C. Tanggung Jawab Pemain dan Atlet ......................... 140 

D. Tanggung Jawab Guru dan Orangtua ...................... 143 

E. Kesimpulan .............................................................. 146 

 

BAB XIV  OLAHRAGA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL .......... 147 

A. Pengertian Olahraga dan Fenomena Sosial ............ 147 

B. Nilai Sosial dalam Olahraga..................................... 148 

C. Manfaat Antropologi Fenomena Sosial .................... 150 

D. Fenomena Sosial Olahraga ..................................... 151 

E. Kesimpulan .............................................................. 152 



 

v 
 

BAB XV     TINGKATAN SOSIAL DALAM OLAHRAGA ........... 153 

A. Pengertian Tingkatan Sosial dalam Olahraga ......... 154 

B. Kesimpulan ............................................................. 156 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 157 

 



 

 

Sosio Antropologi Olahraga    1 
 

 

BAB PENGERTIAN SOSIO 

ANTROPOLOGI I 
 

 

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti 

kawan, teman sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. 

Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam 

buku yang berjudul "Cours De Philosophie Positive" karangan 

August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang 

sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu 

pengetahuan tentang masyarakat. Antropologi berasal dari kata 

anthropos yang berarti "manusia", dan logos yang berarti ilmu. 

Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis 

sekaligus makhluk sosial. 

Olahraga ialah suatu usaha untuk mendorong, 

membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan 

jasmaniah maupun rokhaniah pada tiap manusia. Lebih tegas 

dikatakan bahwa olahraga untuk mempertahankan ekistensi 

kemanusiaan dan untuk melakukan cita-cita hidup bangsa. 

Olahraga merupakan pembentukan fisik dan mental. 

 

A. Pengertian Sosio-Antropologi 

Beberapa para ahli mendefinisikan pengertian sosiologi 

dalam Kurniawan (2012) sebagai berikut: 

Green (dalam Rahardjo, 1999) menyatakan bahwa “sosiologi 

adalah ilmu yang mepelajari kehidupan manusia dalam 

masyarakat”. Priyotamtomo (2001), lebih lanjut mengemukakan 

bahwa “sosiologi mempelajari perilaku masyarakat dan perilaku 

sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. 



2    Sapto Adi 
 

Kelompok tersebut mencakup: keluarga, suku, komunitas, 

pemerintah, organisasi sosial, kelompok ekonomi, kelompok politik, 

dan lain sebagainya. Sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi 

kelompok, menelusuri asal-susul pertumbuhannya serta 

menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap para 

anggotanya”. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat atau cara 

masyarakat di atur (organized). Sosiologi memberikan pemahaman 

kritis tentang cara orang berhubungan satu sama lain melalui 

organisasi masyarakat dan bagaimana struktur dan budaya 

mempengaruhi hidup kita. Subyek masalah sosiologi berkisar dari 

kehidupan keluarga hingga organisasi, dari kejahatan hingga 

pendidikan, dari divisi ras dan kelas sosial hingga keyakinan 

bersama dari budaya umum, dari kemiskinan hingga kekayaan. 

Beberapa bidang memiliki cakupan yang luas dan menarik.   

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan 

proses sosial termasuk perubahan sosial. Menurut S. Soemardjan 

dan S. Soemardi (dalam Sudarsono, A., Wijayanti, A. T., 2016), 

struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur - unsur 

sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), 

lembaga- lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. A.  

Comte  membedakan  sifat  sosiologi menjadi dua, yaitu sosiologi 

statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian 

pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat.  

Contohnya,  masyarakat  dilihat  dan  dipahami menurut  unsur- 

unsur, seperti nilai, norma, peranan, lembaga, stratifikasi, dan 

struktur sosial. Sosiologi  yang  bersifat  dinamis  memusatkan  

perhatian  terhadap perkembangan masyarakat berdasarkan 

perubahan yang terencana atau yang terarah oleh proses 

pembangunan (Soemanto, R. B. , 2014). 

Pengertian sosiologi dari ilmuwan sosial yang lain, misalnya 

Mayor Polak (1979: 4-8) menjelaskan bahwa sosiologi adalah (1) 

suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, (2) 
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sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

masyarakat sebagai keseluruhan yakni antar hubungan di antara 

manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan 

kelompok dengan kelompok (3) sosiologi adalah suatu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan 

yakni antara hubungan di antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok baik formal 

maupun material, (5) sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antar- 

hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan 

kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun 

material, baik statis maupun dinamis (Subadi, T., 2009). Soerjono 

Soekanto bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur 

sosial dan proses- proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-

perubahan sosial (Soekanto, S., 2009).  

Kata "antropologi" telah diturunkan dari dua kata Yunani, 

anthropos (manusia) dan logus (studi atau sains). Dengan 

demikian, antropologi adalah, ilmu tentang manusia. Makna 

etimologis ini, tentu saja, terlalu luas dan umum. Lebih tepatnya, 

antropologi dapat disebut "ilmu manusia dan pekerjaan dan 

perilakunya". Antropolog tertarik pada semua aspek spesies 

manusia dan perilaku manusia, di semua tempat dan setiap saat, 

dari asal dan evolusi spesies melalui peradaban prasejarahnya 

hingga ke situasi saat ini. 

Menurut William A. Haviland antropologi adalah “studi tentang 

umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat 

tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh 

pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia”. 

Sedangkan menurut David Hunter antropologi adalah “ilmu yang 

lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia”. 

Demikian juga, menurut Koentjaraningrat antropologi adalah “ilmu 
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yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan 

mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta 

kebudayaan yang dihasilkan”. Menurut Webster dictionary, 

antropologi merupakan studi tentang manusia dan leluhur mereka 

melalui ruang dan waktu dan dalam kaitannya dengan karakter fisik, 

lingkungan dan hubungan sosial, dan budaya. Definisi lain memberi 

penekanan pada antropologi fisi, yaitu studi tentang karakteristik 

biologis dan fisiologis manusia dan evulosi mereka. 

Kernudian Koentjaraningrat (2009) secara canggih 

mengemukakan  penclefinisian antropologi yang  berdasarkan 

temuan   fase perkembangan Ilmu Antropologi, ia memberikan 

3 pendefinisian  ilmu antropologi, yaitu:  1) ilmu  antropologi 

sebagai  ilmu  yang  akademikal, yang  mernpelajari masyarakat  

dan kebudayaan  primitif dalam  ting katan  sejarah  evolusi  dan 

sejarah  penyebaran kebudayaan manusia; 2) Ilmu  

Antropologi sebagai  ilmu  praktis,  yang  mempelajari 

masyarakat dan   kebudayaan  suku-suku  bangsa   di  luar   

Eropa   dan   masyarakat masa  kini  yang  kompleks;  3) Ilmu  

Antropologi sebagai  ilmu  tentang makhluk   manusia    pada   

umurnnya dan manusia dalam keberagaman rnasyarakat suku   

bangsa  (Surayadi, B. 2012). Sementara itu, Simon Coleman dan 

Helen Watson (dalam Soerjasih, dkk. 2016) mendefinisikan 

antropologi sebagai ”kajian tentang manusia dan masyarakat, baik 

yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sedang 

berkembang maupun yang sudah punah”. 
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Gambar 1. di atas, menunjukkan situasi pelari yang sedang 

berlomba, yang terdiri dari berbagai bangsa. Perbedaan-perbedaan 

ras dari berbagai bangsa (negara) merupakan salah satu contoh 

yang dipelajari di dalam antropologi.  

Dari definisi antropologi di atas, dapat disimpulkan pengertian 

sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari 

manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-

cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga 

setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. 

 

B.  Pengertian Sosio Antropologi Olahraga 

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala 

kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan 

membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang 

sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk 

permainan, perlombaan/ pertandingan, dan prestasi puncak dalam 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas 

berdasarkan Pancasila.  

Antropologi Olahraga mengeksplorasi bagaimana olahraga 

membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial, budaya, politik, dan 

sejarah di mana kita hidup.  Sebagai perbandingan bahwa olahraga 

di Amerika, seperti di banyak negara, adalah bisnis besar, budaya 

populer, dan politik yang kuat. Ini telah menjadi media komunikasi 

sendiri dan memiliki konsekuensi penting untuk hubungan 

internasional dan multikultural. Tidak ada topik yang harus lebih 

menarik bagi ilmu sosial secara umum dan antropologi khususnya 

dari studi olahraga manusia (Blanchard, K., 1995). 

Bermain, permainan dan olahraga adalah perilaku yang 

dibangun secara kultural. Kinerja kegiatan tersebut menyoroti 

tradisi, kebiasaan, dan cara bertindak serta memberikan wawasan 

ke dalam budaya suatu kelompok, bagaimana mereka mengaitkan, 

http://wawan-satu.blogspot.com/2011/11/definisi-antropologi.html
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berbagi batas dan aturan, menyimpang, menghukum, dan memang 

menarik perhatian ke seluruh interaksi sosial. Tujuan mempelajari 

olahraga dan bermain di sini bukan hanya untuk mengamati 

perilaku yang dikonstruksi secara kultural tetapi untuk membedakan 

peserta dan kelompok subkultur yang mereka bentuk. Antropologi 

telah lama mempertimbangkan studi tentang agama, kekerabatan, 

ekonomi dan institusi politik dan sosial tetapi, pertimbangan 

olahraga dan permainan tetap periferal sampai saat ini. Seperti 

yang dikatakan Sands, "Permainan dan permainan primitif jarang 

dipertimbangkan oleh para antropolog, hanya dalam 50 tahun 

terakhir bahwa studi tentang olahraga dan budaya telah muncul dan 

ini telah dicapai di bidang akademik selain antropologi" (Collison H., 

2016).  

Untuk penjelasan pengertian olahraga lainnya ada yang 

menjelaskan bahwa olahraga harus bergerak dari konsep bermain, 

games, dan sport. Ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik 

antara lain: a) terpisah dari rutinitas, b) bebas, c) tidak produktif, d) 

menggunakan peraturan yang tidak baku. Ruang lingkup pada 

games mempunyai karakteristik: a) ada kompetisi, b) hasil 

ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, kesempatan. 

Sedangkan ruang lingkup sport; permainan yang dilembagakan, 

peraturan, fasilitas lapangan, sarana bersifat standard/baku. 

Olahraga bersifat netral dan umum, tidak digunakan dalam 

pengertian olahraga kompetitif, karena pengertiannya bukan hanya 

sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi terorganisasi (formal) 

dan tidak resmi (informal). Pendidikan jasmani pada dasarnya 

bersifat universal, berakar pada pandangan klasik tentang kesatuan 

erat antara “body and mind”, Pendidikan jasmani adalah bagian 

integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, 

intelektual dan emosional. Konsep pendidikan jasmani terfokus 

pada proses sosialisasi atau pembudayaan lewat aktifitas jasmani, 
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permainan dan olahraga. Proses sosialisasi berarti pengalihan nilai-

nilai budaya, perantaraan belajar merupakan pengalaman gerak 

yang bermakna dan memberi jaminan bagi partisipasi dan 

perkembangan seluruh aspek kepribadian peserta didik. Perubahan 

terjadi karena keterlibatan peserta didik sebagai aktor atau pelaku 

melalui pengalaman dan penghayatan secara langsung dalam 

pengalaman gerak sementara guru sebagai pendidik berperan 

sebagai “pengarah” agar kegiatan yang lebih bersifat pendewasaan 

itu tidak meleset dari pencapaian tujuan. 

Tujuan utama olahraga bukanlah pembangunan fisik saja 

melainkan juga pembangunan mental dan spiritual. Olahraga dalam 

pengertian lama ialah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

atas pilihan sendiri yang bermaksud menguatkan diri baik phisik 

maupun psychis tanpa mengharapkan suatu hasil materiil tetapi 

mengharapkan kenaikan prestasi. Olahraga dalam pengertian baru 

ialah membentuk manusia Indonesia Pancasila yang fisik kuat-

sehat berprestasi tinggi, yang memiliki kemampuan mental dan 

ketrampilan kerja yang kritis kreatif dan sejahtera. Jadi olahraga 

ialah suatu usaha untuk mendorong, membangkitkan, 

mengembangkan dan membina kekuatan jasmaniah maupun 

rohaniah pada tiap manusia. Lebih tegas dikatakan bahwa olahraga 

untuk mempertahankan ekistensi kemanusiaan dan untuk 

melakukan cita-cita hidup bangsa. Olahraga merupakan 

pembentukan fisik dan mental. Konsep mental dalam olahraga ini 

berkaitan dengan pembentukan karakter yang positif. Dengan 

catatan bahwa pelaku olahraga dengan kesadaran penuh memang 

mempergunakan sebagai alat pembentukan karakter positif. 

Dalam dan melalui olahraga dan permainan, kami terhubung 

dan membangun hubungan dengan rekan-rekan kami dan menjalin 

persahabatan yang langgeng. Kami bertemu orang-orang dan 

menciptakan komunitas melalui olahraga dan bermain baik di taman 
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bermain, di klub olahraga komunitas atau dengan tim nasional atau 

tim profesional. Olahraga menyatukan orang dan memfasilitasi 

pembangunan hubungan baik di dalam maupun di luar lapangan. 

Olahraga dan permainan memberikan kesempatan 

pendidikan dan pembelajaran yang tidak terbatas ini. Olahraga 

mendorong pendidikan berkelanjutan dalam keterampilan dan 

pengembangan pribadi. Atlet yang belajar cara tampil lebih baik 

juga belajar bagaimana menjadi rekan tim yang lebih baik. 

Olahraga dan bermain mempromosikan perubahan sosial 

dengan memanfaatkan olahraga sebagai platform untuk 

memajukan perubahan sosial. Olahraga dan bermain menciptakan 

akses yang sama dan kesempatan yang sama untuk semua, dan 

membantu menghilangkan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. 

 Olahraga dan bermain berkontribusi pada kesehatan dengan 

menghasilkan energi fisik dan mental yang dapat diubah menjadi 

tindakan, kreativitas, dan inovasi. Orang sehat dapat berkontribusi 

untuk meningkatkan masyarakat dengan membawa energi itu ke 

keluarga, sekolah, atau tempat kerja mereka. 

Tidak ada yang memunculkan kegembiraan murni seperti 

menggerakkan tubuh kita selama olahraga dan bermain. Tidak 

perlu aturan, tidak perlu jam-waktu, hanya kesempatan untuk 

bergerak bebas sesuai kemampuan kita. Tidak peduli usia kita, 

tidak peduli negara tempat kita tinggal, tidak masalah kemampuan 

fisik kita, olahraga dan bermain memungkinkan kita untuk 

mengekspresikan diri melalui gerakan sederhana. Olahraga dan 

bermain dapat meningkatkan kondisi manusia ketika orang-orang 

mengalami kegembiraan yang sederhana dari gerakan 

(https://www.peace-sport.org).  

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional 

semakin mengakui dan menggunakan kekuatan olahraga sebagai 

sarana untuk mempromosikan pembangunan dan perdamaian. 

Sejak penunjukan Penasihat Khusus pertama untuk Sekretaris 

https://www.peace-sport.org)/
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Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Olahraga untuk 

Pembangunan dan Perdamaian pada tahun 2001, PBB telah 

mempromosikan olahraga sebagai alat yang hemat biaya untuk 

mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dan 

untuk mempromosikan perdamaian. Telah terbukti bahwa 

penggunaan olahraga secara sistematis dan koheren dapat 

memberikan kontribusi penting bagi kesehatan masyarakat; 

pendidikan universal; kesetaraan gender; pengurangan 

kemiskinan; pencegahan HIV dan AIDS dan penyakit lainnya; 

kelestarian lingkungan serta pembangunan perdamaian dan 

resolusi konflik. Sejak Tahun Internasional Olahraga dan 

Pendidikan Jasmani 2005, Negara-negara Anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa telah semakin mengakui dalam undang-undang 

dan kebijakan nasional mereka peran olahraga dalam menghadapi 

berbagai tantangan kebijakan luar negeri domestik. (Beutler, I., 

2008).  

Sosio antropologi olahraga adalah suatu kegiatan kehidupan 

manusia dalam masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan 

meneliti kelompok yang dibangunnya dan mempelajari manusia 

dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara 

berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap 

manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda untuk 

mempertahankan ekistensi kemanusiaan dan melakukan 

pembentukan fisik dan mental secara bersama-sama.  

Aspek lain dari antropologi terapan dan olahraga adalah 

mempelajari orang-orang suku dan memahami permainan mereka; 

olahraga dll. Ini membantu dalam memahami bagaimana cara 

mereka memainkan permainan dan perilaku olahraga membantu 

pengembangan fisik dan sikap mereka. Setiap suku atau komunitas 

memiliki jenis olahraga atau permainan komunitas khusus mereka 

sendiri. Permainan mereka secara tidak langsung menekankan 
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pada perlunya kerjasama di antara anggota tim dan untuk 

mengambil sukses atau mengalahkan dengan sikap sportif.  

 

C.  Kajian Tentang Sosio Antropologi Olahraga 

Aktivitas fisik dapat mengidentifikasi dan mengajari nilai-nilai 

dalam sekumpulan kelompok, kaitanya dalam budaya misalnya 

munculnya tarian dan permainan yang ditampilkan. Fungsi dari itu 

semua sebenarnya mampu memberikan perbedaan pada masing-

masing lingkungan. Dari bentuk tarian membantu berkomunikasi 

mengenai nilai-nilai sosial, membangun kemampuan motorik untuk 

berburu atau perang, dan menyamaratakan perasaan yang 

dipengaruhi oleh keadaan sekitar dengan masalah lingkungan. 

Adanya aturan untuk siapa penari, bagaimana menari dipengaruhi 

oleh norma-norma sosial. Permainan dilihat sebagai keseimbangan 

dinamis dari perasaan alamiah, kompetisi, dan kebersamaan. 

Permainan-permainan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar 

(alam). Permainan-permainan yang ada berdasarkan atas cara 

manusia bertahan hidup, seperti ketepatan, kecepatan, kuatan, 

kebersamaan, dan kontrol agresi. Semua mengadaptasikan pada 

lingkungan di sekitar. 

Antropologi olahraga merupakan ketertarikan baru yang 

menimbulkan beberapa fokus, fokus disini menjelaskan pada: 

1. makna dan deskripsi tingkah laku olahraga, khususnya pada 

lingkungan yang belum mempunyai bahasa. 

2. definisi perbedaan budaya dan analisis dari olahraga. 

3. olahraga sebagai sebuah faktor pada pengaturan  akulturasi, 

ekulturasi, dan budaya. 

4. olahraga sebagai sebuah bentuk dari konflik manusia dan 

konteks dari isu atas serangan dan kekerasan. 

5. olahraga sebagai sebuah perspektif pada bagian-bagian dari 

tingkah laku budaya. 
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Berdasarkan fokus-fokus yang ada olahraga memiliki dimensi 

kerja yang berbeda. Bahwasanya olahraga muncul dari beberapa 

faktor tingkah laku manusia. Tingkahlaku manusia menghasilkan 

kajian-kajian dalam bentuk aktivitas fisik yang digunakan dalam 

olahraga. Contohnya munculnya permainan. Semua permainan 

tergantung pada kelompok budaya. Diperlukan kepekahan untuk 

perbedaan budaya yang siginifikan dari olahraga dan permainan. 

Antropologi juga memberikan pemahaman baik dari fungsi tentang 

aktivitas fisik yang bisa bermain dalam aturan budaya tapi juga 

bagaimana orang-orang memainkannya. Permainan juga 

disangkutkan dengan kejadian tabu, keberuntungan. Segala hal 

yang berhubungan dengan ketidakpastian. 

Ahli antropologi memberikan bantuan tentang makna bahasa 

tubuh. Ruang pribadi berbeda bagi masing-masing orang 

tergantung pada dimensi yang dipengaruhi oleh budaya. Gerak 

tangga, postur, gerak lokomotif dan aturan tentang menyentuh 

oranglain berbeda-beda berdasarkan budaya. Bahasa tubuh juga 

sangat penting untuk kompetisi atletik. Ekspresi wajah dan 

pergerakan tubuh membawa perasaan percaya diri atau rasa 

ketidaknyamanan antara lawan dan wasit dalam pertandingan. 

Menurut Ruth Benedict (1993) kebudayaan dibagi menjadi 

dua jenis dasar, Apollonian dan Dionysian. Kedua jenis ini 

merupakan kegiatan kesenangan, seperti naik kuda, dance, dimana 

itu merupakan hal unik, koheren, berkelanjutan, dan berbentuk. 

Bentuk gerak motorik akan memaksa orang untuk berjalan dan 

berlari. Namun ada juga berenang. Di sini, gerak yang secara umum 

bisa dilakukan disebut dengan phylogenetic sementara gerakan 

yang harus dipelajari sesuai konteks disebut ontogenetic sebagai 

contoh adalah berenang. 

Pergerakan phylogenetic bisa dipengaruhi secara alamiah 

oleh leluhur. Seperti di afrika, bayi lebih awal berjalan daripada bayi 
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dari daerah barat yang terparuh oleh perlakuan ibu. Ini merupakan 

gerak rangsangan dan konstan selama masa berjalan anak. 

 

D. Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat 

ditarik satu kesimpulah bahwa Salah satu masalah penting dalam 

antropologi olahraga adalah bersosial dan berinteraksi, pendidikan 

jasmani dan olahraga sebagai salah satu sarana pendidikan 

masyarakat/ olahragawan/manusia/individu untuk memberikan 

suatu pemikiran tentang bagaimana cara hidup dengan layak dan 

sehat jasmani dan rohani dalam dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mengajarkan sosiologi sebaiknya lebih bersifat berinteraksi dengan 

lingkungan.Tindakan lebih baik dari kata-kata. Nilai Sosial itu 

beraneka ragam, termasuk loyalitas, kebajikan, kehormatan, 

kebenaran, respek, keramahan, integritas, keadilan, kooperatif dan 

mudah berinteraksi dengan masyarakat. 

Dalam memahami arti pendidikan jasmani dan, kita harus 

juga mempertimbangkan perspektif antropologi olahraga, 

pendidikan jasmani dan olahraga (sport) dengan sebagai istilah 

yang lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam 

konteks kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan 

membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan 

dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. 

Olahraga suatu aktivitas yang mampu memberikan terapi bagi 

jiwa dan raga. Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang 

muncul dari puncak kreasi manusia, dan melalui kegiatan tersebut 

manusia menyempurnakan pertumbuhan fisik dan psikisnya. 

Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari apa yang ada pada 

manusia, baik dari segi manusia maupun apa yang ada di sekitar 

manusia, seperti halnya lingkungan di sekitar baik masyarakat, 

teknologi, seni, moral, hukum, budaya, dan suku. Sedanglan. 

Antropologi olahraga merupakan suatu upaya untuk memahami 
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maupun menerapkan pemahaman dalam analisis masalah-

masalah sosial masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan 

olahraga. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya olahraga dan 

antropologi hanyalah ilmu yang berasal dari manusia, dilihat dari 

sudut pandang gerak, lingkungan, serta budaya. Kontribusi yang 

diberikan dalam ilmu ini adalah cara pandang terhadap olahraga, 

wawasan ilmu dan kegiatan dalam olahraga yang dilakukan 

masyarakat ditinjau dari cara pandang sosial budaya 

perkembangan masyarakat dari satu masa ke masa lain. 
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BAB INTERAKSI SOSIAL DALAM 

OLAHRAGA II 
 

 

Salah satu aktivitas manusia di jaman sekarang yang populer, 

yang dilakukan manusia oleh seluruh belahan dunia ini, dimana-

mana olahraga dibicarakan dan dilakukan hampir setiap saat oleh 

kalangan atau status sosial manapun. Di kantor, sekolah lembaga-

lembaga formal, informal dan non formal semua mengenal olahraga 

apakah sekedar pembicaraan semata atau sebagai pelaku 

olahraga. Di Indonesia olahraga sudah dikenal baik yang 

digalakkan oleh pemerintah maupun masyarakat, kita masih Ingat 

Gerakan Memasyarakatkan olahraga dan Mengolahragakan 

Masyarakat. Melalui aktivitas olahraga manusia melakukan 

kegiatan untuk berbagai tujuan, yang antara lain untuk kesehatan, 

prestasi, prestise, dan yang lebih maju lagi adalah dengan olahraga 

profesional sudah dijadikan mata pencaharaian. 

Manusia sebenarnya diciptakan sebagai mahluk yang sadar. 

Kesadaran manusia dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk 

berfikir, berkehendak dan merasa. Dengan pikirannya manusia 

mendapatkan ilmu pengetahuan: dengan kehendaknya manusia 

dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika, sedangkan 

sarana-sarana untuk memelihara untuk memelihara serta 

meningkatkan pola prilaku dan seni, masing-masing disebut etika 

dan estetika. 

 

A. Interaksi Sosial dan Sistim  Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang, 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara 

orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila bila dua 
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orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling 

menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin 

berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-

bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka 

tersebut tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-

tanda, interaksi sosial telah terjadi, oleh karena masing-masing 

sadar akan adanya fihak lain yang menyebabkan perubahan-

perubahan dalam syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang 

disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara 

berjalan dan sebagainya. Kesemuanya menimbulkan kesan dalam 

fikiran seseorang yang kemudian menentukan tindakan apa yang 

dilakukannya. 

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa 

hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara 

kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara 

kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di 

mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya 

diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya Proses 

Interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia 

bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu 

tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu 

berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan 

terakhir adalah Makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah, 

perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran 

yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut 

disebut juga dengan interpretative process Interaksi sosial dapat 

terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial 

dan komunikasi (Ginintasasi, R., 2012). Interaksi sosial merupakan 

hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dalam pikiran dan 

tindakan, serta tidak terlepas dari suatu hubungan yang terjadi antar 
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individu, sosial, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain akan dimiliki oleh 

individu sampai akhir hayat (Sanjaya, A., & Rusdi, I., 2012).  

Interaksi sosial dapat berlangsung jika memenuhi dua syarat 

di bawah ini, yaitu: a) kontak sosial Adalah hubungan antara satu 

pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi 

sosial, dan masing - masing pihak saling bereaksi antara satu 

dengan yang lain meski tidak harus bersentuhan secara fisik, b) 

komunikasi Artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain 

(Davishare, 2014). Interaksi sosial adalah proses pengaruh timbal 

balik yang dilakukan oleh individu atas satu sama lain selama 

pertemuan sosial. Biasanya ini mengacu pada pertemuan tatap 

muka di mana orang secara fisik hadir satu sama lain untuk jangka 

waktu tertentu (https://opentextbc.ca/introductionto-

sociology2ndedition/chapter/chapter-22-social-interaction/). 

Ada empat ciri - ciri interaksi sosial, antara lain: a) jumlah 

pelakunya lebih dari satu orang, b) terjadinya komunikasi di antara 

pelaku melalui kontak social, c) mempunyai maksud atau tujuan 

yang jelas d. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. 

(Davishare, 2014). 

Social interactions memiliki karakteristik yang dapat terlihat di 

tengah masyarakat. Adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pelaku sosial yang lebih dari 1 orang. Proses social 

interactions hanya dapat terjadi ketika terdapat lebih dari satu 

orang. 

2. Terjadi proses komunikasi antar pelaku sosial dengan 

memakai simbol-simbol. Komunikasi antar pelaku interaksi 

dapat dilakukan dengan cara lisan, isyarat, dan gestur tubuh. 

3. Terdapat dimensi waktu (masa lampau, kini, masa depan) 

yang bisa menentukan sifat aksi yang sedang 

berlangsung. Dengan kata lain proses social interactions pernah 

https://opentextbc.ca/introductionto-sociology2ndedition/chapter/chapter-22-social-interaction/
https://opentextbc.ca/introductionto-sociology2ndedition/chapter/chapter-22-social-interaction/
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terjadi di masa lalu, masa kini, dan juga pada masa yang akan 

datang. 

Interaksi dilakukan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. 

Menurut John Lewis Gillin, proses interaksi sosial hanya 

dapat terjadi jika memenuhi dua syarat, yaitu; 

adanya komunikasi dan kontak sosial. 

1. Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu 

pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang 

dilakukan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Proses 

komunikasi tersebut dapat terjadi dengan dua cara, yaitu: 

a. Komunikasi Verbal; yaitu bentuk komunikasi secara lisan dan 

tulisan, misalnya berbicara atau surat-menyurat. 

b. Komunikasi Non verbal; yaitu bentuk komunikasi dengan 

memakai simbol-simbol, misalnya gestur tubuh, atau bahasa 

isyarat. 

2. Kontak Sosial 

Pada dasarnya kontak sosial adalah suatu hubungan antara satu 

pihak dengan pihak lainnya. Kontak sosial merupakan awal dari 

social interactions dimana setiap pihak akan saling merespon 

tindakan satu sama lainnya meskipun tidak ada kontak fisik. 

Proses kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Kontak Sosial Primer atau kontak sosial langsung; yaitu 

hubungan timbal bali antar individu atau antar kelompok 

masyarakat yang terjadi dengan cara tatap muka (fisik). 

Misalnya, berjabat tangan, melakukan dialog/ berbicara. 

b. Kontak Sosial Sekunder atau kontak sosial tidak langsung; 

yaitu hubungan timbal bali antar individu atau antar kelompok 

yang dilakukan dengan bantuan perantara. Misalnya, 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-komunikasi.html
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berkomunikasi melalui telepon, chatting, atau mengirim pesan 

melalui orang lain. 

Terdapat dua bentuk social interactions yang umum terjadi 

di tengah-tengah masyarakat, yaitu Asosiatif dan Disosiatif. Berikut 

penjelasan keduanya; 

1. Bentuk Asosiatif 

Social interactions berbentuk asosiatif adalah hasil dari hubungan 

timbal balik yang positif sehingga menghasilkan persatuan. Adapun 

beberapa macam interaksi sosial asosiatif adalah sebagai berikut: 

a. Kooperasi, yaitu usaha yang dilakukan banyak orang untuk 

kepentingan bersama dan dilakukan dengan cara saling 

mendukung, bersinergi, dan saling membantu. Misalnya, 

kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. 

b. Akomodasi, yaitu suatu cara untuk menyelesaikan masalah 

antara beberapa pihak tanpa menjatuhkan salah satu pihak. 

Beberapa bentuknya adalah eliminasi segregasi, adjudikasi, 

konsiliasi, mediasi, kompromi, dan koersi. 

c. Asimilasi, yaitu suatu peleburan antara dua kebudayaan yang 

berbeda sehingga menjadi kebudayaan yang baru untuk 

kepentingan bersama. 

d. Akulturasi, yaitu suatu peleburan dua kebudayaan namun 

kebudayaan asli dari masing-masing kelompok tetap ada. 

Dengan kata lain, dua budaya berpadu dan menghasilkan 

budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang asli. 

Contoh asosiatif: 

a. Kegiatan musyawarah masyarakat desa untuk memilih ketua 

RT/ RW. 

b. Proses tawar menawar barang yang dilakukan oleh pedagang 

dan pembeli. 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-akulturasi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-akomodasi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-asimilasi.html
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2. Bentuk Disosiatif 

Disosiatif merupakan hubungan timbal balik yang sifatnya negatif 

dan dapat mengakibatkan perpecahan. Berikut ini adalah beberapa 

jenis interaksi sosial disosiatif: 

a. Oposisi, yaitu individu atau kelompok yang bertentangan 

dengan pihak lain atau sesuatu yang sudah lama. Pelaku 

oposisi disebut dengan oposan. 

b. Kompetisi, yaitu persaingan antara dua belah pihak yang 

terjadi karena masing-masing pihak ingin menjadi yang terbaik. 

c. Kontravensi, yaitu pihak yang berada di tengah-tengah 

kompetisi atau oposisi. Dalam hal ini pihak kontravensi merasa 

bimbang karena ketidakpastian dari pihak lain atau 

merahasiakan perasaannya karna pihak lain. 

Contoh disosiatif: 

a. Perdebatan antara dua orang/ kelompok karena perbedaan 

pandangan politik. 

b. Tawuran antara dua kelompok suporter sepak bola. 

 

B. Faktor-Faktor yang Mendasari Interaksi Sosial  

Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial berlangsung 

dengan didasari oleh beberapa faktor seperti berikut ini. 

1. Imitasi  

Saat menerima barang yang dibelinya. Mungkin dia akan 

tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada pedagang. 

Mungkin dia akan membisu dan segera memasukkan barang 

belanjaan ke dalam tas. Mungkin bentuk tindakan lain yang 

akan dia lakukan. Namun yang perlu diingat, tindakan tersebut 

biasanya ditiru anak dan orang tuanya. Demikian halnya dengan 

tindakan para penonton film kartun Shincan. Film kartun 

Shincan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang dewasa, 

ternyata sangat menarik perhatian anak-anak sehingga mereka 
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meniru poah tingkah Shincan. Padahal. tidak sedikit perbuatan 

Shincan yang dinilai tidak sopan. Dua contoh tersebut 

menggambarkan imitasi. Bagaimana pengertian imitasi 

menurutmu?  

Imitasi adalah  proses sosial atau tindakan seseorang untuk 

meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya hidupnya, 

bahkan apa-apa yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di 

lungkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga dan 

lingkungan masyarakat. Suatu pihak yang melakukan imitasi 

akan meniru sama persis tindakan yang dilakukan oleh pihak 

yang diimitasi. Dia tidak berpikir panjang tentang tujuan 

peniruannya. Dalam imitasi, peniruan dapat berwujud 

penampilan, sikap, tingkah laku, dan gaya hidup pihak yang 

ditiru. Melalui imitasi, seseorang belajar nilai dan norma di 

masyarakat. Atau sebaliknya, dia belajar suatu perbuatan yang 

menyimpang dan nilai dan norma yang berlaku. 

2.   Sugesti 

        Sering kali kalian mendengar kata sugesti. Tetapi tidak banyak 

yang telah memahami maksudnya dengan jelas. Untuk memahami 

pengertian sugesti, simaklah kasus berikut. Doni akan menentukan 

pilihan program studi. Nilai rapor semester kemarin cukup untuk 

memasuki program studi apa pun. Namun dia sendiri belum merasa 

cukup mengenal program-program studi itu, sehingga bingung 

menentukan pilihan. Doni berkonsultasi dengan guru bimbingan 

dan konseling. Oleh gurunya, Doni diberi masukan seputar program 

studi. Setelah mempertimbangkan nilai rapor dan hasil tes psikologi, 

gurunya menyarankan agar Doni mengambil program studi 

pengetahuan sosial saja.  

a. Doni pun menerima saran tersebut. Sekarang, apakah sugesti 

itu? Dalam kondisi bimbang, individu membutuhkan masukan 

dan orang lain. Dia akan menghubungi orang yang dianggap 

mampu membantunya menyelesaikan masalah. Orang yang 
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dimintai bantuan akan mengupas permasalahan tersebut, 

kemudian menawarkan solusi. Sugesti adalah 

rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan sesorang 

individu kepad individu lain sehingga orang yang diberi sugesti 

menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan 

rasional.Proses memberikan suatu pandangan atau pengaruh 

oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu 

sehingga pandangan atau pengaruh itu diikuti tanpa berpikir 

panjang dikenal sebagai sugesti. 

b. Contoh sugesti yang mudah ditemul berwujud ikian. Iklan 

mempunyai daya pengaruh besar sehingga mendorong 

konsumen membeli suatu barang, walau dia belum tentu 

membutuhkan barang tersebut. Sangat mungkin seseorang rea 

meng&uarkan uang jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan 

sepatu yang dikatakan dapat meningkatkan citra dirinya. Bentuk 

sugesti yang lain dapat ditemukan di lingkungan sekitarmu. 

3. Identifikasi 

a. Siapa tokoh idolamu? Mengapa kalian mengidolakan tokoh 

tersebut? Bagaimana tindakanmu sebagai bukti bahwa kalian 

mengidolakan tokoh tersebut? Barangkali jawaban yang 

bervariasi dapat diajukan. Dalam proses identifikasi, manusia 

tidak sekadar meniru gaya hidup, tingkah laku, ataupun 

perbuatan sang idola sebagaimana dalam imitasi, tetapi ada 

keinginan dari dalam diri untuk menjadi sama dengan tokoh 

idola. Proses ini disebut identifikasi. Keinginan menjadi sama 

dengan sang idola biasanya dilakukan oleh orang yang telah 

mengenal betul tokoh idolanya sehingga sikap, pandangan, 

serta keyakinan sang tokoh ingin dimiliki dan dijiwai. 

b. Jadi, Pengertian Identifikasi adalah upaya yang dilakukan 

oleh seorang individu untuk menjadi sama (identik) dengan 

individu lain yang ditirunya. Proses identifikasi tidak hanya 
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terjadi melalui serangkain proses peniruan pola perilaku saja, 

tetapi juga melalui proses kejiwaaan yang sangat mendalam. 

c. Misalnya, perilaku para pengidola lwan Fals. Mereka 

mengagumi Iwan Fals antara lain karena keberanian Iwan 

menyuarakan kritik lewat lagu kepada penguasa. Tidak aneh 

bila syair Iagunya bagaikan mantra dan sikapnya menjadi acuan 

mereka. Para pengidola menjadi berani bersikap kritis kepada 

penguasa. Mereka bangga mengaku sebagai penggemar Iwan 

Fals. Bahkan, sebagian pengidola mengampanyekan Iwan Fals 

sebagai presiden negeri mi seumur hidupnya. 

4. Simpati 

a. Bencana banjr kemba melanda Jakarta. wilayah yang tergerang 

air menimbulkan kerugian cukup besar bagi penduduk. Mereka 

terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Keselamatan jiwa 

lebih diutamakan daripada harta benda. Namun air. tidak 

kunjung surut. Sementara persediaan bahan makanan dan air 

bersih dan hari ke hari semakin menipis. Para pengungsi 

semakin resah. Kondisi lingkungan yang tidak sehat 

memunculkan berbagai wabah penyakit. Jika kamu bukan 

bagian dan para pengungsi tersebut, bagaimana perasaanmu 

melihat kenyataan itu? Apakah yang akan kamu lakukan? 

b. Kita semua tentu merasa prihatin melihat penderitaan sesama. 

Kita merasa seolah-olah berada dalam keadaan yang sama 

dengan orang yang bernasib malang itu. Perasaan yang timbul 

mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

meringankan penderitaan mereka. lnilah yang 

disebut simpati. Sekilas simpati hampir sama dengan 

identifikasi karena menuntun seseorang untuk memosisikan diri 

pada keadaan orang lain. Hanya saja, dalam simpati perasaan 

memegang peranan menonjol. Meski demikian, dorongan 

utama dalam simpati adalah keinginan untuk memahami dan 
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bekerja sama dengan pihak lain tanpa memandang status 

sosialnya. 

 
C. Peran Sosial Olahraga  

Dengan olahraga manusia dapat melakukan interaksi sosial 

dengan didasarkan oleh faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, 

identifikasi,  simpati dan bentuk- bentuk interaksi sosial seperti 

adanya kerjasama (cooperation), persaingan (competion), 

pertentangan atau pertikaian (conflict), dan penyelesaian 

(accomodation) yang didalamnya ada kontak sosial, dan adanya 

komunikasi, serta kerjasama. Dalam kehidupan sosial, olahraga 

adalah bagian penting dari budaya, yang berbeda dari satu tempat 

ke tempat dan waktu ke waktu. Bagaimana didefinisikan, 

terorganisir, terintegrasi ke dalam kehidupan sosial bervariasi dari 

satu masyarakat yang lain. Ini berarti bahwa untuk memahami 

olahraga kita harus melihat sebagai konstruksi sosial yang 

diciptakan dalam budaya tertentu dan konteks sosial. 

Gambar 2.1, dua atlet 

bulutangkis nasional yang 

sedang bertanding 

merupakan salah satu 

contoh Interaksi sosial Atlet 

dalam situasi sedang 

gembira dengan 

menggunakan simbol 

gerakan tangan yang mengepal, raut wajah kegembiraan, dan juga 

anggota badan lain. Dalam gambar tersebut   sebenarnya, kedua 

atlet ingin berinteraksi dengan saling menunjukkan rasa 

gembiranya ketika mereka memperoleh poin atau bisa juga saat 

memenangkan suatu permainan.  
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Olahraga dalam hubungannya dengan kehidupan sosial 

mempunyai peranan yang sangat penting karena berhubungan 

dengan kualitas hidup, aktifitas gerak dan kestabilan mental. 

Olahraga memberikan kontribusi untuk hubungan sosial 

antara orang yang berbeda dan budaya yang berbeda dan dengan 

demikian membantu untuk menanamkan pengertian menghargai 

orang lain, mengajarkan bagaimana bersaing secara konstruktif, 

tanpa antagonisme untuk meraih tujuan itu sendiri. 

(https://brainly.co.id/tugas/) 

Gambar disamping kanan 

sekelompok mahasiswa 

sedang bermain futsal 

merupakan salah satu bentuk 

interaksi sosial sebagai wujud 

aktivitas gerak dengan tujuan 

kebugaran tubuh, 

peningkatan kualitas mental 

berkompetisi yang berdampak pada kualitas hidup masing-masing 

individu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brainly.co.id/tugas/
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BAB KELOMPOK SOSIAL DALAM 

OLAHRAGA III 
 

 

A. Pengertian Kelompok Sosial   

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat 

melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai 

akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu 

(manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (sosial 

group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan 

bersama.  Kelompok atau group adalah kumpulan dari individu yang 

berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan 

pekerjaan, untuk meningkatan hubungan antar individu, atau bisa 

saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan 

secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam 

aktifitas umum namun dengan arah interaksi terkecil. Suatu 

kelompok menjadi sosial ketika interaksi saling berinteraksi di 

antara para pesertanya. Interaksi sosial adalah kondisi dasarnya. 

Orang yang berjalan di pasar, di pekan raya, bepergian dengan 

kereta api bukanlah kelompok sosial. Karena interaksi sosial di 

antara mereka tidak ada. Dua orang, di Amsterdam dan New York, 

berinteraksi dalam bentuk telepon meskipun mereka jauh dari satu 

sama lain. Karena itu interaksi sosial adalah kondisi dasar kelompok 

sosial. 

Kelompok sosial terdiri dari dua atau lebih orang yang secara 

teratur berinteraksi atas dasar harapan bersama dan yang berbagi 

identitas bersama. Sangat mudah untuk melihat dari definisi ini 

bahwa kita semua termasuk dalam banyak jenis kelompok sosial: 

keluarga kita, kelompok persahabatan kita yang berbeda, kelas 

sosiologi dan kursus lain yang kita hadiri, tempat kerja kita, klub dan 

organisasi tempat kita berada, dan sebagainya. Terkecuali dalam 
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kasus yang jarang terjadi, sulit membayangkan kita hidup sendirian. 

Bahkan orang yang tinggal sendiri masih berinteraksi dengan 

anggota keluarga, rekan kerja, dan teman-teman dan sejauh ini 

masih memiliki beberapa keanggotaan kelompok. 

Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki 

kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. 

Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga 

dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-

kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup 

bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan 

tolong menolong (R.M. Macler & Charles H., 1961: 213).  

Kelompok sosial atau sosial group adalah himpunan atau 

kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan 

di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut 

hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu 

kesadaran untuk saling menolong (Soejono Soekanto, 2006:104).   

 

B. Ciri dan Syarat Kelompok Sosial   

 Berikut ini akan disebutkan beberapa ciri kelompok sosial.    

1. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu 

dengan yang lain.  

2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap 

individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan 

kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di 

dalamnya.   

3. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi 

kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan 

kedudukan masing-masing.    

4. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota 

kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan yang ada.   

5. Berlangsungnya suatu kepentingan.   
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6. Adanya pergerakan yang dinamik.  

Adapun syarat kelompok sosial sebagai berikut.   

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia 

merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.   

2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan 

anggota lainnya.  

3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-

anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka 

bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, 

kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang 

sama dan lain-lain.   

4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.   

  

C. Macam-macam Kelompok Sosial  

1. Klasifikasi Macam-macam Kelompok Sosial 

Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis 

dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan 

sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian 

membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi hubungan 

sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis menjadi empat macam 

antara lain:   

a. Kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak 

memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. 

Contoh:  

Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan.    

b. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki 

persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan 

sosial di antara anggotanya.   

c. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki 

kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, 



28    Sapto Adi 
 

tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok 

pertemuan, kerabat, dan lain-lain.    

d. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya 

mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan 

pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para 

anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan 

komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: 

negara, sekolah, dan lain-lain  

Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, 

struktur dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi 

beberapa macam, antara lain:  

(1)    Kelompok Primer  

      Merupakan kelompok yang didalamnya terjadi interaksi 

sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan 

erat dalam kehidupan, sedangkan menurut Goerge Homan , 

kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari 

beberapa orang yang acapkali berkomunikasi dengan lainnya 

sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung 

(bertatap muka) tanpa melalui perantara. Misalnya, keluarga, RT, 

kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain.   

(2)     Kelompok Sekunder   

 Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, 

dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya 

bersifat lebih objektif. Misalnya, partai politik, perhimpunan serikat 

kerja dan lain-lain.  

(3)     Kelompok Formal 

 Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau 

Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ada. 

Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contoh dari kelompok ini 

adalah semua perkumpulan yang memiliki AD/ART.  
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(4)     Kelompok Informal  

   Merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses 

interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. 

Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan 

ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. 

Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas tapi bersifat 

informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. 

Misalnya, kelompok arisan dan sebagainya.    

2. Kelompok Sosial dipandang dari Sudut Individu  

Suatu individu merupakan kelompok kecil dari suatu 

kelompok sosial atas dasar usia, keluarga, kekerabatan, seks, 

pekerjaan, hal tersebut memberikan kedudukan prestise 

tertentu/sesuai adat istiadat. Dengan kata lain keanggotaan dalam 

masyarakat tidak selalu gratis.  

3. In group dan Out group  

Summer membedakan antara in group dan out group. In 

group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh 

individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. Out group 

merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan 

sebagai lawan in group jelasnya kelompok sosial di luar anggotanya 

disebut out group. Contohnya, istilah kita atau kami menunjukkan 

adanya artikulasi in group, sedangkan mereka berartikulasi out 

group. Perasaan in group atau out group didasari dengan suatu 

sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa 

kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik 

dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sikap in group dan out 

group dapat dilihat dari kelainan berwujud antagonisme atau 

antipati. Sikap in group dan out group merupakan dasar sikap 

etnosentrisme yang merupakan sikap bahwa setiap sesuatu yang 

merupakan produk kelompoknya dianggap paling baik dan benar 
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(JBAF Mayor Polak, Buku Pengantar Ringkas, Balai Buku Ikhtiar 

Jkt, 1966).  

4. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder   

Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok 

primer (primary group) atau face to face group merupakan 

kelompok sosial yang paling sederhana, di mana para anggota-

anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. 

Contohnya, keluarga, kelompok bermain, dan lain-lain. Kelompok 

sekunder (secondary group) ialah kelompok yang terdiri dari banyak 

orang, bersama siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan 

pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng, 

contohnya, hubungan kontrak jual beli. 

5. Paguyuban dan Patembayan  

 Tonnies dan Loomis menyatakan bahwa paguyuban 

(gemeinschaft) ialah bentuk kehidupan bersama, di mana para 

anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan 

bersifat alamiah serta kekal, dasar hubungan tersebut adalah rasa 

cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. 

Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok 

kekeluargaan, rukun tetangga, dan lain-lain. Patembayan 

(gesellschaft) yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk 

jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner dan strukturnya bersifat 

mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia bersifat sebagai 

suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya, ikatan antar 

pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. 

6. Formal Group dan Informal Group  

      J.A.A. Van Doorn membedakan kelompok formal dan 

informal. Formal group ialah kelompok yang mempunyai peraturan 

tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk 

mengatur hubungan antara sesama, contohnya, organisasi. 

Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu 

atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk 
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karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi 

dasar pertemuan, kepentingan-kepentingan dan pengalaman-

pengalaman yang sama, contohnya, klik (clique). 

7. Membership Group & Reference Group   

   Membership group merupakan suatu kelompok di mana 

setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. 

Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi 

acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk 

membentuk pribadi dan perilakunya. Robert K. Merton dengan 

menyebut beberapa hasil karya Harold H. Kelley, Shibutani, dan 

Ralph H.Turner mengemukakan adanya dua tipe umum reference 

group yakni tipe normatif, yang menentukan dasar-dasar bagi 

kepribadian seseorang dan tipe perbandingan, yang merupakan 

pegangan bagi individu di dalam menilai kepribadiannya.    

8. Kelompok Okupasional dan Volunter   

   Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul 

karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana 

kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang 

sejenis. Contohnya, kelompok profesi, seperti asosiasi sarjana 

farmasi, ikatan dokter Indonesia, dan lain-lain. Okupasional diambil 

dari kata okupasi yang berarti menempati tempat atau objek kosong 

yang tidak mempunyai penguasa, dalam hal ini dicontohkan 

kelompok tersebut adalah orang-orang yang dapat memonopoli 

suatu teknologi tertentu yang mempunyai patokan dan aturan 

tertentu sepertihalnya etika profesi, sedangkan volunter adalah 

orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak 

mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok ini dapat 

memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual, 

tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. 

Terjadinya kelompok volunter karena beberapa hal antara lain: 

a. kebutuhan sandang dan pangan 
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b. kebutuhan keselamatan jiwa dan raga 

c. kebutuhan akan harga diri 

d. kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi diri 

e. kebutuhan akan kasih sayang  

  9. Kelompok-kelompok Sosial yang Teratur dan Tidak Teratur   

   Kelompok teratur merupakan kelompok yang mempunyai 

peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota-anggotanya untuk 

mengatur hubungan antar mereka. Ciri-ciri kelompok teratur, antara 

lain:   

a. Memiliki identitas kolektif yang tegas (misalnya tampak pada 

nama kelompok, simbol kelompok, dll).   

b. Memiliki daftar anggota yang rinci.   

c. Memiliki program kegiatan yang terus-menerus diarahkan 

kepada pencapaian tujuan yang jelas.  

d. Memiliki prosedur keanggotaan.  Contoh kelompok teratur 

antara lain berbagai perkumpulan pelajar atau mahasiswa, 

instansi pemerintahan, parpol, organisasi massa, perusahaan, 

dan lain-lain. 

  Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari 

berbagai macam, antara lain: 

(1) Kerumunan (Crowd) adalah individu yang berkumpul secara 

bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada 

waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain: 

 Khalayak penonton atau pendengar yang formal (formal 

audiences) merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai 

pusat perhatian dann persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif, 

contohnya menonton film.  

 Kelompok ekspresif yang telah direncanakan (planned 

expressive group) Adalah kerumunan yang pusat perhatiannya 

tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang 

tersimpul dalam aktifitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang 

dihasilkannya. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan-
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ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari, 

contoh orang yang berpesta, berdansa, dsb.   

 (2) Kerumunan yang bersifat sementara (casual crowds) 

 Kumpulan yang kurang menyenangkan (inconvenient 

aggregations). Dalam kerumunan itu kehadiran orang-orang lain 

merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. 

Contoh: orang-orang yang antri karcis, orang-orang yang 

menunggu  bis dan sebagainya. Kerumunan orang yang sedang 

dalam keadaan panik (panic crowd) Yaitu orang-orang yang 

bersama-sama menyelamatkan diri dari suatu bahaya.   

 Kerumunan penonton (spectator crowd) Karena ingin 

melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan semacam ini hampir 

sama dengan khalayak penonton, tetapi bedanya adalah bahwa 

kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan kegiatan-

kegiatan juga pada umumnya belum tak terkendalikan.   

(3) Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum.   

 Kerumunan yang bertindak emosional  dan Kerumunan 

yang bersifat imoral.   

 

D. Faktor Pembentukan Kelompok Sosial  

    Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu 

yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, 

seseorang terlahir dalam keluarga tertentu. Namun, ada juga yang 

merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya 

mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan.   

1.  Kedekatan   

       Pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, 

terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa 

diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di 

sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. 

Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. 
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Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin 

mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, 

kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk 

kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok 

sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi, yang memainkan 

peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.   

2.  Kesamaan   

       Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada 

kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-

anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka 

berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan 

dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, 

kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelejensi, atau karakter-karakter 

personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam 

memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang 

disebut keluarga.  

 

E. Kelompok Sosial Dalam Olahraga 

     Menyadari keterkaitan dan keterikatannya dengan individu 

lain, manusia membentuk kelompok sosial untuk memecahkan 

permasalahan hidupnya. Naluri untuk hidup bersama orang lain 

disebut gregariousness. Kelompok sosial merupakan kesatuan atau 

himpunan manusia yang hidup bersama dalam hubungan yang 

saling mempengaruhi dan kesadaran untuk saling menolong.  

  Persyaratan suatu dapat disebut sebagai kelompok sosial 

adalah:  

1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan 

bagian dari kelompok.  

2. Ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan lainnya  

3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, yang mempercepat 

hubungan. Faktor itu misalnya nasib, kepentingan, tujuan, 

ideologi, politik yang sama.  
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4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.  

5. Bersistem dan berproses. 

    Untuk memperoleh kejelasan karakteristik berbagai tipe 

kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, perlu dilakukan 

klasifikasi terhadapnya. Klasifikasi kelompok sosial bisa didasarkan 

pada ukuran besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, 

tinggi rendahnya derajat keletakan, kepentingan dan berdasarkan 

wilayah.  

  Berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota dapat dianalisis 

bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang yang disebut monad, 

kemudian berkembang menjadi dua atau tiga orang (dyad dan triad) 

berdasarkan derajat interaksi sosial dibedakan kelompok yang 

anggotannya (face to face grouping), kemudian dikembangkan 

lebih lanjut berdasarkan derajat kelekatan hubungan antar 

anggotanya. Ukuran lainnya adalah berdasarkan wilayah, sehingga 

terbentuk suatu komuniti (kesatuan masyarakat setempat) yang 

tidak mempunyai suatu kepentingan khusus.  

Kajian sosiologis yang berkaitan dengan kelompok sosial 

dapat dikenakan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal, 

yaitu situasi kondisi dan struktur, serta fungsi kelompok olahraga. 

Situasi kondisi kelompok dalam olahraga tergantung dari motivasi 

individu terlibat dari kelompok, juga tergantung dari misi dan visi 

kelompok tersebut. Kelompok olahraga prestasi, sarat dengan 

situasi dan kondisi yang kental akan adanya persaingan dan tata 

aturan yang relatif ketat. 

Oleh sebab itu dalam 

kelompok sosial olahraga 

prestasi selalu memiliki 

rancangan waktu berlatih 

yang teratur dan sistematis. 

Demikian juga dengan 



36    Sapto Adi 
 

rancangan program latihan untuk jangka pendek, menengah, dan 

jangka panjang. Pada kelompok ini sarat juga dengan target-target 

pencapaian yang telah ditentukan oleh kelompok olahraga dalam 

mencapai prestasi atau peringkat tertentu. Kelompok ini juga 

menuntut atlet untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam 

mematuhi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

kelompok olahraga prestasi.  

Ilustrasi pertandingan bolavoli di atas, merupakan salah satu contoh 

kelompok olahraga yang bersifat kompetitif. Salah satu indikatornya 

adalah keseriusan dalam tampilan performa ketrampilan dan juga 

wajah yang ditampilkan oleh para atlet yang sedang bertanding. 

  Sedang pada kelompok olahraga rekreatif, situasi dan 

kondisi yang tercipta adalah serba fun, santai dan permisif, dengan 

aturan yang longgar. Pada kelompok ini, anggota umumnya 

memiliki tujuan untuk memperolehan kegembiraan atau 

kesenangan ketika melakukan aktivitas. Kemenangan dalam 

bermain bukanlah menjadi tujuan tapi justru sebagai bahan 

bagaimana menciptakan 

kegembiraan bersama. 

Kebersamaan dalam 

melakukan aktivitas gerak 

atau olahraga menjadi 

tujuan penting. Tuntutan 

ketrampilan yang tinggi 

bukanlah sebauh keharusan, namun keceriaan ketika melakukan 

kegiatan sesuatu hal yang diutamakan. Di sebelah kanan 

merupakan salah satu contoh permainan eggrang yang dilakukan 

oleh para remaja, sebagai contoh kelompok sosial olahraga yang 

bersifat rekreatif. Namun terkadang, permainan ini juga 

diperlombaan yang bersifat kompetitif. 
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   Demikian juga ilustrasi 

gambar di samping kiri, 

menunjukkan tiga orang 

sedang bersepeda dengan 

menampilkan raut wajah 

kegembiraaan. Artinya mereka 

melakukan bersepeda itu 

dengan rasa senang. Pada aspek struktur dan fungsi kelompok 

olahraga tergantung dari karakteristik dari masing-masing cabang 

olahraga, karena status atau peran yang dilakoni anggotanya 

menunjukan adanya perbedaan. Dalam olahraga sepakbola dikenal 

peran anggota sebagai pemain belakang, gelandang atau striker, 

pelatih, manager dan sebagainya. Masing-masing peran 

mempunyai fungsi yang berbeda satu dengan lainnya. 

Dibandingkan dengan cabang olahraga bolavoli, struktur dan fungsi 

teknik sepakbola juga tidak sama. Sama-sama melakukan passing 

bola, passing dalam bola voli menunjukkan perbedaan 

dibandingkan dengan passing dalam sepakbola.   

     Apabila dikaitkan dengan konteks pendidikan jasmani dan 

kesehatan, kelompok sosial sangat kental dalam lingkungan 

pendidikan jasmani dan kesehatan. Interaksi sosial dalam 

lingkungan dikjas dapat 

berupa kerjasama, persaingan 

dan pertikaian, sehingga 

membutuhkan penyelesaian 

sementara waktu, menyadari 

keterkaitan dan keterikatannya 

dengan individu lain. Manusia 

membentuk kelompok sosial 

untuk memecahkan masalah hidupnya dengan mengunakan 

pendekatan ilmu sosiologi. Contoh persaingan antar anggota 
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kelompok dalam bidang olahraga dapat terjadi pada kedua 

kesebelasan sepak bola yang saling bertanding pada suatu 

kompetisi untuk mendapatkan seorang pemenang, dan pada 

kelompok sosial tersebut juga terjadi kerjasama sesama anggota 

grupnya untuk dapat memenangkan timnya.  
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BAB AGRESI DALAM OLAHRAGA 

IV 
 

 

Olahraga merupakan aktivitas manusia yang bertujuan untuk 

mencapai kesejahteraan (sejahtera jasmani dan rohani) manusia itu 

sendiri. Dalam aktivitas olahraga tentu ada aspek positif dan 

negatifnya. 

Aspek positifnya, yaitu 1) mampu menggerakkan aktivitas 

sosial, ekonomi, dan politik: adanya interaksi antar manusia 

(individu dan kelompok), adanya kegiatan jasa, adanya penyerapan 

tenaga kerja. 2) mampu mengangkat harga diri pelaku 

olahraga/atlet/pelatih/pembina/ organisasi/daerah dan bangsa, 

kesejahteraan pembina olahraga, dan martabat bangsa di dunia 

internasional. 

Sedang aspek negatifnya, antara lain seperti masih adanya 

kecenderungan dari banyak atlet dalam mengikuti suatu 

pertandingan menggunakan segala cara dalam upaya 

memenangkan pertandingan/  perlombaan, misalnya tidak fair play, 

tidak disiplin, melakukan kekerasan, melukai, memanipulasi, 

melanggar ketentuan (peraturan pertandingan/perlombaan), dan 

pemakaian doping. 

 

A. Pengertian Agresi 

Kekerasan atau diperparah perilaku tidak harus ‘agresi’ 

misalnya, marah gerakan, peralatan ‘pelecehan’. Agresi adalah 

seperangkat perilaku yang mungkin, atau memiliki potensi untuk, 

menyebabkan kerugian kepada orang lain, yang dimaksudkan 

untuk menimbulkan kerugian, dan tujuan-diarahkan (Berkowitz, 

1993). Dalam olahraga, agresi adalah karakteristik yang dapat 
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memiliki banyak efek negatif maupun positif pada kinerja. Agresi 

didefinisikan sebagai "segala bentuk perilaku yang diarahkan ke 

arah tujuan mencederai melukai makhluk hidup lain yang 

termotivasi untuk menghindari perlakuan semacam itu" (Baron & 

Richardson, 1994). Agresi adalah kata yang kita gunakan setiap 

hari untuk mengkarakterisasi perilaku orang lain dan bahkan 

mungkin dari diri kita sendiri. Kami mengatakan bahwa orang-orang 

agresif jika mereka berteriak atau memukul satu sama lain, jika 

mereka memotong mobil lain di lalu lintas, atau bahkan ketika 

mereka menghancurkan kepalan tangan mereka di atas meja 

karena frustrasi. Tapi tindakan berbahaya lainnya, seperti cedera 

yang diterima pemain olahraga selama pertandingan yang berat 

atau pembunuhan tentara musuh dalam perang mungkin tidak 

dilihat oleh semua orang sebagai agresi.  

Agresi berhubungan dengan perasaan marah atau antipati 

yang mengakibatkan perilaku bermusuhan atau kekerasan; 

kesiapan untuk menyerang atau menghadapi. Pengertian yang lain, 

agresi adalah perilaku jahat, kasar, kejam, atau berbahaya. Agresi 

dapat bermanifestasi dalam tindakan fisik, seperti kekerasan fisik 

terhadap orang lain, atau dengan cara yang lebih emosional, seperti 

kata-kata kejam atau perilaku yang tidak baik. Dalam psikologi, 

istilah agresi mengacu pada berbagai perilaku yang dapat 

mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis untuk diri sendiri, 

orang lain, atau benda di lingkungan. Jenis perilaku ini berpusat 

pada merugikan orang lain baik secara fisik maupun mental. 

Meskipun ada banyak aspek positif dalam partisipasi 

olahraga, baik sebagai pemain atau penonton pada acara atletik 

juga sering dikaitkan dengan perilaku agresif. Agresi sering 

didefinisikan sebagai niat untuk secara fisik, secara verbal, atau 

secara psikologis membahayakan seseorang yang termotivasi 

untuk menghindari perlakuan semacam itu, agresi dapat bersifat 

permusuhan atau instrumental. Agresi bermusuhan mengacu pada 
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tindakan yang dimotivasi oleh kemarahan dan yang dimaksudkan 

semata-mata untuk menyakiti seseorang. Jadi, dengan bentuk 

agresi ini, pelaku hanya ingin korban menderita - misalnya, seorang 

pemain sepak bola sengaja dan secara ilegal tersandung lawan 

dengan satu-satunya tujuan melukai orang itu. Agresi bukanlah 

suatu sikap, tetapi perilaku dan, yang paling penting, ia 

berkomitmen dengan niat untuk melukai. Ketika menyangkut agresi 

olahraga ada perbedaan yang halus - namun sangat penting - apa 

yang dilihat psikolog olahraga sebagai agresi yang sehat dan tepat 

versus yang tidak perlu dan berpotensi berbahaya. 

Agresi instrumental dalam olahraga terjadi selama tindakan 

lapangan yang normal dan dirancang semata-mata untuk 

kesuksesan individu/tim. Dalam contoh di atas, pemain basket dan 

pegulat akan menjadi contoh yang baik. Dalam setiap kasus 

individu menggunakan agresi dalam batas-batas aturan dan hanya 

agar dia dapat membantu kesuksesannya di pengadilan/mat. 

Namun, agresi agresif adalah jenis agresi yang digunakan semata-

mata untuk membahayakan lawan - seperti dalam kasus pemain 

hoki dan sepak bola yang dijelaskan di atas. Meninju pemain 

setelah bermain dan memotong lawan di lapangan adalah contoh 

tindakan berbahaya dengan maksud untuk menyakiti dan 

mengintimidasi, dengan keduanya mengarah ke hukuman dan 

kadang-kadang bahkan skorsing. 

Tindakan kekerasan ini dapat mencakup upaya yang 

disengaja untuk melukai pemain atau pelatih oleh pemain atau 

pelatih lain, tetapi juga dapat mencakup ancaman cedera fisik atau 

kerusakan fisik yang sebenarnya yang diderita oleh pemain atau 

pelatih oleh penggemar atau mereka yang terlibat dalam olahraga, 

atau ancaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

penggemar atau penonton saat melawan penggemar atau 

penonton lain. 
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Agresi dalam olahraga dapat disebabkan oleh sejumlah 

faktor. Alasan yang paling dapat diidentifikasi adalah aturan 

permainan (tingkat kontak fisik), frustrasi, naluri, kehadiran, gairah, 

isyarat lingkungan, pengendalian diri dan juga perilaku orang-orang 

di sekitar. Faktor-faktor lain dalam agresi meliputi kepribadian, 

keterlibatan media, pelatihan, panutan dan masyarakat yang kita 

tinggali. Berikut ini adalah wawasan tentang istilah agresi dalam 

olahraga, menggunakan teori belajar sosial dan teori isyarat 

lingkungan. Saya akan menjelaskan contoh dari masing-masing 

teori dan coba dan bedakan mereka. 

Agresi telah didefinisikan sebagai: "Setiap bentuk perilaku 

yang diarahkan ke tujuan merusak atau melukai makhluk hidup lain 

yang termotivasi untuk menghindari perlakuan semacam itu." 

Definisi ini memunculkan beberapa poin bahwa: a) agresi adalah 

perilaku. Memikirkan pikiran negatif atau marah bukanlah agresi, b) 

agresi adalah perilaku yang disengaja. Bahaya yang tidak disengaja 

bukanlah agresi. Ide niat biasanya ditafsirkan oleh wasit, c) agresi 

melibatkan bahaya atau cedera. Ini mungkin fisik, tetapi bisa 

bersifat psikologis, seperti mencoba mempermalukan lawan, d) 

agresi melibatkan makhluk hidup. Menendang anjing Anda adalah 

agresi, tetapi menendang kursi tidak. 

Agresi dibagi menjadi dua 

bentuk: 

1. Agresi bermusuhan 

atau reaktif biasanya 

melibatkan kemarahan 

dan memiliki cedera 

sebagai tujuan utamanya. 

Seperti pemain Rugby yang menangani pemain lain tanpa bola 

dengan satu-satunya niat untuk menyakitinya. 

2. Agresi instrumental atau tersalurkan adalah perilaku yang 

memiliki niat untuk menyakiti untuk mencapai uang, pujian atau 
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kemenangan. Misalnya, pemain Rugby yang melakukan tackle 

ilegal pada lawan untuk mencegahnya berlari dengan bola. 

Melukai lawan bisa meningkatkan peluang pemain untuk 

menang. 

Jenis-jenis Agresi antara lain: 

1. Perilaku Asertif 

a. tidak ada niat untuk 

menyakiti 

b. legitimate gaya 

c. unusual usaha dan 

pengeluaran energi 

2. Agresi Bermusuhan 

a. intent untuk menyakiti 

b. tujuan untuk menyakiti 

c. unusual usaha dan pengeluaran energi 

3. Agresi Instrumental 

a. intent untuk menyakiti 

b. tujuan untuk menang 

c. tidak ada kemarahan (Silva, 1980) 

 

Silva’s (1980)  

menggambarkan model fitur 

inti dari setiap jenis agresi 

juga menggambarkan 

bahwa ada beberapa 

‘ambiguitas’ dalam tiga 

definisi seperti itu tidak 

merangkum semua kejadian yang agresif atau jenis perilaku asertif. 

Gamesmanship: melakukan perilaku yang tidak sah menurut 

aturan tetapi dianggap ‘unsports person like’ pelatih tenis misalnya 

menginstruksikan pemain untuk memukul bola di lawan, ‘sledging’ 
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dalam kriket. Agresi terlihat di seluruh olahraga seperti yang 

ditunjukkan dalam kehidupan. Terkadang melalui reaksi terhadap 

aktivitas lapangan dan terkadang hanya sebagai bagian dari 

olahraga. 

Berkowitz (1993) menyimpulkan bahwa kita memerlukan dua 

faktor untuk mengklasifikasikan perilaku sebagai menunjukkan 

agresi. Perilaku harus diarahkan pada manusia lain dengan tujuan 

menyebabkan beberapa bentuk kerusakan fisik. Perilaku tersebut 

harus menunjukkan harapan yang wajar bahwa upaya untuk 

mencelakai akan berhasil. 

Frustrasi-agresi hipotesis (Dollard et al., 1939) agresi produk 

dari sebuah ‘tanggapan kemarahan’ ke frustrasi tujuan dan 

keinginan. Agresi diarahkan untuk dianggap sumber frustrasi 

misalnya pemain hoki, tujuan mencetak gol ini frustrasi karena 

kurangnya pelayanan dari pemain sayap, tetapi juga ditandai keluar 

dari permainan dengan lawan – dapat mengarah ke penyerangan 

yang menandai pembela karena frustrasi. Namun, lingkungan 

kompetitif menyebabkan banyak frustrasi tetapi jarang adalah yang 

dinyatakan dalam agresi Bandura et al. (1961): Anak-anak 

menonton orang dewasa bermain dengan ‘boneka Bobo’ (5-kaki 

boneka plastik menggembung). Bobo boneka percobaan. 

 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Agresi Olahraga 

Dalam meninjau literatur empat komponen utama yang 

mempengaruhi perilaku olahraga dan dapat membuat perubahan di 

lapangan diidentifikasi: manajemen, media, pelatih, dan atlet. Solusi 

untuk masalah kekerasan dalam olahraga bukanlah sederhana. 

Melibatkan banyak komponen, namun para peneliti ‘rekomendasi 

yang diusulkan dalam literatur, dan oleh The International Society 

of Sport Psychology, jika diterapkan, dapat memulai proses keluar 

dari kekerasan menjaga olahraga atau paling tidak mengurangi 

masalah kekerasan dan agresi di domain atletik. 
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The International Society of Sport Psychology telah membuat 

sembilan rekomendasi untuk mengurangi kekerasan olahraga: 

1. Manajemen harus membuat revisi hukuman mendasar 

sehingga perilaku melanggar aturan-hasil dalam hukuman yang 

memiliki nilai hukuman yang lebih besar daripada potensi 

penguatan. Manajemen harus memastikan tim pelatihan yang 

tepat, terutama di tingkat SMP, yang menekankan permainan 

yang adil kode-of-perilaku di antara semua peserta. Manajemen 

harus melarang penggunaan minuman beralkohol di acara 

olahraga. Manajemen harus memastikan fasilitas yang 

memadai mengenai kebutuhan katering dan jarak dan 

penyediaan fasilitas modern. 

2. Media harus terjadi dalam perspektif yang benar insiden yang 

terisolasi agresi yang terjadi dalam olahraga daripada membuat 

mereka “highlights.” Media harus mempromosikan kampanye 

untuk mengurangi kekerasan dan agresi bermusuhan di bidang 

olahraga yang juga akan melibatkan partisipasi dan komitmen 

dari para atlet, pelatih, manajemen, pejabat, dan penonton. 

3. Pelatih, manajer, atlet, media, pejabat, dan tokoh-tokoh otoritas 

harus mengambil bagian dalam lokakarya tentang agresi dan 

kekerasan untuk memastikan mereka memahami topik agresi, 

mengapa hal itu terjadi, biaya tindakan agresif, dan bagaimana 

perilaku agresif dapat dikendalikan. Pelatih, manajer, pejabat, 

dan media harus mendorong atlet untuk terlibat dalam perilaku 

prososial dan menghukum mereka yang melakukan tindakan 

permusuhan. 

4. Atlet harus mengambil bagian dalam program-program yang 

bertujuan membantu mereka mengurangi kecenderungan 

perilaku ke arah agresi. Pengetatan peraturan, mengesankan 

dari sanksi yang lebih berat, dan mengubah pola penguatan 

hanya bagian dari jawaban untuk menghambat agresi dalam 
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olahraga. Pada akhirnya, para atlet harus memikul tanggung 

jawab atas tingkah lakunya. Dengan memasukkan ide-ide ini 

dengan perkembangan atlet dapat fokus pada keterampilan 

yang dibutuhkan untuk sukses tanpa menggunakan kekerasan. 

Di luar masa perang, olahraga adalah satu-satunya pengaturan 

di mana kekerasan dan agresi tidak hanya ditoleransi tetapi juga 

didorong dan dihargai oleh anggota masyarakat. Dalam 

beberapa tahun terakhir kekerasan dalam olahraga telah 

menjadi masalah sosial dan harus diperlakukan seperti itu. 

Apa yang menyebabkan beberapa atlet kehilangan kendali 

sepenuhnya. Saat-saat kegilaan dan frustrasi yang menyebabkan 

perilaku agresif. Apakah individu yang agresif adalah cerita tentang 

alam atau pengasuhan? Teori Naluri percaya bahwa agresi bersifat 

bawaan pada individu. Banyak ahli etologi percaya bahwa naluri 

agresif ini telah berevolusi. Freud percaya bahwa naluri harus 

dipenuhi. Hipotesis agresi-frustrasi menganggap bahwa frustrasi 

terjadi ketika kita dihalangi untuk mencapai suatu tujuan. 

Selama bertahun-tahun, empat teori kunci tentang agresi 

telah dikemukakan: 

1. Teori Insting 

Teori Naluri percaya bahwa agresi bersifat bawaan pada 

individu. Agresi adalah emosi/energi yang menumpuk dalam diri 

individu, dan karenanya harus dilepaskan. Banyak ahli etologi 

percaya bahwa naluri agresif ini telah berevolusi, dan itu 

diidentifikasi pada hewan untuk memungkinkan mereka bertahan 

hidup, yaitu bertarung, dan mendapatkan kembali wilayah mereka. 

Freud percaya bahwa naluri harus dipenuhi, dan dia percaya 

bahwa naluri menciptakan energi yang kemudian digunakan untuk 

mencapai kepuasan. Freud berpendapat bahwa agresi adalah 

bagian dari naluri kematian kita, yang merupakan bagian destruktif 

dari kepribadian kita. Bagian-bagian destruktif bertentangan 

dengan naluri kehidupan kita, yang positif dan kreatif. Freud 
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berpendapat bahwa kita masing-masing memiliki cara untuk 

mengurangi dorongan agresif ini, dengan melepaskan agresi 

dengan cara yang positif, misalnya menjaga kesesuaian dan 

mengambil bagian dalam kegiatan kompetitif. Freud percaya 

bahwa menonton olahraga memungkinkan agresi untuk dirilis 

pada beberapa individu. 

Teori ini menunjukkan bahwa memulai aktivitas olahraga 

akan memungkinkan individu untuk melepaskan agresi alami 

mereka dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Teori naluri 

mengacu pada keyakinan awal bahwa ketidakteraturan seorang 

atlit untuk menjadi agresif meningkat dari waktu ke waktu sebelum 

diekspresikan. Naluri dapat diekspresikan dengan menunjukkan 

agresi seperti menyerang makhluk hidup lain atau melalui 

perpindahan sebagai katarsis. Catharsis adalah tempat perasaan 

agresi dilepaskan melalui sarana yang dapat diterima secara sosial 

seperti kegiatan olahraga.  

Sementara banyak peserta olahraga mungkin 

mempertimbangkan bahwa olahraga menyediakan sarana yang 

diterima secara sosial bagi mereka untuk melampiaskan rasa 

frustrasi mereka dalam bentuk katarsis itu secara luas. komunitas 

ilmiah dalam menilai bahwa olahraga menawarkan cara yang dapat 

diterima secara sosial untuk menyebarkan perasaan agresif alami 

kita. 

2. Teori Frustrasi-Agresi 

Teori frustrasi-agresi mengacu pada agresi yang sebagai 

akibat langsung dari penyumbatan tujuan atau kegagalan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Psikolog awalnya mengamati bahwa 

tindakan yang paling agresif terjadi ketika orang menunjukkan 

perasaan frustrasi. Namun teori frustrasi-agresi memunculkan 

perdebatan karena menekankan bahwa frustrasi menyebabkan 

agresi. Itu tidak memperhitungkan bahwa banyak orang dengan 
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mengembangkan strategi mengatasi untuk menghadapi perasaan 

frustrasi mereka. Adaptasi dari teori frustrasi-agresi menunjukkan 

bahwa perilaku agresif mungkin tidak jelas dan melalui olahraga 

perasaan dapat disalurkan melalui saluran yang dapat diterima 

secara sosial dalam bentuk katarsis. 

Banyak psikolog telah menyelidiki hubungan antara frustrasi 

dan agresi, dan mereka berpandangan bahwa hal itu terkait 

dengan frustrasi. Hipotesa agresi-frustrasi berpendapat bahwa 

frustrasi terjadi ketika kita dicegah dari mencapai tujuan, misalnya, 

ketika kita menolak keputusan wasit dalam pertandingan sepak 

bola karena offside, atau kehilangan penguasaan bola karena 

lawan merebut dengan cara yang yang melanggar tetapi dibiarkan 

oleh wasit dalam olahraga permainan dll. Contoh lain adalah 

penggemar tim yang kalah lebih cenderung agresif, daripada 

penggemar tim yang menang, mereka frustrasi karena tim yang 

didukung tidak menang. 

3. Teori Belajar Sosial (Bandura) 

Pada tahun 1973 Bandura mencatat bahwa anak-anak yang 

menonton model dewasa mengambil bagian dalam tindakan 

kekerasan agresi dalam bentuk memukuli boneka bobo lebih 

mungkin melakukan tindakan kekerasan jika dibandingkan dengan 

anak-anak yang tidak menyaksikan perilaku seperti itu. Hubungan 

ini membantu membentuk Teori Belajar Sosial Bandura. Tindakan 

ini diperkuat lebih lanjut dalam kasus di mana anak-anak dibuat 

untuk meniru tindakan kekerasan dari orang dewasa.  

Teori ini menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi ketika 

seorang individu memperoleh kemampuan untuk melakukan 

perilaku baru dengan memperhatikan perilaku tertentu pada orang 

lain (model). Perilaku yang diamati kemudian disalin. Oleh karena 

itu, perilaku dapat diperoleh tanpa harus melakukannya. 

Pembelajaran sosial juga dapat bertanggung jawab untuk 
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memperoleh tanggapan agresif. Beberapa model lebih 

berpengaruh daripada yang lain. 

Beberapa anak dapat mengamati perilaku kekerasan dari 

orang tua mereka, namun beberapa anak terpapar dengan 

perilaku kekerasan melalui media massa, misal televisi, film, 

permainan komputer, acara olahraga. Teori Belajar Sosial adalah 

teori yang paling relatif terhadap kriminologi. Bandura percaya 

bahwa kekerasan dipelajari melalui proses yang disebut "perilaku 

pemodelan". Bandura berpendapat bahwa individu, terutama 

anak-anak belajar tanggapan/reaksi kekerasan melalui 

mengamati orang lain; baik secara pribadi maupun melalui media 

dan lingkungan. Pengamat lebih cenderung berhubungan dengan 

model yang mereka kagumi. 

Menurut Teori Belajar Sosial Bandura, perilaku dipelajari 

dengan mengamati orang lain. Diyakini bahwa anak-anak akan 

belajar tanggapan dari orang lain, dan meniru perilaku ini. Jelas 

bahwa media sangat berpengaruh dalam proses ini, dan tingkat 

agresi dalam film, program TV atau acara olahraga tampaknya 

terkait dengan tingkat agresi dalam masyarakat. 

4. Revisi Teori Frustrasi-Agresi 

Reformasi teori yang diajukan Berkowitz (1993) terhadap teori 

ini memberi pertimbangan pada pengamatan bahwa frustrasi tidak 

secara pasti mengarah pada perilaku agresif dan mengusulkan 

bahwa frustrasi menciptakan kesiapan untuk agresi. Untuk 

mengarah ke agresi diperlukan rangsangan tertentu agar perilaku 

itu terjadi. 

Reformulasi Teori, Frustrasi, dan Pelatihan Agresi untuk 

pelatih itu menjadi bagian penting dari strategi mereka ketika 

mengelola atlet untuk menilai situasi yang bisa menjadi stimulus 

terhadap perilaku agresif. Untuk atlet yang sedang berkembang, 

seorang pelatih dapat menilai situasi dan menghapusnya dari 
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permainan untuk memberi kesempatan untuk belajar dari situasi 

dan setiap petunjuk yang diwujudkan. 

 

C. KESIMPULAN 

Agresi dalam dunia olahraga merupakan perilaku yang 

mungkin, atau memiliki potensi untuk, menyebabkan kerugian 

kepada orang lain, yang dimaksudkan untuk menimbulkan 

kerugian, dan dengan tujuan yang disengaja untuk mencederai. 

Oleh karena itu peran atlet, pelatih juga pembina sangat penting 

dalam situasi ini dalam mengontrol kemungkinan agresi yang dapat 

ditimbulkannya. Namun agresi juga bermakna positif seperti 

ditunjukkan oleh atlet yang sedang berebut bola dalam 

pertandingan sepakbola. Ketika seorang striker sepakbola ingin 

memasukkan bola ke gawang lawan dengan  penuh semangat dan 

agresifitas dalam batas-batas aturan yang tetap diperbolehkan. 

Pada dasarnya agresi dalam olahraga terdapat tiga teori 

utama yaitu; 1) teori instink, yang menjelaskan bahwa agresi dapat 

terjadi dalam aktivitas olahraga ketika seorang atlit mendapat 

pelanggaran dari lawan yang di luar batas aturan permainan, 2) 

teori frustasi-agresi, yang menjelaskan bahwa agresi disebabkan 

oleh frustasi karena gagal dalam mencapai tujuan tertentu, 3) Teori 

Belajar Sosial, artinya bahwa seorang atlet dapat melakukan suatu 

tindakan agresi karena meniru model perilaku dari olahragawan 

yang kemungkinan besar juga memiliki agresi yang tinggi. 
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BAB HUBUNGAN OLAHRAGA DENGAN 

POLITIK, EKONOMI, DAN HIBURAN V 
 

 

 
Aktivitas olahraga dewasa ini sudah merupakan kebutuhan 

hidup baik bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Secara 

tidak disadari melakukan olahraga dapat mempengaruhi jantung, 

paru-paru, pembuluh darah, otot, tulang,  dan psikologis. Selain itu 

olahraga juga digunakan sebagai pencegahan, pengobatan dan 

rehabilitasi, Pada umumnya orang melakukan olahraga untuk 

menjaga kesehatan dan kesegaran jasmani. Olahraga merupakan 

kebutuhan setiap orang, tidak hanya  bagi yang masih muda saja, 

tetapi bagi yang lanjut usia (lansia), olahraga juga masih diperlukan. 

Dengan berolahraga kebugaran akan terjaga, tetap sehat dan 

segar, sehingga dapat menikmati kebahagiaan. 

Kondisi tersebut di atas memberikan peluang bisnis yang 

sangat menarik dan menjanjikan untuk peningkatan ekonomi. 

Selain itu, dalam era modernisasi ini olahraga juga berkaitan 

dengan politik. Dan dalam perkembangan kemajuan sekarang 

pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, baik 

pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran 

dalam bidang olahraga. Selain kaitannya hubungan olahraga 

dengan dua faktor di atas, olahraga juga kental sekali kaitannya 

dengan hiburan. Olahraga bisa menjadi salah satu alternatif hiburan 

di waktu luang. Olahraga juga banyak dijadikan hobi oleh 

kebanyakan orang. 
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A.  Olahraga dan Politik 

1. Pengertian Olahraga dan Politik 

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, 

tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani yang 

menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Sedangkan 

pengertian politik atau definisi dan makna politik secara umum yaitu 

sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun 

posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai 

pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi 

masyarakat. Dalam konteks sosio antropologi olahraga, bahwa 

banyak masyarakat dari berbagai daerah, suku, agama, dan ras 

melakukan aktivitas olahraga, baik yang bersifat individual maupun 

berkelompok. Demikian juga adanya suporter karena munculnya 

aktivitas olahraga, seperti pertandingan sepakbola, bolavoli, bola 

basket serta cabang-cabang olahraga lainnya. 

2. Hubungan antara Olahraga dan Politik 

Olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Seorang 

politikus sejati haruslah serentak sebagai simbol kejantanan sportif. 

Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi 

penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. 

Jadi, dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, 

sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern, bukan 

lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali 

kandungan multimakna itu, bahkan sudah tidak terlihat makna 

olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik, yang ada 

hanyalah manipulasi sebuah kepuasan pribadi. 

Pada zaman modern ini, jika olahraga dicampur dengan 

politik akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Unsur fair 

play hilang, keselamatan atlet terabaikan, tujuan utama olahraga 

sebagai sarana untuk mencapai atau mendapat kesehatan serta 

ajang untuk meraih prestasi tercoreng. 
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Kekuasaan adalah 

konsep utama dalam 

politik yang mengacu pada 

satu kemampuan untuk 

mempengaruhi yang lain 

dalam mencapai sasaran, 

bahkan di wajah oposisi 

lainnya. Otoritas adalah suatu wujud kekuasaan status yang dikenal 

dalam satu organisasi seperti pada IOC, FIFA, dan NCAA. 

Selain itu, di dalam aktivitas olahraga banyak melibatkan 

orang dari berbagai sturktur seperti; pengurus tingkat pusat, tingkat 

propinsi, dan tingkat kota. Demikian juga keterlibatan para pelatih, 

pemain, dan juga suporter. Khusus keterlibatan suporter dalam 

sebuah pertandingan/perlombaan seringkali dalam jumlah yang 

begitu besar. Contoh suporter sepakbola klub-klub besar di 

Indonesia biasanya dalam jumlah yang begiru banyak. Kondisi ini, 

seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang menghendaki 

jabatan tertentu dalam masyarakat seperti, kepala daerah 

(gubernur, bupati) dan bisa juga jabatan-jabatan lain yang ada di 

masyarakat. Sehingga orang yang memiliki ambisi memperoleh 

jabatan tertentu dimasyarakat berusaha mendapatkan jabatan 

menjadi pengurus dalam bidang ke olahragaan. Saat ini, posisi 

Ketua Umum PSSI dipegang oleh Edy Rahmayadi sejak 2016. Edy 

telah mengalahkan pesaing dalam perebutan kursi PSSI seperti 

Moeldoko dan Walikota Batu Edy Rumpoko. Dari fakta itu terlihat 

bahwa PSSI telah menjadi rebutan para politisi.  

Kenapa sepakbola begitu menarik dijadikan perebutan 

jabatan pengurus sebagai ketua. Menurut penelitian Nielsen Sport 

mengatakan bahwa 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan 

pada sepak bola. Indonesia menduduki peringkat kedua setelah 

Nigeria sebagai negara penggemar bola terbesar di dunia. Mungkin 
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karena itulah stadion Gelora Bung Karno yang berkapasitas 

puluhan ribu penonton dalam sekejap bisa dipenuhi lautan manusia 

ketika Timnas Indonesia berlaga. 

3. Pengaruh Positif Sosiologi Olahraga terhadap Politik 

Perserikatan bangsa-bangsa di 

dunia telah ikut tergabung dalam 

upaya menciptakan perdamaian 

dunia. Para pemimpin dunia 

telah bisa saling melakukan 

proses negosiasi dan 

komunikasi yang berkaitan 

dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik 

antar Negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta 

olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan 

olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun dalam 

negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia, Negara 

khususnya.  

Sejak awal kebangkitan Ollimpiade modern 1896 di Athena, 

gerakan Olimpiade (Olympic Movement) mencanangkan bahwa 

olimpiade mengemban misi untuk menyebarkan isme, sebuah 

idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan dan 

persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk 

membina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung 

dalam motto: cius, altius, forties yang berarti lebih cepat, lebih tinggi, 

lebih kuat.  

Namun olahraga juga dapat dijadikan alat politik suatu 

negara. Seperti kasus Amerika dan Sovyet pada olimpiade 1980 di 

Maskow, AS dan negara-negara Barat memutuskan tidak hadir 

sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afganistan. 

Empat tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot 

itu dengan tidak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi 

Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. 
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Akibatnya, Olimpiade berjalan hambar, karena negara-negara 

sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. 

4. Pengaruh Negatif Sosiologi Olahraga terhadap Politik 

Tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang 

disebabkan urusan politik. Salah satunya bisa kita lihat dari kasus 

suap wisma atlet yang merugikan Negara miliaran bahkan triliunan 

rupiah. Sarana dan prasarana yang seharusnya dipersiapkan 

sepenuhnya untuk tempat tinggal atau latihan atlet, malah dijadikan 

ajang untuk korupsi. Beberapa 

orang telah bergelut di dalam 

proyek tersebut. Sesungguhnya 

olahraga mampu membentuk 

rasa kekeluargaan sesama 

warga Negara maupun dengan 

Negara lain, namun juga bisa menimbulkan efek negatif seperti 

yang diungkapkan diatas. Sejak Agustus 2011 KPK mulai 

menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun. 

  

B. Olahraga dan Ekonomi 

1. Pengertian Olahraga dan Ekonomi 

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, 

tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani yang 

menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaannya. 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari 

aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, 

dan konsumsi terhadap barang dan jasa. 

2. Hubungan Olahraga dan Ekonomi 

Perekonomian berkaitan erat dengan kemajuan olahraga. 

Jika ekonomi tumbuh maka prestasi dalam olahraga akan 

meningkat. Demikian juga sebaliknya jika prestasi olahraga 

meningkat, maka perekonomian juga akan meningkat. Di zaman 
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modern ini olahraga bukan hanya sekedar kalah dan menang, tetapi 

juga industri ekonomi yang sangat menjanjikan. Dalam 

mengembangkan industri olahraga pada zaman modern ini bakat 

dan semangat saja tidak cukup, namun diperlukan manajemen 

olahraga yang baik dan benar. 

Dalam melakukan pembinaan olahraga membutuhkan dana 

yang tidak sedikit. Tetapi bisa jadi kegiatan olahaga juga mampu 

mendorong tumbuhnya ekonomi dan bahkan mendatangkan 

keuntungan langsung seperti Olympiade Los Angles pada tahun 

1984, yang nyata-nyata panitia mendapat keuntungan sebesar 

$223 juta dollar. Olympiade 

Los Angles merupakan 

olympiade pertama kali yang 

menerapkan pendekatan 

logika ekonomi melalui sport 

business. Pernyataan tersebut 

memberikan bukti bahwa olahraga apabila dikelola secara 

profesional dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan 

nonekonomi. Jadi, olahraga itu dapat dikatakan mempengaruhi 

ekonomi dan ekonomi juga mempengaruhi olahraga. 

Ajang olimpiade musim dingin tersebut juga berdampak positif 

terhadap ekonomi Korea Selatan. Ini terutama berdampak ke 

neraca perdagangan sektor pariwisata. Di Februari lalu, defisit di 

neraca dagang sektor pariwisata Korsel mencapai US$ 1,41 miliar, 

naik dari defisit US$ 1,17 miliar tahun lalu. Tapi, realisasi tersebut 

merupakan yang terendah di lima bulan terakhir. Penyebabnya, di 

saat penyelenggaraan Olimpiade Pyeongchang pada 9-25 Februari 

lalu, banyak orang asing yang datang ke Korsel. Sebaliknya, jumlah 

orang Korsel yang bepergian ke luar negeri juga berkurang. 
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3. Nilai Ekonomi dalam Olahraga 

Nilai ekonomi dalam 

olahraga adalah seberapa 

banyak olahraga tersebut 

disukai banyak orang dan 

memiliki nilai hiburan tinggi 

sehingga menghasilkan uang. 

Nilai ekonomi olahraga 

mengikuti perkembangan masyarakat perbudakan dan semakin 

meningkat pada zaman feodalisme hinggi kini kapitalisme. Pada 

zaman kapitalisme ini, sisa zaman perbudakan masih bisa kita lihat 

seperti gulat dan tinju. Selain nilai hiburan, olahraga pada zaman 

feodalisme adalah juga tontonan dari kelas yang berlawanan. Kelas 

penguasa tuan-tuan tanah mengadu budak budak mereka untuk 

jadi hiburan, bila yang melawan maka akan dibunuh. Nah, zaman 

kapitalisme inilah olahraga dijadikan nilai ekonomi yang tinggi. 

Olahraga ditempatkan sebagai tempat orang mencari uang sambil 

berolahraga. Dalam alam kapitalisme olahraga dijadikan alat 

promosi sebuah produk sekaligus pengguna produk.  

 

C.  Olahraga dan Hiburan 

1. Pengertian Olahraga dan Hiburan 

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, 

tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani yang 

menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Hiburan 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani 

dan rohani seseorang. Olahraga dapat mendatangkan rasa menarik 

dan senang yang melihatnya jika mampu menampilkan gerakan-

gerakan yang atraktif yang memunculkan rasa senang bagi yang 

menonton.  
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2. Hubungan Olahraga dengan Hiburan 

Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga 

mempertimbangkan hubungan antara bermain (play) dan olahraga 

(sport). Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan 

sebagai hiburan. Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang 

bersifat fisikal yang tidak kompetitif, meskipun bermain tidak harus 

selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti olahraga dan 

pendidikan jasmani, meskipun elemen dari bermain dapat 

ditemukan di dalam keduanya. 

Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang 

terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang 

bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang 

terorganisasi, yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah 

pendidikan jasmani. Akan tetapi, pengujian yang lebih cermat 

menunjukkan bahwa secara tradisional, olahraga melibatkan 

aktivitas kompetitif. 

Di pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen baik 

dari bermain maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti hanya salah 

satu saja, atau tidak juga harus selalu seimbang di antara 

keduanya. Sebagaimana dimengerti dari kata-katanya, pendidikan 

jasmani adalah aktivitas jasmani yang memiliki tujuan kependidikan 

tertentu. Pendidikan Jasmani bersifat fisik dalam aktivitasnya dan 

pendidikan jasmani dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu tidak bisa 

berlaku bagi bermain dan olahraga, meskipun keduanya selalu 

digunakan dalam proses kependidikan. 

Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani melibatkan 

bentuk-bentuk gerakan, dan ketiganya dapat melumat secara pas 

dalam konteks pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan 

kependidikan. Bermain dapat membuat rileks dan menghibur tanpa 

adanya tujuan pendidikan. Olahraga dan bermain dapat eksis 

meskipun secara murni untuk kepentingan kesenangan, untuk 
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kepentingan pendidikan, atau 

untuk kombinasi keduanya. 

Kesenangan dan pendidikan 

tidak harus dipisahkan secara 

eksklusif; keduanya dapat dan 

harus beriringan bersama.  

 

3. Manfaat Berolahraga dengan Hiburan 

a. mengisi waktu luang 

b. melepas lelah, kebosanan, dan kepenatan 

c. sebagai pemenuh fungsi sosial (fungsi sosial ini dilakukan untuk 

kegiatan berkelompok serta reaksi aktif) 

d. untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang 

menyenangkan 

e. memperoleh kesenangan 

dengan berolahraga 

f. memperkenalkan olahraga 

bahwa olahraga itu 

menyenangkan. 

 

D. Kesimpulan 

Olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Pada 

zaman modern ini, jika olahraga dicampur dengan politik akan 

menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Unsur fair play hilang, 

keselamatan atlet terabaikan, tujuan utama olahraga sebagai 

sarana untuk mencapai atau mendapat kesehatan serta ajang untuk 

meraih prestasi tercoreng. 

Perekonomian berkaitan erat dengan kemajuan olahraga. 

Jika ekonomi tumbuh maka prestasi dalam olahraga akan 

meningkat. Di zaman modern ini olahraga bukan hanya sekedar 

kalah dan menang, tetapi juga industri ekonomi yang sangat 
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menjanjikan. Dalam mengembangkan industri olahraga pada 

zaman modern ini bakat dan semangat saja tidak cukup, namun 

diperlukan manajemen olahraga yang baik dan benar. 

Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga 

mempertimbangkan hubungan antara bermain (play) dan olahraga 

(sport). Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan 

sebagai hiburan. Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang 

bersifat fisikal yang tidak kompetitif, meskipun bermain tidak harus 

selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti olahraga dan 

pendidikan jasmani, meskipun elemen dari bermain dapat 

ditemukan di dalam keduanya. 
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BAB SOSIALISASI OLAHRAGA  

VI 
 

 

 
Sosialisasi dalam Olahraga hal yang penting bagi semua 

orang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan sosialisasi 

olahraga kita dapat mengenal satu sama lain. Sosialisasi olahraga 

dapat diartikan sebagai sebuah proses penanaman atau transfer 

kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi 

lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 

Dalam melakukan sosialisasi olahraga kita harus bisa 

menempatkan diri kita dalam lingkungan masyarakat. Karena 

manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Maka dari itu melalui makalah ini akan 

dijelaskan arti penting dari sosialisasi. 

Di dalam bersosialisasi olahraga, kita dapat membentuk 

kepribadian kita. Karena lingkungan masyarakat merupakan salah 

satu tempat untuk melakukan sosialisasi olahraga. Jika lingkungan 

masyarakatnya baik secara otomatis berpengaruh terhadap proses 

penanaman atau kebiasaan dalam olahraga. Seperti yang kita 

ketahui bahwa olahraga adalah aktivitas melatih tubuh seseorang 

tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Beberapa 

manfaat yang kita dapatkan dari sosialisasi olahraga adalah 

seseorang mampu menjadi masyarakat yang baik dan sehat, 

seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan 

harapan masyarakat, seseorang akan lebih mengenal dirinya 

sendiri dalam lingkungan sosialnya dan seseorang akan menyadari 

eksistensi dirinya terhadap masyarakat di sekelilingnya. Dengan 

alasan tersebut maka penulis membahas tentang “Sosialisasi 

dalam Olahraga”. 
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A. Pengertian Sosialisasi 

Secara sederhana sosialisasi adalah sebagai sebuah proses 

seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari 

hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya 

agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh 

kelompoknya. Adapun definisi sosialisasi menurut para ahli antara 

lain: 

1. Charlotte Buhler 

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu 

belajar dan menyesuaikan diri, tentang cara hidup dan berpikir 

kelompoknya agar dia dapat berperan dan berfungsi dalam 

kelompoknya. 

2. Peter Berger 

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak belajar 

menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 

3. Bruce J. Cohen 

Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata 

cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian 

dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota. 

 

B. Tujuan Sosialisasi 

1. Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah 

masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya. 

2. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan 

efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk 

membaca, menulis, dan bercerita. 

3. Membantu pengendalian fungsi organik yang dipelajari melalui 

latihan mawas diri yang tepat. 

4. Membiasakan individu dengan dengan nilai-nilai dan 

kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. 
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5. Untuk mengetahui lingkungan alam sekitar. 

6. Untuk mengetahui lingkungan sosial, tempat individu bertempat 

tinggal termasul lingkungan sosial yang baru. 

7. Untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma dalam 

masyarakat. 

8. Untuk mengetahui lingkungan sosial-budaya suatu masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Sosialisasi 

1. Faktor intrinsik, merupakan faktor-faktor yang berasal dari 

dalam diri seseorang. Seringkali disebut dengan pembawaan 

atau warisan biologis. Bentuk nyata dari faktor intrinsik ini antara 

lain postur tubuh, bakat-bakat olahraga, hobi, dll. 

2. Faktor ekstrinsik, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

diri seorang individu. Faktor ekstrinsik ini berupa faktor 

lingkungan sosial budaya, tempat seorang individu hidup dan 

melaksanakan pergaulan dengan warga masyarakat yang lain. 

Adapun kondisi faktor ekstrinsik antara lain, kondisi lingkungan 

masyarakat setempat, kondisi lingkungan pergaulan, kondisi 

lingkungan pendidikan, kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi 

lingkungan masyarakat luas, termasuk sebagai sarananya 

adalah media massa baik media massa cetak maupun 

elektronik. 
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D. Jenis-Jenis Sosialisasi 

1. Sosialisasi Primer 

Pengertian sosialisasi primer menurut Peter L Berger dan 

Luckmann adalah 

sosialisasi pertama yang 

dijalani individu semasa 

kecil dengan belajar 

menjadi anggota keluarga 

(masyarakat). Sosialisasi 

primer berlangsung saat 

berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah.  

2. Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah 

sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam 

kelompok tertentu dalam 

berolahraga. Proses 

sosialisasi, yaitu proses 

pencabutan identitas diri 

yang lama dan dilanjutkan 

dengan resosialisasi, 

yaitu pemberian identitas 

baru yang didapat melalui institusi sosial. 

 

E. Tahapan Sosialisasi 

Tahapan sosialisasi menurut George Herbert Mead dapat 

dibedakan melalui tahap-tahap: 

1. Tahap persiapan (preparatory stage) 

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang 

anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, 

termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada 

tahap ini juga, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru 

meski tidak sempurna. 
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2. Tahap meniru (play stage) 

Tahap ini ditandai dengan makin sempurnanya seorang 

anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang 

nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dsb. Dengan 

kata lain kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi 

orang lain jika mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa 

dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya 

banyak telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut 

merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi 

pembentukan dan bertahannya diri yakni asal anak menyerap 

nilai dan norma. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut 

orang-orang yang amat berarti (significant other). 

3. Tahap siap bertindak (game stage) 

Peniruan yang dilakukan sudah mulah berkurang dan 

digantikan oleh peran secara langsung dimainkan sendiri 

dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri 

pada posisi orang lain juga meningkat sehingga memungkinkan 

adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Anak 

mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan 

bekerjasama dengan teman-temannya. 

  Pada tahap ini, lawan berinteraksi makin banyak dan mulai 

berhubungan dengan teman-temannya yang sebaya di luar 

rumah. Bersama dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada 

norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya. 

4. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage) 

  Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Anak 

sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat 

secara luas. Dengan kata lain, anak dapat bertenggang rasa 

tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya 

tetapi juga dengan masyarakat secara luas.  
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  Manusia secara dewasa menyadari peraturan, kemampuan, 

bekerjasama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya 

menjadi mantap. Manusia dengan perkembang dan diri pada 

tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti 

sepenuhnya. 

 

F. Media Sosialisasi dalam Olahraga 

1. Media Sosialisasi Keluarga 

Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang 

berhubungan dengan anak adalah orang tua, saudara-saudara, 

serta mungkin kerabat dekat yang tinggal serumah. Melalui 

lingkungan, anak mengenal dunia sekitarnya, dan pola pergaulan 

sehari-hari. 

Kebijakan orangtua yang menunjang proses sosialisasi anak-

anaknya antara lain: 

a) mengusahakan agar anak-anaknya selalu berdekatan dengan 

orangtuanya. 

b) memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar, 

sehingga jiwa anak tidak merasa tertekan. 

c) mendorong anak agar dapat membedakan yang benar dan 

yang salah, yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas. 

d) memperlakukan anak dengan baik. untuk itu, orangtua harus 

dapat berperan dengan baik. 

e) menasehati anak-anak jika melakukan kesalah atau kekeliruan. 

Dalam lingkungan keluarga dikenal dua macam pola 

sosialisasi, yaitu: 

a. Sosialisasi Represif 

Ciri-ciri sosialisasi represif antara lain: 

 menghukum perilaku yang keliru 

 hukuman dan imbalan materil 

 kepatuhan anak kepada orangtua 

 komunikasi sebagai perintah 
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 komunikasi non verbal 

b. Sosialisasi Partisipasif 

Ciri-ciri sosialisasi partisipasif antara lain: 

 pemberian imbalan dan sanksi 

 hukuman dan imbalan simbolis 

 otonomi anak 

 komunikasi sebagai interaksi 

 komunikasi verbal                         

2. Media Sosialisasi Teman Sepermainan 

Peranan positif dari kelompok persahabatan bagi 

perkembangan kepribadian anak, yaitu: 

a. Remaja merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok 

persahabatan. 

b. Remaja dapat tumbuh dengan baik dalam kelompok 

persahabatan. 

c. Remaja mendapat tempat yang baik bagi penyaluran rasa 

kecewa, takut, khawatir, tertekan, gembira yang mungkin tidak 

di dapatkan di rumah. 

3. Media Sosialisasi Sekolah 

Fungsi sekolah dalam proses sosialisasi olahraga adalah 

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang di perlukan siswa 

serta membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai 

dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

4. Media Sosialisasi Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja juga mempunyai pengaruh yang besar 

dalam aktivitas. Di lingkungan kerja, seseorang akan berinteraksi 

dengan teman sekerja, pimpinan dan relasi bisnis. Dalam proses 

interaksi akan terjadi proses saling mempengaruhi. Pengaruh-

pengaruh itu akan menjadi bagian dari dirinya. 

5. Media Massa sebagai Media Sosialisasi 
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Media massa merupakan alat sosialisasi yang penting karena 

dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang olahraga. 

 

G. Kesimpulan 

Sosialisasi adalah proses belajar individu atau seseorang 

untuk mengenal kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Melalui 

media keluarga, kelompok bermain, lingkungan sekolah, 

lingkungan kerja, dan media massa. Jenis sosialisasi ada dua yaitu, 

sosialisasi primer dan sekunder. Melalui tahap sosialisasi masa 

anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. 

 Olahraga merupakan sebagian kebutuhan pokok dalam 

kehidupan sehari-hari karena dapat meningkatkan kebugaran yang 

diperlukan dalam melakukan tugasnya. Olahraga dapat dimulai 

sejak usia muda hingga usia lanjut dan dapat dilakukan setiap hari. 
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BAB PENYIMPANGAN SOSIAL 

OLAHRAGA  VII 
 

 

Sudah begitu banyak penyimpangan sosial olahraga di 

Indonesia, terlebih di masyarakat. Penyimpangan sosial olahraga 

dalam era modern sudah menjadi krusial bahkan memprihatinkan 

banyak pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun kalangan 

masyarakat biasa. Penyimpangan sosial olahraga terjadi akibat 

berbagai faktor, salah satunya lingkungan keluarga dan lingkungan 

sosial budaya. Masalah penyimpangan sosial olahraga bukanlah 

masalah yang baru muncul. Masalah ini telah lama lahir dan hadir 

dalam dunia olahraga. Namun demikian, masalah-masalah 

penyimpangan sosial olahraga ini tetap saja ada dan melekat dalam 

kehidupan para pelaku olahraga seolah tidak ada tindakan yang 

menanganinya. Ada banyak jenis dan perilaku-perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh pelaku olahraga dan telah banyak 

pula aturan-aturan yang mengatur tentang penyimpangan tersebut. 

Pada kenyataannya, hingga saat ini penyimpangan sosial sosial 

masih terus terjadi meskipun aturan atau bahkan hukuman 

diberlakukan bagi para pelaku. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran pelaku olahraga akan buruknya perilaku-

perilaku menyimpang, atau bahkan mungkin kurangnya sosialisasi 

tentang penyimpangan sosial olahraga. 

Ironisnya, ada banyak pelaku olahraga yang merasa bangga 

ketika melakukan suatu perilaku menyimpang, seperti kekerasan 

antar suporter, padahal perilaku menyimpang jelas bukanlah hal 

yang patut untuk dibanggakan. Keadaan seperti inilah yang akan 

memicu dan memperluas lingkup terjadinya penyimpangan sosial 

olahraga. Selain itu, penyimpangan sosial dalam olahraga akan 
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selalu berpengaruh terhadap pelaku olahraga lain. Para pelaku 

penyimpangan sosial olahraga akan berinteraksi dengan individu 

lain dan secara tidak langsung ia akan memberikan sugesti-sugesti 

untuk mengikuti perilakunya. Jika pelaku olahraga tidak memiliki 

kesadaran yang kuat dan pengetahuan yang lemah akan perilaku 

menyimpang, maka dengan mudah mereka akan terpengaruh dan 

terbawa dalam kondisi menyimpang. Sebagian pelaku olahraga 

awam mungkin menganggap perilaku menyimpang sebagai 

perilaku yang normal dan wajar untuk dilakukan, hal itu disebabkan 

karena mereka terlalu sering melakukan atau sekedar mengamati 

perilaku-perilaku menyimpang tersebut dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga hal tersebut menjadi biasa. 

Dengan keadaan pelaku olahraga seperti uraian di atas, 

dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku olahraga akan 

pentingnya pengetahuan tentang perilaku menyimpang atau 

penyimpangan-penyimpangan sosial dalam olahraga. Serta 

memberikan informasi-informasi tentang apa yang dapat menjadi 

pemicu terjadinya penyimpangan sosial olahraga. Sehingga, ke 

depannya dapat dibentuk pelaku olahraga yang bermoral dan 

menghindari perilaku-perilaku menyimpang. Karena hal tersebut 

juga akan mempengaruhi kualitas bangsa di mata dunia 

internasional. 

 

A. Pengertian Penyimpangan Sosial Olahraga 

Penyimpangan olahraga adalah segala bentuk perilaku yang 

tidak menyesuaikan diri dengan kehendak aturan fair play dalam 

olahraga. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut 

dalam lingkungan baik lingkungan atlet maupun pelaku olahraga 

diluar atlet. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok 

tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam sistem 

keolahragaan. Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam 
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outline atlet disebut dengan deviasi (deviation), sedangkan pada 

pelaku atau atlet yang melakukan penyimpangan disebut divian 

(deviant). Berikut merupakan beberapa pengertian penyimpangan 

sosial menurut para ahli: 

1. James W van de Zanden, penyimpangan sosial sebagai 

perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap tercela dan 

di luar batas toleransi. 

2. Bruce J. Cohen, penyimpangan sosial sebagai perbuatan yang 

mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok 

tidak mematuhi patokan baku dalam outline atlet. 

3. Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial sebagai semua 

tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku 

dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak 

yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku 

yang menyimpang (dalam buku materi pokok pengantar 

sosiologi). 

 Penyimpangan sosial 

dapat terlihat dalam bentuk 

sebuah perilaku menyimpang. 

Perilaku menyimpang disebut 

nonkonformitas. Jadi, pada 

dasarnya perilaku menyimpang 

adalah perilaku yang 

menyimpang atau sifatnya yang tidak sesuai dengan norma dan 

nilai-nilai yang dianut masyarakat atau kelompok dalam konteks 

olahraga, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. 

 

B. Penyebab Penyimpangan Perilaku Sosial Olahraga 

Terjadinya perilaku menyimpang haruslah dilihat dari situasi 

dan kondisi masyarakat yang ada. Adapun faktor-faktor penyebab 

timbulnya perilaku yang menyimpang adalah sebagai berikut. 
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1. Sosial Budaya 

Penyebab pelaku melakukan penyimpangan salah satunya 

dipengaruhi sosial budaya dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. 

Sosial disekitarnya berperan aktif dalam pembentukan karakter 

individu dalam lingkungan tersebut. 

2. Keluarga  

Keluarga adalah sistem pemerintahan paling dasar, oleh 

karena itu keluraga memiliki tanggung jawab besar dalam 

mengasuh individu misalnya keluarga yang berpendidikan juga 

berpengaruh besar dalam berkembangan individu dalam 

membentuk karakter kepribadiaanya dalam perilaku sosial 

olahraga. 

3. Individu 

Individu adalah poin penting dalam berperilaku berolahraga, 

individu merupakan unit terkecil dari pembentukan perilaku dalam 

berolahraga yang ada di lingkungannya (Sosial Budaya & keluarga), 

stimulan dari beberapa faktor tadi diterapkan bergantung pada 

pemikiran setiap individu. 

4. Situasional 

Situasional merupakan implementasi dari faktor-faktor awal 

tadi. Situasional adalah perilaku individu menyesuaikan dimana dan 

dengan siapa ia berhadapan dalam kegiatan sosial olahraga. 

 

C. Jenis Perilaku Penyimpangan Sosial Olahraga 

Kami spesifikkan contoh penyimpangan sosial dalam konteks 

kekerasan dalam olahraga. Pada dasarnya suatu bentuk kekerasan 

di bedakan menjadi dua yaitu kekerasan instrumental aggression 

dan hostile aggression. 

1. Instrumental Aggression 

Tingkah laku kekerasan ini adalah suatu bentuk tingkah laku 

kekerasan yang bersifat positif, dengan tujuan untuk memperoleh 

suatu kemenangan dan sesuai dengan aturan yang di tetapkan 
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pada suatu pertandingan, contoh dari kekerasan ini seperti 

menendang pada cabang pencak silat atau memukul pada olahraga 

tinju. 

2. Hostile Aggression 

Tingkah kekerasan ini adalah kekerasan yang bersifat negatif, 

dan kekerasan yang menyakiti orang lain dan tidak sesuai dengan 

aturan permainan. Kekerasan ini sangat bertentangan dengan azaz 

fair play yang selalu di usung dalam suatu permainan contoh dalam 

jenis ini adalah memukul wasit, menciderai lawan serta melakukan 

tindakan rasisme. 

 

D. Beberapa Teori Kekerasan dalam Penyimpangan Sosial 

Olahraga 

Dari berbagai tingkah laku kekerasan terdapat sejumlah 

teori  yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu tingkah laku 

kekerasan, tetapi tidak semua masalah dapat dijelaskan melalui 

teori, dari bermacam teori, teori yang biasa di gunakan yaitu teori 

instink (instinct theory), teori belajar sosial (sosial learning theory), 

teori frustasi-agresi (Dollard, dkk), teori konflik-realistik (Sheriff), dan 

teori identitas sosial (Tajfel). 

1. Teori Instink (instinct theory) 

Teori ini adalah suatu teori yang menganggap bahwa 

kekerasan adalah suatu bentuk dari naluri manusia yang 

memerlukan suatu penyaluran, salah satu penyaluran menusia 

adalah olahraga, penyaluran ini merupakan salah satu bentuk 

penyaluran yang bersikap positif namun biasanya manusia lebih 

cenderung menyalurkan kepada hal-hal yang bersifat negatif 

seperti tawuran, berkelahi ataupun menganiaya dengan tujuan 

untuk memuaskan diri. 
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2. Teori Belajar Sosial (sosial learning  theory) 

Teori ini menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu 

kekerasan karena meniru perilaku seseorang, ataupun sesuai 

dengan didikan seseorang, maka apabila seseorang melakukan 

suatu tindakan kepada orang lain atau pada dirinya maka orang itu 

juga akan meniru kepada seseorang juga. Kekerasan ini biasanya 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: 

a. tingkah laku si model mendapat konsekuensi positif 

b. tingkahlaku kekerasan si model yang seharusnya di hukum 

tidak dihukum 

c. tingkahlaku si model mendapat pembenaran secara sosial 

sebaliknya bila tingkah laku kekerasan si model mendapat 

punishment (penolakan) maka individu tidak akan meniru 

tingkah laku tersebut. 

3. Teori Frustasi-Agresi (Dollard, dkk) 

 Maksudnya adalah suatu kekerasan terjadi karena orang 

tersebut tidak dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan, atau 

suatu bentuk dari sikap frustasi 

seseorang, frustasi bisa 

dikarenakan karena suatu 

kekalahan di dalam suatu 

pertandingan, merasa di 

curangi dan merasa di perlakukan tidak fair.  

4. Teori Konflik-Realistik (Sheriff) 

Perilaku ini di sebabkan karena perebutan suatu sumber yang 

terbatas seperti ekonomi, kekuasaan, uang, yang mengakibatkan 

terjadinya persaingan yang bersifat menang dan kalah (win-lose 

orientation). Kekerasan ini biasanya terjadi karena satu sama lain 

memiliki persepsi yang negatif dan kemudian menjadi prasangka. 

Konflik ini biasanya bukan hanya dilakukan bukan hanya 

perorangan tetapi juga oleh para pendukung. Menurut Schwartz 
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(1994) terdapat 56 nilai motivasi yang dapat menggerakan perilaku 

manusia, ke 56 perilaku tersebut di kelompokan ke dalam sepuluh 

kategori yang berpola dua dimensi yang saling bertentangan. 

Aplikasi teori ini dalam konteks olahraga tidak begitu Nampak, 

kecuali pada kasus dimana olahraga di jadikan alat untuk meraih 

kekuasaan atau sumber pendapatan. 

5. Teori Identitas Sosial (Tajfel) 

 Teori ini pertama kali di kemukakan oleh Tajfel, H., (1982) 

teori ini mencangkup tentang prasangka, diskriminasi konflik antar 

kelompok, dan perubahan sosial. Prasangka merupakan suatu 

evaluasi negatif kepada kelompok atau orang lain yang berbeda, di 

dalam teori ini juga mengatakan bahwa konflik antar kelompok di 

sebabkan karena adanya kebanggaan atas identitas kelompok 

yang berlebihan. Menurut Tajfel (1982) hal yang biasa di lakukan 

individu dalam menentukan identitas sosialnya yaitu kategorisasi 

identifikasi dan komparasi. Dalam kategorisasi biasanya individu 

menggolong seseorang yang mempunyai karakteristik yang sama 

ke dalam kelompok tertentu, atau pun mengidentifikasikan dirinya 

ke dalam kelompok yang telah di imajinasikan sendiri dan merasa 

dirinya atau kelompok mereka lebih baik dari orang lain atau 

kelompok lain. Konflik biasanya terjadi karena hal-hal positif dari 

orang lain atau kelompok lain di anggap sebagai ancaman, 

sehingga perlu untuk disaingi, berusaha memiliki, atau bahkan 

harus di musnahkan. Proses seperti ini di sebut  dengan stereotype 

yaitu menggeneralisasikan yang dilakukan hanya berdasarkan 

keanggotaan dalam kategori kelompok tertentu. 

Hal yang menjadi sumber munculnya stereotype, yaitu: 

1. Perbedaan sosial. 

Dalam konteks ini stereotipe merupakan rasionalisasi, yaitu 

pembenaran dengan menggunakan akal sehat dari perbedaan 

status tersebut. 
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2. Identitas sosial 

Individu akan melakukan kategorisasi identifikasi dan komparasi 

dimana hal tersebut di bagi menjadi dua hal yaitu in group dan 

out group. 

3. Konformitas 

Perubahan individu karena adanya keinginan untuk mengikuti 

keyakinan dan standar orang lain. 

 

E. Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Sosial 

 Ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah 

perilaku menyimpang dalam olahraga. Upaya-upaya pencegahan 

bisa dilakukan oleh semua orang yang bersangkutan, baik oleh 

pemerintah, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Upaya yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memperluas 

sosialisasi tentang penyimpangan-penyimpangan sosial. Pihak 

keluarga dapat melakukan kontrol sosial dalam lingkup olahraga. 

Dan teman-teman lingkungan sekitar dapat menghimbau untuk 

tidak melakukan penyimpangan sosial. Kontrol sosial dan 

sosialisasi yang cukup akan membantu mencegah penyimpangan-

penyimpangan sosial olahraga yang terjadi di Indonesia. 

Keharmonisasian lingkup organisasi olahraga juga sangat 

mempengaruhi terjadinya penyimpangan sosial olahraga, sehingga 

perlu diciptakan lingkungan organisasi olahraga yang harmoni. 

 

F. Kesimpulan 

Kekerasan dalam olahraga adalah perilaku yang tidak sesuai 

dengan etika dalam berolahraga dan merusak manfaat yang 

dihasilkan dari olahraga itu sendiri. Maka dari itu perilaku kekerasan 

dan penyimpangan olahraga harus dihilangkan dalam olahraga 

supaya kita dapat memperoleh manfaat dari olahraga tersebut 

secara utuh. 
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BAB PENGENDALIAN SOSIAL DALAM 

OLAHRAGA  VIII 
 

 

Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk 

mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan 

masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai 

yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik 

diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang 

berperilaku menyimpang/ membangkang 

 

A. Pengertian  Pengendalian Sosial 

Pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh 

seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan 

memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta 

ketertiban di masyarakat termasuk dalam olahraga. 

Hal itu dapat diaplikasikan melalui kedisiplinan. Disiplin 

seseorang terlihat dari kesediaan untuk mereaksi dan bertindak 

terhadap nilai-nilai yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang tertuang atau 

yang terwujud dalam bentuk ketentuan, tata-tertib, aturan, tatanan 

hidup atau kaidah-kaidah tertentu. 

Kesediaan mereaksi dan bertindak terhadap obyek tertentu 

adalah sikap kejiwaan. Atau “attitude”, yang sementara orang 

menyebut sebagai sikap mental. Menurut Fren N. Kerlinger (1975) 

sikap kejiwaan selalu dihadapkan pada pilihan menerima atau 

menolak, bertindak positif atau negatif, dalam hubungannya dengan 

obyek tertentu. 

Menurut Tutko dan Richards (1975) menegaskan bahwa 

disiplin: 
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1. mengutamakan dan mengatur kondisi fisik 

2. pengembangan penguasaan emosi 

3. menciptakan citra sebagai olahragawan yang sebenarnnya. 

Prinsip pengendalian diri sendiri merupakan hal yang 

terpenting dalam disiplin, atlet yang menunjukan kebiasaan selalu 

menepati ketentuan, peraturan, dan nilai-nilai, berarti dapat 

mengontrol diri-sendiri untuk tidak melanggar ketentuan dan 

peraturan ataupun nilai-nilai yang berlaku, disiplin ada 

hubungannya dengan sikap penuh rasa tanggung jawab, karena 

atlet yang berdisiplin cenderung untuk menepati, mendukung dan 

mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya. Sikap untuk 

mendukung dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, atlet 

akan berusaha untuk tidak mengingkari dan sedapat-dapatnnya 

mematuhi. 

Sehubungan dengan itu maka atlet yang disiplin akan setia 

untuk menepati kebiasaan 

hidup sehat, mematuhi dan 

mentaati petunjuk-petunjuk 

pelatihnya, setia untuk 

melakukan program-program 

latihan, sehingga memberi 

kemungkinan lebih besar 

untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginnya.  

Atlet yang memiliki disiplin diri sendiri sudah memiliki 

kesadaran untuk berlatih sendiri, meningkatkan keterampilan, dan 

menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya, dan dapat 

menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan peraturan atau yang dapat merugikan diri sendiri dan lebih 

lanjut selalu akan berusaha untuk hidup dan berusaha berbuat 

sebaik-baiknnya sesuai dengan citranya sebagai atlet yang ideal.  
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B. Macam-Macam Pengendalian Sosial 

1. Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifat, pengendalian sosial dapat dibedakan 

menjadi tiga, berikut ini. 

a. Tindakan Preventif 

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan 

tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. 

Contohnya, Pelatih tim sepakbola menasihati para atlet agar tidak 

terlambat datang latihan. 

b. Tindakan Represif bersifat aktif 

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan 

keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu 

pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, pelatih memberikan 

sanksi kepada atlet yang sering melanggar peraturan. 

d. Tindakan Kuratif  

Pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian 

sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. 

Contohnya, seorang pelatih menegur dan menasihati atletnya 

karena berperilaku tidak baik saat bermain, bertujuan untuk 

memberi penyadaran kepada perilaku dan memberi efek jera. 

2. Berdasarkan Cara atau Perlakuan Pengendalian Sosial  

a. Tindakan Persuasif 

Pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan 

misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing 

anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma 

masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Contoh 

pengendalian sosial melalui lisan yaitu dengan mengajak orang 

menaati nilai dan norma dengan berbicara langsung menggunakan 

bahasa lisan, sedang pengendalian secara simbolik dapat 
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menggunakan tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat. 

Contoh pengendalian sosial persuasif secara lisan adalah kapten 

dari tim sepakbola mengajak anggota timnya untuk bermain yang 

sportif. Sedang contoh cara pengendalian sosial simbolik misalnya 

ketika ada even olahraga pemerintah daerah menghimbau para 

atlet untuk bermain dengan sportif, cara yang dilakukan pemerintah 

daerah dengan memasang spanduk yang berisikan tentang sportif 

dalam permainan di tempat tertentu yang dapat dibaca oleh 

masyarakat.  

b. Tindakan Koersif 

Pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara pemaksaan 

dalam hal ini bentuk pemaksaan diwujudkan dengan pemberian 

sanksi atau hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya, 

ketika ada atlet yang terlambat saat latihan pelatih memberikan 

hukuman lari 5 kali lapangan.  

c. Sosialisasi  

Sosialisasi diharapkan dapat menginternalisasikan norma-

norma serta nilai dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Berdasarkan Pelaku Pengendalian Sosial 

a. Pengendalian pribadi; yaitu pengaruh yang datang dari orang 

atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik 

atau pun buruk. 

b. Pengendalian institusional; yaitu pengaruh yang ditimbulkan 

dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga 

tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, 

akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada. 

Misalnya kehidupan para atlet di asrama akan mengikuti aturan, 

baik dalam hal pakaian, tutur sapa, sikap, pola pikir, pola tidur, 

dan sebagainya.  

c. Pengendalian resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan 

sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi 

yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh 

aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, 

ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga 

masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan. 

d. Pengendalian tidak resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan 

sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau 

tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, 

pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam 

mengawasi atau mengendalikan perilaku. Hal ini dikarenakan 

sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa 

sanksi moral, misalnya memberikan sanksi kepada supoter 

yang berbuat anarkis. 

 

C. BENTUK BENTUK PENGENDALIAN SOSIAL 

1. Teguran 

Teguran biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap 

melanggar etika dan/atau mengganggu kenyamanan. Teguran 

merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan 

terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan 

yang telah diperbuat. Di dalam tradisi masyarakat kita teguran 

merupakan suatu hal yang tidak aneh lagi. Misalnya teguran 

terhadap tim sepakbola yang berbuat kasar saat pertandingan, 

teguran yang dilakukan oleh pelatih kepada atletnya yang sering 

melanggar aturan saat pertandingan berlangsung. 
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2. Sanksi/Hukuman 

Pada dasarnya sanksi atau 

hukuman merupakan imbalan 

yang bersifat negatif yang 

diberikan kepada seseorang atau 

sekelompok orang yang 

dianggap telah melakukan 

perilaku menyimpang. Misalnya 

pemecatan yang dilakukan terhadap pelatih maupun manager 

olahraga yang terbukti telah mengkonsumsi dan mengedarkan 

narkoba, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari sanksi atau 

hukuman antara lain adalah: (1) untuk menyadarkan seseorang 

atau sekelompok orang terhadap penyimpangan yang telah 

dilakukan sehingga tidak akan mengulanginya lagi, dan (2) sebagai 

peringatan kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan 

penyimpangan.  

3. Pendidikan  

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang 

atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan. Melalui 

pendidikanlah seseorang mengetahui, memahami, dan sekaligus 

mempraktikkan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat maupun di olahraga. Contohnya para 

atlet dibina terlebih dahulu sebelum mengikuti sebuah 

pertandingan. 

4. Agama 

Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk 

menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia, 

antara manusia dengan makhluk lain, dan antara manusia dengan 

Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan yang baik dapat dibina dengan 

cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi 
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segala larangan-Nya. Melalui agama ditanamkan keyakinan bahwa 

melaksanakan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang 

akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, melanggar larangan 

Tuhan merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. 

Dengan keyakinan seperti ini, maka agama memegang peranan 

yang sangat penting dalam mengontrol perilaku kehidupan 

manusia. 

5. Kekerasan  

Kekerasan fisik akan 

dijalankan sebagai alternatif 

terakhir dari pengendalian 

sosial, apabila alternatif lain 

sudah tidak dapat dilakukan. 

Namun banyak kejadian, 

perlakuan ini terjadi tanpa melakukan bentuk pengendalian sosial 

lain terlebih dahulu.  

 

D. Kesimpulan 

Pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh 

seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan 

memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta 

ketertiban di masyarakat termasuk dalam olahraga 

Pengendalian sosial secara persuasif dan koersif dilakukan 

untuk membimbing atau mengajak individu untuk mematuhi atau 

berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat untuk 

dapat berperilaku dengan baik. 

Bentuk-bentuk pengendalian sosial dapat di dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu melalui teguran, sanksi, pendidikan, 

dan agama kekerasan, hal ini dilakukan untuk. Cara ini dipilih 

sebagai   suatu alternatif rencana latihan yang tepat sebagai 
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tuntutan yang perlu dilaksanakan untuk peningkatan prestasi atlet 

masa sekarang dan masa yang akan datang sebagai sasaran yang 

ingin dicapai.  
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BAB KEPEMIMPINAN DALAM 

OLAHRAGA  IX 
 

 

Kehidupan kelompok remaja sangat ditentukan oleh 

pemimpin kelompoknya, karena pemimpin kelompok remaja 

biasanya dipilih karena dominan, baik fisik, dan keterampilan-

keterampilan tertentu, ataupun kemampuan keperibadiannya. 

Dalam interaksi individu dengan individu lain akan banyak 

kemungkinan dampak psikologis yang terjadi, misalnya proses 

adaptasi, proses persaingan, sikap kooperatif, imitasi, solidaritas, 

identifikasi, pengaruh sugesti, dsb. 

Sherif (1956) membedakan situasi kebersamaan atau 

“together ness” dan situasi kelompok “group situation”. Pada situasi 

kebersamaan terjadi interaksi individu yang belum memiliki ikatan, 

mereka berinteraksi secara kebetulan saja. Pada situasi 

berkelompok, interaksi antar individu tersebut lebih banyak bersifat 

tetap, sudah ada status, struktur kelompok, norma kelompok, dan 

mungkin sudah ada pembagian tugas antar kelompok sosial 

tersebut. 

Lebih lanjut, Sherif (1956) mengajukan pengertian kelompok 

sosial sebagai berikut: 

“A group is a social unit which consists of a number of 

individuals who stand in (more or less) definite status and role 

relationship to one another and which possesses a set of values or 

norm of its own regulating the behavior of individual members, at 

least in matters of consequence to the group.” 
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Alasan terbentuknya kelompok sosial bermacam-macam, 

dapat alamiah seperti kelompok 

keluarga, kelompok olahraga, 

kelompok belajar, dsb. Masalah 

kepemimpinan sudah menjadi 

perhatian sebagai disiplin ilmu 

sejak dulu, khususnya ilmu-ilmu 

kemasyarakatan, manajemen, 

dan psikologi sosial. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki ciri-

ciri tersendiri, serta faktor situasi turut menentukan corak 

kepemimpinan yang berbeda-beda pula.  

Kepemimpinan dalam sebuah kelompok sosial dalam 

masyarakat memang sangat diperlukan, karena seorang pemimpin 

harus dapat mengorganisir para anggota kelompoknya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

A. Kepemimpinan 

Bany & Johnson (1975) mengatakan bahwa kepemimpinan 

tidak dimiliki oleh semua orang, karena hal ini merupakan bawaan 

sejak lahir. Seseorang yang memiliki memampuan kepemimpinan 

memiliki “charisma”, dan memiliki pola tingkah laku tertentu, yang 

dapat mengintegrasikan motif-motif anggotanya. 

Kepemimpinan dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi pengalaman dan proses belajar yang terjadi dalam masyarakat 

akan menjadikan seseorang memiliki kepemimpinan, karena 

pengetahuan dan keterampilan memimpin itu dapat dipelajari dari 

pengalaman. Kedua pendapat tersebut dapat digabungkan, karena 

dengan memiliki pembawaan saja, kita tidak akan menjadi 

pemimpin yang baik tanpa adanya pengalaman, karena 

pengalaman mengandung kemampuan pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui proses belajar. Selain 

itu, pengalaman saja tidak menjamin kualitas kepemimpinan, walau 
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individu yang bersangkutan tidak memiliki bakat pembawaan 

sebagai pemimpin yang baik. 

Sherif (1954) mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah 

individu yang dalam situasi kebersamaan dapat berperan dan 

mempunyai status yang tinggi dalam kelompoknya. Pemimpin juga 

merupakan orang yang dapat mempengaruhi orang lain dan 

menimbulkan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Bany & Johnson (1975) juga mengatakan: “ The 

individual in the group may follow his leadership or they may 

become alienated and comply, or they may follow only at certain 

time.” 

Pendapat lain juga diajukan oleh Sears, Peplau, Dan Taylor 

(1991), mengatakan: “Group leaders are those who have the most 

impact on group behavior and beliefs. A task leader focuses on 

accomplishing group goal successfully. A social leader strives to 

maintain harmony and high morale.” 

Seorang pemimpin dalam menghadapi masalah yang 

kompleks dibutuhkan pengetahuan yang luas dari berbagai bidang, 

khususnya harus mengetahui bidang manajemen. Pemimpin harus 

menguasai cara-cara mempengaruhi dan menggerakkan orang 

lain, sedang manajemen adalah penyelenggaraan kegiatan untuk 

mencapai tujuan, dengan menggerakkan sumber-sumber daya 

(manusia) dan sumber dana dan sarana efektif dan efisien. 

 

B. Syarat yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin 

1. Kepribadian Pemimpin.  

Pelatih dan guru merupakan seorang pemimpin, yang 

menjadi pusat perhatian atlet atau subjek didiknya. Oleh karena itu, 

sebisa mungkin pelatih atau guru dapat menjadi seorang pemimpin 

yang mempunyai kepribadian yang dapat menjadi panutan bagi 

atlet atau anak didiknya. 
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Menurut Gordon W. Allport (1937) “Personality is the dynamic 

organization within the individual of those psychophysical system 

that determine his unique adjustment it his environment.” Atau 

dalam bahasa Indonesia adalah: “ Kepribadian adalah organisasi 

dinamis dalam diri individu sebagai system psiko-fisis yang 

menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan.” 

Pengertian “organisasi dinamis” menekankan pada 

kenyataan bahwa keperibadian itu dapat berubah-ubah, tergantung 

pada individunya. Istilah “psiko-fisis” berarti bahwa kepribadian 

bukanlah eksklusif (semata-mata) mental dan juga semata-mata 

neural; jadi kepribadian meliputi kerja tubuh dan jiwa sebagai 

sebuah kesatuan. 

Watak menurut Allport: “Character is personality evaluated 

and personality is character devaluated.” Tempramen menurut 

Suryabrata (1990) adalah disposisi yang erat kaitannya dengan 

faktor biologis dan fisiologis, karena sedikit sekali modifikasi dan 

perkembangannya. Menurut Allport, tempramen adalah bagian 

khusus dari kepribadian, “ Tempramen adalah gejala karakteristik 

dari sifat emosi individu, termasuk juga tindakannya karena 

rangsang emosi, kekuatan dan kecepatannya bereaksi, kualitas 

kekuatan suasana hatinya, segala cara dari fluktuasi dan intensitas 

suasana hatinya; gejala ini tergantung pada faktor konstitusional, 

dan karenanya berasal dari keturunan.” 

2. Citra Seorang Pemimpin 

Pemimpin yang ideal harus tergambar pada diri tiap-tiap 

subjek didik karena mereka akan membayangkan dan akan 

terdorong untuk mewujutkan dan meniru sesuatu yang ideal 

baginya. Berikut ciri pemimpin yang ideal: 

a. Keperibadian dan moral yang ideal, yaitu orang yang jujur, setia, 

memiliki komitmen pada kelompok yang di pimpinnya, bersikap 

dan bertindak sesuai norma agama. 
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b. Memiliki kelebihan pengetahuan dan kemampuan akal, yang 

oleh Gerungann (1980) disebutkan dua hal yang penting, yaitu: 

1) Memiliki “social perception” atau penglihatan sosial ialah 

memiliki kecakapan untuk cepat melihat dan memahami 

akan perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan kebutuhan-

kebutuhan anggota kelompoknya. Kecakapan ini sangat 

dibutuhkan untuk memenuhi tugas pemimpin sebagai 

“group centered leadership”. 

2) Memiliki “ability in abstract thinking” atau memiliki 

kecerdasan yang lebih tinggi dari kecerdasan yang dimiliki 

anggota kelompok yang dipimpinnya. 

c. Memiliki “emotional stability” atau stabilitas emosional, sehingga 

mampu menghadapi gejolak emosional yang terdapat pada 

dirinya, tidak mudah marah, putus asa, dapat menguasai diri, 

dsb, dan tetap dapat berpikir jernih dan baik. Lawan dari 

“emotional stability” adalah “emotional enstability” atau ketidak 

stabilan emosi, mereka yang mengalami ketidakstabilan emosi, 

karena perasaan marah dan pikiran negatif lainnya akan mudah 

dipengaruhi, dan mudah mendominasi perasaan lainnya. 

Individu yang menunjukkan kurang matangnya emosi atau 

“emotional enstability” mudah marah, mudah benci, mudah 

bingung, mudah kesal, dsb. Individu yang menunjukkan 

kematangan emosional atau memiliki “emotional maturity” akan 

dapat menahan goncangan-goncangan emosional sehingga 

dapat tetep tenang dan menjalankan fungsi akalnya dengan 

baik. 

d. Sehat dan terampil, karena seorang pemimpin harus mampu 

bekerja keras melebihi anggota-anggotanya, dan sebaiknya 

memiliki keterampilan yang melebihi anggota-anggotanya. 

 

 



90    Sapto Adi 
 

C. Macam Gaya Kepemimpinan 

Disamping cara memimpin yang bersifat otoriter, demokratik, 

ataupun laissez fair, berikut merupakan gaya kepemimpinan yang 

berbeda-beda karena sifat keperibadian pelatih yang berbeda-

beda. 

Menurut Tutko & Richards (1971), ada lima tindakan pelatih 

yang berbeda-beda, yaitu: 

1. The “Hardnosed” Authoritarian Coach 

Gambaran seorang pelatih yang bergaya “jagoan” yang 

merasa yakin dalam tindakan-tindakannya, menetapkan sasaran 

atau target, mendorong subyek didik untuk berjuang mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

Gejala-gejala seperti ini banyak ditemui pada pelatih-guru 

muda (tidak semua), dengan ciri-ciri: 

a. sangat disiplin. 

b. sering memaksakan peraturan dengan ancaman hukuman. 

c. sangat kaku dalam menerapkan jadwal dan rencana. 

d. dapat bertindak kejam dan sadis. 

e. kurang hangat dalam pergaulan. 

f. dapat mengorganisasikan sesuatu dengan baik dan terencana. 

g. segan berhubungan dekat dengan orang lain. 

h. sering bersikap moralis dan religius. 

i. keras dalam memegang pendirian dan sering berprasangka. 

j. lebih senang memiliki asisten orang lemah 

k. untuk menimbulkan motivasi menggunakan perlakuan seperti 

push-up, lari keliling, dsb. 

2. The “Nice-guy” Coach 

Pelatih yang bergaya seperti bujangan yang pandai bergaul, 

rumahnya selalu terbuka bagi setiap subjek didiknya. Adapun ciri-

cirinya: 

a. disenangi banyak orang. 

b. penuh perhatian pada orang lain. 
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c. menimbulkan motivasi dengan cara yang positif. 

d. terlalu fleksibel dalam membuat perencanaan, terkadang 

menjadi kacau-balau. 

e. sering mencoba-coba sesuatu dan terbuka terhadap saran-

saran. 

3. Intense or “Driven” Coach 

Dalam banyak hal sifatnya mirip dengan “Hardnosed” 

Authoritarian Coach, bedanya, “Driven” coach lebih emosional dan 

tidak suka menghukum. Adapun ciri-cirinya: 

a. mudah kelihatan khawatir dan bingung. 

b. suka mendramatisir keadaan. 

c. segala sesuatu ditangani secara pribadi. 

d. selalu memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai 

permainan dan segala sesuatunya. 

e. selalu berkemauan keras melibatkan diri dan tidak pernah puas 

dengan apa yang dihasilkan. 

f. menyediakan seluruh waktunya untuk memahami 

permasalahan yang dihadapi. 

g. memotivasi subjek sidik atas dasar pengalaman pribadi. 

4. The “Easy-going” Coach 

Pelatih selalu menganggap enteng segala permasalahan, 

merupakan pelatih yang memiliki sikap kebalikan dari “Driven” 

coach yang penuh semangat dan suka memaksa. Adapun ciri-

cirinya adalah: 

a. tidak pernah tampak serius menghadapi segala sesuatu. 

b. enggan membuat jadwal kerja. 

c. tidak pernah mendesah, segala sesuatu dilihatnya mudah. 

d. memberi kesan bahwa semua dapat dikendalikan, sehingga 

pada saat-saat tertentu kelihatan malas. 
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5. The “Business-like” Coach 

Pelatih yang bergaya seperti businessmen, ini sangat 

berhasrat untuk mempelajari sesuatu, selalu berusaha 

mendapatkan informasi terbaru, biasanya “selfish”, yaitu memiliki 

sifat semau gue. Adapun ciri-cirinya adalah: 

a. menggunakan pendekatan atas dasar untung-rugi. 

b. pendekatannya sangat logis. 

c. tampaknya berkepribadian dingin, tidak hangat dalam 

pergaulan. 

d. pemikirannya tajam.  

e. pemikiran utamanya ditujukan pada lawan bertanding. 

f. pragmatis dan tekun. 

Menurut Tutko & Richard (1975), gejala psikologi yang terjadi 

pada olahraga, seperti persaingan, stres, perasaan gagal, sukses, 

dsb, digambarkan sebagai “miniature kehidupan” karena gajala-

gejala psikologis tersebut juga dapat terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Bany & Johnson (1975) mengemukakan adanya tiga 

tipe kepemimpinan,yaitu: 

a) Pemimpin yang menunjukkan keunggulan karena kemampuan 

dan kompetisi dalam bidang tertentu. 

b) Pemimpin yang muncul dalam kelompok informal, karena dapat 

berperan yang diperlukan dalam kelompok tersebut. 

c) Pemimpin dalam suatu organisasi yang ditunjuk oleh penguasa 

untuk memegang posisi tertentu. 

 

D. Peranan Pemimpin atau Pembina 

Bany & Johnson mengemukakan bahwa guru perlu 

memperhatikan tiga pola kegiatan pokok, yaitu: 

1. Dalam memberikan instruksi, meliputi: 

a. perencanaan yang baik. 

b. pengorganisasian yang rapi. 

c. pengambilan keputusan yang tepat. 
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d. pemaparan yang baik. 

e. menjelaskan dengan sistematis. 

f. menetapkan tugas-tugas dengan bijaksana. 

2. Evaluasi pelaksanaan, meliputi: 

a. mengadakan diagnosa dengan baik. 

b. mengadakan re-evaluasi kalau perlu. 

c. menetapkan sasaran yang jelas. 

d. pola laporan yang baik. 

3. Kepemimpinan, meliputi: 

a. memberikan fasilitas. 

b. pengelolaan yang sebaik-baiknya. 

 

E. Dampak Kepemimpinan dengan Prestasi Olahraga 

Dengan hadirnya seorang pemimpin dalam sebuah 

organisasi sosial, atau dalam olahraga hadirnya seorang pelatih 

diharapkan mereka dapat memberikan teladan yang baik dari sikap 

dan kepribadian mereka agar apa yang baik dari mereka dapat 

dicontoh, karena dalam sebuah organisasi ada kecendrungan untuk 

mencontoh pemimpinnya. Hal ini memang terbukti, terkadang 

seorang mantan atlet yang telah beralih profesi menjadi pelatih 

akan memiliki gaya melatih sesuai dengan apa yang pernah ia 

dapatkan semasa ia menjadi atlet, ia akan mencontoh gaya melatih 

pelatihnya terdahulu. 

Dalam mencapai sebuah prestasi, seorang pelatih yang baik 

akan mengarahkan para atletnya untuk bersama-sama mecapai 

prestasi yang telah ditargetkan dengan cara-cara yang positif. 

Pelatih akan membangun motivasi dan komunikasi yang baik 

dengan seluruh elemen yang berpengaruh dalam pencapaian 

prestasi. Tentunya pelatih yang baik dapat mengkoordinir atletnya, 

dan atletnya akan merasa senang untuk diarahkan dan akan 

menumbuhkan rasa saling percaya. 
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F. Kesimpulan 

Kehidupan kelompok remaja sangat ditentukan oleh 

pemimpin kelompoknya, karena pemimpin kelompok remaja 

biasanya dipilih karena dominan, baik fisik, dan keterampilan-

keterampilan tertentu, ataupun kemampuan keperibadiannya. 

Alasan terbentuknya kelompok sosial bermacam-macam, dapat 

alamiah seperti kelompok keluarga, kelompok olahraga, kelompok 

belajar, dsb. Masalah kepemimpinan sudah menjadi perhatian 

sebagai disiplin ilmu sejak dulu, khususnya ilmu-ilmu 

kemasyarakatan, manajemen, dan psikologi sosial. Tiap-tiap 

kelompok masyarakat memiliki ciri-ciri tersendiri, serta faktor situasi 

turut menentukan corak kepemimpinan yang berbeda-beda pula. 

Kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik tanpa adanya 

pengalaman, karena pengalaman mengandung kemampuan 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui 

proses belajar. Selain itu, pengalaman saja tidak menjamin kualitas 

kepemimpinan, walau individu yang bersangkutan tidak memiliki 

bakat pembawaan sebagai pemimpin yang baik. 

Kepribadian pemimpin. Pelatih dan guru merupakan seorang 

pemimpin, yang menjadi pusat perhatian atlet atau subjek didiknya. 

Oleh karena itu, sebisa mungkin pelatih atau guru dapat menjadi 

seorang pemimpin yang mempunyai keperibadian yang dapat 

menjadi panutan bagi atlet atau anak didiknya. Citra seorang 

pemimpin. Pemimpin yang ideal harus tergambar pada diri tiap-tiap 

subjek didik karena mereka akan membayangkan dan akan 

terdorong untuk mewujutkan dan meniru sesuatu yang ideal 

baginya. 

Macam Gaya Kepemimpinan: The “Hardnosed” Authoritarian 

Coach, The “Nice-guy” Coach, Intense or “Driven” Coach, The 

“Easy-going” Coach, The “Business-like”.  

  



 

 

Sosio Antropologi Olahraga    95 
 

BAB WANITA DALAM OLAHRAGA  

X 
 

 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang perlu di 

dapatkan oleh semua insan. Artinya setiap orang, siapapun dia, 

bagaimanapun dia, berjenis kelamin apapun dia, dimanapun ia 

berada mempunyai hak untuk dapat hidup sehat, baik aspek fisik 

maupun aspek nonfisiknya. Dengan demikian setiap manusia 

mendapat kebebasan untuk dapat memelihara kesehatannya. 

Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Olahraga merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan.  

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang dapat 

dalam permainan, perlombaan atau pertandingan serta kegiatan 

jasmani yang intensif dilakukan dalam rangka memperoleh rekreasi, 

hiburan, kemenangan, maupun prestasi yang maksimal.  

Olahraga sangatlah penting untuk para wanita mulai dari yang 

muda sampai lanjut usia, mereka harus berolahraga oleh sebab itu 

banyak olahraga wanita yang dewasa ini sering terlihat di 

masyakarat. Kelenturan, kekuatan, rasa menyenangkan, dan 

rekreasi dapat menarik minat para wanita untuk melakukan aktivitas 

fisik yang sangat populer di hampir seluruh aspek kehidupan 

manusia, khususnya dalam bidang kesehatan pada era kehidupan 

modern sekarang ini, olahraga bila di lihat dari sudut pandang 

kesehatan ada beberapa nilai positif yang sangat bermanfaat tubuh 

seseorang diantaranya yaitu kegembiraan, membangkitkan 

percaya diri, memelihara koordinasi motorik, memelihara kesehatan 

sistem organ tubuh dan sebagainya. Memelihara kebugaran dan 

kesehatan tubuh khususnya kardiovaskular serta integritas tulang 
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karena pada usia menopause seorang wanita terganggu proses 

penyerapan kalsiumnya. Oleh karena itu olahraga juga dapat 

menurukan resiko terkena osteoporosis. Banyak lagi manfaat yang 

didapatkan ketika berolahgara baik manfaat yang timbul pada fisik 

maupun nonfisik dari orang yang berolahrga. 

Wanita sejak dulu secara tidak langsung sudah melakukan 

olahraga yang otoriter seperti berburu, berperang bahkan 

beribadahpun mereka berlari-lari mengelilingi batu karena pada 

saat itu batu merupakan benda yang sakral sangat di hormati. 

Terdapat perbedaan fisik antara wanita dan pria tampak jelas 

pada aspek anatomi tetapi pada aspek fisiologis perbedaannya 

tidak tampak jelas maka dari itu olahraga pria sekarang banyak 

digemari kaum wanita sampai olahraga ekstrim yang dilakukan oleh 

pria ternyata kaum wanita juga tidak mau kalah.  

Tidak menutup kemungkinan olahraga juga dapat dilakukan 

saat sedang mengalami menstruasi, hamil maupun sudah lanjut 

usia. Asalkan pelaksanaan 

olahraga harus sesuai dengan 

kaidah pelaksanaan olahraga 

yang baik dan benar. 

Olahraga memang memiliki 

dampak positif bagi wanita 

yang berolahraga ketika 

menstruasi, hamil, maupun sudah lanjut usia tetapi dalam beberapa 

hal olahraga juga mempunyai dampak negatif bagi pelakunya. 

 

A. Peran Wanita Dalam Olahraga 

Keterlibatan wanita pada olahraga sudah menjadi sesuatu hal 

yang tidak “tabu” lagi dewasa ini. Seiring dengan arus globalisasi 

yang terus mengalir, gender memberikan dukungan kuat pada 

wanita untuk masuk dalam bidang yang sudah dianggap maskulin 

itu. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan perlunya kesehatan 
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dan kebugaran jasmani mendorong para wanita untuk ambil bagian 

dalam berbagai bentuk aktivitas jasmani, termasuk olahraga. Begitu 

perkasanya para pria dipentas olahraga prestasi telah 

membangkitkan kaum wanita untuk ikut berprestasi dalam bidang 

tersebut. Hartono (1999: 225) menyebutkan bahwa pertandingan 

olahraga yang dilakukan wanita di Amerika terjadi setelah adanya 

revolusi Jerman tahun 1849 sampai tahun 1910, tahun 1920 terjadi 

pertentangan yang berakibat pada berakhirnya partisipasi wanita 

dan olahraga dalam tahun 1950-an muncul trend yang memulai 

kembali keterlibatan wanita dalam olahraga. 

Keterlibatan wanita dalam olahraga sekarang bukan hanya 

berperan sebagai penonton yang hanya memberikan dukungan di 

luar lapangan tetapi wanita telah terlibat langsung menjadi pelaku 

olahraga itu sendiri. Banyaknya wanita yang terlibat dalam olahraga 

telah mendorong para peneliti untuk menyelidiki berbagai pengaruh 

olahraga terhadap jasmani, rohani, maupun sosial wanita. Satu hal 

yang perlu ditekankan dalam hubungannya dengan makalah ini 

adalah adanya perubahan biologis yang khas pada wanita. Hal 

inilah yang membedakan secara hakiki wanita dan pria. Perubahan 

biologis ini seringkali dianalogikan dengan siklus menstruasi dan 

reproduksi. 

Satu hal yang paling penting adalah meyakinkan bahwa atlit 

wanita dapat mencapai puncak penampilan fisik, sambil terus 

menikmati kesehatannya yang baik. Artinya bahwa wanita yang 

terlibat dalam aktivitas jasmani yang berat (olahraga) bisa mencapai 

puncak prestasi dengan tanpa mengalami kelainan perubahan 

fungsi tubuhnya (fisiologis). Selain itu diharapkan juga tingkat 

kesehatan atlit wanita berjalan dengan normal, dalam hal ini adalah 

siklus menstruasi dan reproduksi. Seberapa tinggi prestasi yang 

dicapai seorang wanita dalam olahraga tidak akan menghilangkan 

kodrat yang sudah tersirat dalam fungsi tubuhnya. Wanita akan 
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mengalami menstruasi dan akan mengalami proses reproduksi 

yang berhubungan dengan melahirkan. 

 

B. Keterlibatan Wanita dalam Olahraga 

Informasi yang berkaitan dengan keikutsertaan wanita dalam 

cabang olahraga yang menekankan pada body contact masih 

minim. Salah satu hasil penelitian yang digarap oleh Brown dan 

Davis (1978), mengindikasikan bahwa sikap wanita terhadap jenis 

olahraga keras body contact masih sangat rendah, dibandingkan 

dengan kaum laki laki. Pada umumnya wanita kurang menyukai 

cabang-cabang olahraga yang sarat dengan kekerasan fisik. 

Penelitian yang secara berturut-turut dilakukan oleh Breidmeier dkk. 

(1982-1984) mengiformasikan bahwa pada tingkat kompetisi yang 

lebih tinggi baik atlet laki laki maupun wanita telah mengarah pada 

partisipasi yang lebih jauh meningkat. 

Sosiolog Michael Smith menyimpulkan bahwa mulai tahun 

1970-an tingkat keterlibatan wanita dalam olahraga terus 

meningkat. Perambahan 

pada cabang cabang 

olahraga keras sebagai mana 

yang dilakukan kaum pria, 

bukan sesuatu yang tabu lagi. 

Kesadaran akan adanya 

kesetaraan dengan kaum laki 

laki semakin membuka kesadaran kaum wanita, sehingga 

penerapan strategi dalam cabang olahraga keras merupakan suatu 

yang cukup mengasikan.  

Kekerasan sering diartikan sebagai lambang masculinitas. 

Adanya orientasi ini akhirnya menggiring dan mempengaruhi 

perbedaan pemilihan jenis aktivitas ynag dilakukan kaum wanita, 

terutama dikaitkan dengan kehidupan sosial dan nilai sosial yang 

ada dimasyarakat. Sejak awal era 70-an, terjadi perubahan yang 
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cukup dramatis dalam peran wanita dalam olahraga. Beberapa 

alasan yang mengemukakanantara lain adalah perubahan yang 

terjadi dikatakan dengan nilai sosoial yang terjadi pada masyarakat, 

terutama di negara negara industri. Perubaham tersebut yakni 

berkaitan dengan peningkatan: 

1. Kesempatan Baru 

Sebelum datangnya tahun 1970 kaum wanita tidak ikut ambil 

bagian dalam kegiatan olahraga karena satu alasan yang sangat 

sederhana, yakni tidak adanya perkumpulan dan program yang 

tersedia untuk mereka. Pemikiran seperti itu lambat laun 

berkembang dan bahkan menghilang. Meskipun sebagian orang 

tua belum memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan 

pola pikir tersebut, kegiatan olahraga sudah mulai menarik kaum 

wanita, terutama kaum remaja putri. Kesadaran akan adnya 

kesempatan baru yang cukup menantang ini semakin mengundang 

kehadiran para remaja putri untuk turut mengambil bagian dalam 

kegiatan olahraga disekolah. 

2. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah yang mulai menerima keberadaan 

wanita dalam kegiatan olahraga serta kegiatan lainya seperti 

ekonomi, politik dan lain lain, pada awalnya mendapat tantangan 

yang cukup keras dari kalangan masyarakat yang masih menganut 

tatanan masyarakat ortodoks. Hal ini terjadi bahkan di negara 

sebesar dan seliberal Amerika serikat, setelah melalui proses lobi 

yang berlangsung puluhan tahun. Akirnya konggres memutuskan 

untuk mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam pasal IX pada 

tahun 1972. Pasal ini mengatur segala sesuatu yang secara spesifik 

ditujukan pada pengesahan dan perlindungan terhadap kaum 

wanita yang berpartisipasi dalam segala kegiatan. 

Di Kanada perjuangan keras dari segelintir politisi yang peduli 

pada kaum wanita memicu terbentuknya perkumpulan olahraga 
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amatir kaum wanita pada tahun 1980. Enam tahun kemudian 

publikasi yang menyoroti kehidupan kaum wanita pada dunia 

olahraga mulai diedarkan. Bergulirnya kebijakan yang menerima 

persamaan hak dan kesempatan bagi kaum wanita untuk 

berpatisipasi aktif dalam kegiatan olahraga, menjadikan negara 

Kanada sebagai negara barat pertama yang membuka peluang 

besar bagi kaum wanita untuk terjun secara bebas dalam aktivitas 

olahraga. 

Nilai positif lain yang terkandung dalam aktivitas olahraga 

adalah kemandirian. Oleh karena itu, partisipasi olahraga dapat 

membuat wanita menjadi individu yang tersendiri, di mana aktivitas 

dan tantangannya tidak ditentukan atau dikendalikan oleh keluarga. 

Selanjutnya, nilai positif yang terkadung dalam olahraga, adalah 

evaluatif dan pengendalian diri yang baik. Maka, adanya partisipasi 

olahraga bagi wanita dapat memberikan figur baru dan jenis 

pemimpin yang dapat dikaitkan dengan diri mereka sendiri. Dengan 

menggambarkan figur pemimpin dalam situasi dan kemampuan 

yang berbeda, wanita akan melihat pemimpin sebagai manusia 

biasa yang yang tidak selalu benar dan sempurna. begitu pula jika 

mereka melihat kepemimpinan orangtua mereka. Hal ini akan 

membuat wanita menjadi lebih asertif dalam hubungannya dengan 

orang lain dan bukan menjadi takut akan kekuatan dan kekuasaan 

orang lain.  

Selain itu, partisipasi olahraga juga dapat memberi peluang 

kepada wanita untuk melakukan koneksi dengan tubuh mereka. 

Tubuh wanita bukan hanya sebagai bahan konsumsi saja, namun 

terdapat identitas dan perasaan akan kekuatan yang ada pada 

tubuh tersebut. Dengan demikian, partisipasi olahraga akan 

mendekatkan diri mereka dengan tubuh dan meningkatkan 

perkembangan psikologisnya. Riset membuktikan pendapat ini, 

meski situasinya harus dibuat lebih bersifat membungun daripada 

sekadar untuk mencapai prestasi atau memecahkan rekor saja. 



 

 

Sosio Antropologi Olahraga    101 
 

 

C. Perbedaan Fisik Antara Wanita dan Laki-Laki. 

Terdapat perbedaan jelas dalam aspek anatomi antara wanita 

dan laki-laki. 

Tabel 10.1 Beberapa Perbedaan Antara Laki-Laki dan Perempuan  

Laki-laki Perempuan 

darah = kandungan hemoglobin 
= (15.8 g.l-1 +0.9) 

darah = kandungan hemoglobin = 
( 13.9 g.l-1+1.1) 

dimensi denyut nadi lebih besar 
daripada perempuan   

dimensi denyut nadi lebih kecil 
dari pada laki-laki 

hormon testosteron hormon estrogen 

pada laki-laki, lemak berkisar 
antara 15-20%. dari berat tubuh 
laki-laki 

sekitar 20-25% dari berat tubuh 
perempuan dibentuk oleh lemak. 

masa otot lebih besar dari 
perempuan 

masa otot lebih kecil dari laki-laki 

 

Perbedaan anatomi ini menyebabkan pria lebih mampu 

melakukan kegiatan jasmani maupun olahraga yang memerlukan 

kekuatan serta dimensi lain yang lebih besar. Tetapi banyak dari 

perbedaan ini dapat diubah oleh latihan jasmani sehingga 

parameter fisiologis wanita yang terlatih dapat melampaui 

parameter pria yang kurang terlatih. Bagian besar dari perbedaan 

antar jenis kelamin ini tidak relevan dalam olahraga, oleh karena itu 

dalam olahraga wanita biasanya bertanding antara sesama wanita. 

Wanita sangat berbeda dari laki-laki untuk apa yang mereka 

butuhkan dalam nutrisi dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun 

prinsip-prinsip dasar adalah wanita yang sama yang terlibat dalam 

kegiatan olahraga yang teratur memiliki peningkatan kebutuhan 

nutrisi tertentu. 
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Pada orang dewasa, dimensi fisik laki-laki rata-rata 7-10% 

lebih besar dari pada wanita. Perbedaan ukuran itu pada anak-anak 

sangat sedikit sampai usia pubertas, di kala itu untuk sementara 

anak-anak perempuan bahkan lebih tinggi dan lebih besar dari pada 

anak-anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena awal pubertas yang 

lebih awal dua tahun pada anak perempuan (9-13 tahun) dari pada 

anak laki-laki (10-14 tahun) dengan waktu yang lebih panjang pula 

(Rita Eka Izzaty,dkk, 2008: 129). 

Di bawah pengaruh hormon testosteron, laki-laki tumbuh lebih 

tinggi, dengan gelang bahu yang lebih luas, panggul yang lebih 

sempit dan tungkai yang lebih panjang. Wanita, melalui pengaruh 

hormon estrogen berkembang dengan bahu yang lebih sempit, 

panggul yang lebih luas relatif terhadap tinggi badannya yang 

mengakibatkan kerugian mekanik bagi lari dan melempar. 

Estrogen pada wanita juga berperan dalam penimbunan 

lemak pada tempat-tempat tertentu selama masa pubertas, 

sedangkan testosteron merangsang perkembangan otot pada pria. 

Bila dinyatakan dalam persentase dari berat badannya, wanita 

dewasa memiliki lemak sekitar dua kali lebih banyak dari pada pria. 

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Forum 

Kesehatan Perempuan dan The Ford Foundation (2002:19) 

menyatakan bahwa sekitar 20-25% dari berat tubuh perempuan 

dibentuk oleh lemak, sementara pada laki-laki angka itu hanya 

berkisar antara 15-20%. Lemak pada perempuan terutama 

disimpan di bagian paha, pantat, dada, lengan bagian atas, serta 

perut. Letak lemak yang demikian inilah yang membuat tubuh 

perempuan memiliki bentuk khas. 

Menurut Sadoso Sumosadjuno (1992: 61) pria dewasa 30-

40% lebih kuat daripada wanita. Selain itu, pria tidak hanya 

mempunyai lebih banyak otot daripada wanita, tetapi juga jaringan 

lemak subkutannya (dibawah kulit) lebih sedikit daripada wanita, 
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sehingga ototnya lebih menonjol. Beda kuantitas otot pada wanita 

dan pria lebih jelas nampak pada bagian atas tubuh. 

Walaupun laki-laki mendapatkan massa otot yang lebih besar 

daripada wanita sehingga kekuatan total laki-laki menjadi lebih 

besar, tetapi kekuatan otot bila dinyatakan dalam satuan luas 

penampang melintang otot adalah sama untuk kedua jenis kelamin. 

Wanita lebih fleksibel dari pada pria. Hal ini disebabkan oleh karena 

tingkat basal hormon relaxin yang lebih tinggi. Hormon ini selama 

kehamilan disekresikan dalam kadar tinggi, sehingga wanita hamil 

memang menjadi lebih tinggi fleksibilitasnya, dan hal ini memang 

diperlukan untuk memudahkan proses persalinannya. 

 

D. Pentingnya Olahraga untuk Wanita 

1. Manfaat olahraga bagi tubuh 

Manfaat olahraga bagi wanita berdasarkan the Women Sport 

Foundation, yaitu:  

a. Perempuan yang berolahraga cenderung akan lebih baik dalam 

menghadapi pelajaran di sekolah. 

Anak-anak perempuan yang melakukan kegiatan olahraga, 

lebih baik dalam menghadapi pelajaran di sekolahnya. Dengan 

berolahraga akan mengingkatkan efektivitas kegiatan belajar, 

meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir, serta 

konsentrasi sehingga akan memberikan keuntungan bagi anak 

perempuan untuk aktif di kelas. Dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar di sekolah. 

b. Mampu bekerja dalam kelompok dan memiliki keahlian untuk 

mencapai tujuannya.  

Olahraga mengajarkan nilai-nilai berharga dalam kehidupan 

sehari-hari. Olahraga juga mengandung nilai-nilai afektif positif 

yang berguna untuk meningkatkan sosialisasi dan interaksi antar 

sesama anggota masyarakat. Olahraga mengajarkan bagaimana 
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bekerjasama yang baik untuk mendapatkan kesuksesan, baik 

bersama pelatih maupun teman satu kelompok. Selain kerjasama 

nilai yang sering muncul ketika berolahraga ialah toleransi dan sikap 

saling menghargai antar anggota kelompok. Keahlian ini akan 

sangat membantu dalam dunia kerja, kehidupan keluarga maupun 

kehidupan sosial di masyarakat. 

c. Berolahraga baik untuk kesehatan anak perempuan. 

Selain akan mendapatkan tubuh yang sehat, bugar dan 

mampu mengontrol berat badan, kemungkinan besar seorang 

perempuan yang rajin berolahraga tidak akan tumbuh menjadi 

seorang perokok. Keuntungan lainnya wanita yang gemar 

berolahraga akan terhindar dari penyakit kanker payudara, 

osteoporosis, nyeri haid, metabolisme tubuh bahkan serangan 

jantung. 

d. Dengan olahraga mampu meningkatkan rasa percaya diri. 

Olahraga dapat membangkitkan rasa percaya diri karena 

dengan olahraga dapat mengetahui bagaimana cara untuk 

mempraktikkan, memperbaiki, dan meraih tujuan yang 

diinginkannya. Olahraga juga dapat membantu menjaga bentuk 

tubuh, berat badan yang ideal dan menambah teman baru. Dengan 

bentuk tubuh dan badan yan ideal membuat individu merasa lebih 

percaya diri ketika berada di masyarakat. Apalagi ketika seorang 

olahragawan wanita mendapat prestasi olahraga akan 

menimbulkan prestise dalam masyarakat sehingga lebih dapat 

dihormati dan disegani oleh warga masyarakat. 

e. Olahraga mampu menghilangkan berbagai tekanan atau 

masalah. 

Olahraga mampu mengurangi stres dan mendatangkan rasa 

bahagia. Hal ini karena saat berolahraga, otak akan melepaskan 

zat-zat kimia yang akan meningkatkan mood seseorang. Seorang 

teman juga mampu meningkatkan mood, dengan berada dalam 

sebuah tim akan meningkatkan ikatan kuat antar teman. Akan 
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sangat menyenangkan jika teman satu kelompok saling 

mendukung, membantu, dan memberi arahan satu sama lain, baik 

di dalam ataupun di luar lapangan. 

f. Membakar lebih banyak kalori dalam tubuh. 

Berolah raga dapat membakar kalori dalam tubuh. Kalori-

kalori dalam tubuh dijadikan sebagai sumber energi ketika 

melakukan aktivitas. Ketika banyak kalori terbakar maka risiko 

seseorang terkena obesitas semakin menurun. Jika seseorang 

terkena obesitas biasanya akan mengalami hipokinetik atau 

kekurangan gerak. Kekurangan gerak ini menyebabkan kurangnya 

kebugaran tubuh seseorang dan akhirnya wanita tersebut dapat 

rentan terhadap penyakit. Ketika melakukan aktivitas sebaiknya 

dilakukan di pagi hari karena energi manusia lebih banyak 

diproduksi di pagi hari dibandingkan saat siang ataumalam hari. 

Keadaan kurang gerak (hipokinetik) seperti tersebut di atas 

dapat menyebabkan munculnya berbagai problematika kesehatan, 

seperti semakin banyaknya orang terkena penyakit degeneraif atau 

non infeksi seperti: jantung koroner, hipertensi, aterosklerosis, 

diabetesmellitus, osteoporosis, sakit pinggang, gampang kelelahan 

dan sebagainya.  

g. Membantu kesehatan mental tubuh yang sehat  

 adalah pikiran yang rileks dan nyaman. Ketika kita berolahraga 

di pagi hari, paru-paru kita dipompa dengan udara yang segar dan 

bersih. Lebih banyak oksigen dalam darah kita merangsang otak 

yang membantu untuk meningkatkan kesehatan mental, 

menyegarkan pikiran dan tubuh, serta meningkatkan tingkat 

kebugaran fisik kita. Ketika otak mendapat suplai oksigen yang 

cukup tubuh kita terasa nyaman dan tenang. Ketenangan inilah 

yang dapat mengurangi timbulnya stres akibat dari stresor-stresor 

dalam lingkungan. Pada umumnya, orang yang tidak efektif lebih 

rentan menderita depresi dan rendah diri. 
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E. Latihan Beban Sangat Bagus Untuk Wanita 

Jika kebanyakan latihan beban dilakukan oleh pria, kini tidak 

usah dipungkiri lagi jika wanita juga sangat perlu latihan beban. Jika 

rata-rata pria memproduksi hormon testosteron lebih banyak dari 

wanita, maka pada sisi lain wanita memiliki jumlah lemak yang lebih 

tinggi dari pria. 

Disaat wanita melakukan latihan beban, maka otot akan mulai 

mengencang dan padat. Jika jumlah sel-sel otot yang ada di dalam 

tubuh relatif banyak, maka semakin banyak juga lemak yang akan 

dibakar. 

Wanita yang rajin latihan beban juga dapat membantu 

mempertahankan kepadatan tulang bahkan dapat meningkatkan 

kepadatan tulang, hal itu sangatlah penting dimana wanita ketika 

sudah memasuki masa menopause kepadatan tulang mereka akan 

menurun karena mulai terganggunya penyerapan kalsium dalam 

tubuh sehingga berisiko terkena osteoporosis. 

Latihan beban juga dapat bermanfaat untuk pembentukan 

tubuh yang proporsional dengan berat tubuh yang ideal. Hal ini 

dapat menambah rasa percaya diri seorang wanita ketika tampil di 

depan masyarakat umum. 

Menurut Sadoso Sumosarjuno (1996: 84), latihan beban atau 

weight training adalah salah satu cara dari pemantapan kondisi 

yang melibatkan gerakan-gerakan yang berulang-ulang dengan 

beban yang submaksimal. 

Latihan beban merupakan rangsang motorik (gerak) yang 

dapat diatur dan dikontrol untuk memperbaiki kualitas fungsional 

berbagai organ tubuh, dan biasanya berhubungan dengan 

komponen-komponen latihan yaitu: intensias, volume, recovery, 

dan interval (Sukadiyanto, 2005: 6) 

Menurut Djoko Pekik Irianto (2000: 13) keberhasilan program 

untuk mencapai kebugaran sangat ditentukan oleh kualitas latihan 
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yang meliputi tujuan latihan, pemilihan model latihan, penggunaan 

sarana latihan yang lebih penting lagi adalah takaran atau dosis 

latihan yang dijabarkan dalam konsep FIT (frekuensi, Intensity, and 

time). 

a. Frekuensi. Banyaknya unit latihan persatuan waktu. Pada 

program kebugaranjasmani memerlukan latihan 3 – 5 kali 

perminggu, sedangkan hari yang lain digunakan untuk istirahat 

atau recovery. Tidak diperbolehkan latihan beban setiap hari 

karena tubuh akan mencapai titik kejenuhan.  

b.  Intensitas. Kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan 

tersebut. Besarnya intensitas bergantung pada jenis dan tujuan 

latihan. Latihan aerobik menggunakan patokan kenaikan detak 

jantung (Training Heart Rate = THR). Secara umum intensitas 

latihan untuk kebugaran adalah 60 % - 90 % denyut jantung 

maksimal dan secara khusus besarnya intensitas latihan 

bergantungkepada tujuan latihan. 

c. Intensitas latihan pada latihan beban untuk program kebugaran 

jasmani adalah intensitas sedang yaitu 65-85 % MHR 

(Maximum Heart Ride) sedangkan untuk beban angkatan 

kurang dari 70% RM (repetisi maksimal). Jumlah ulangan untuk 

satu jenis latihan atau set setiap posnya antara 3-5 set dengan 

repetisi atau jumlah ulangan peralat 12-20 kali. 

d. Time. Waktu atau durasi yang diperlukan setiap kali berlatih. 

Untuk meningkatkan kebugaran paru, jantung dan penurunan 

berat badan diperlukan waktu berlatih 20 – 60 menit. Hasil 

latihan kebugaran akan terlihat setelah berlatih selama 8 - 12 

minggu dan akan stabil setelah 20 minggu berlatih. 

 

E. Pelaksanaan Olahraga Pada Remaja Putri 

Banyak penelitian-penelitian terhadap kapasitas fisik wanita 

dilakukan pada subjek yang kurang terlatih, sehingga menunjukkan 
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kapasitas kerja yang relatif buruk, dan ini dimasa lalu menjadi 

pembatas bagi wanita untuk berpartisipasi dalam olahraga. Tetapi 

wanita sungguh dapat dilatih dan perbedaan parameter fisiologis 

antara wanita dan pria yang terlatih menjadi lebih kecil dari pada 

orang kebanyakan.  

Fakta pada orang kebanyakan inilah yang dijadikan pertanda 

rendahnya tingkat keterlatihan pada kebanyakan wanita. Latihan 

kekuatan yang terpimpin dan sistematis merupakan kegiatan yang 

menyehatkan dan menggembirakan para wanita, karena di balik 

latihan itu tersimpan potensi untuk meningkatkan pemadatan tulang 

sehingga merupakan pencegahan osteoporosis di kemudian hari. 

Di samping itu dengan latihan kekuatan yang sistematik, wanita 

dapat meningkatkan diameter serabut otot dan massa total ototnya, 

tetapi tidak dapat menyamai apa yang dicapai pria oleh karena 

kadar testosteronnya yang relatif lebih rendah. Pada awalnya 

peningkatan kekuatan otot dapat terjadi tanpa meningkatnya 

ukuran otot, dan hal ini disebabkan oleh karena membaiknya 

pengerahan satuan neuromuskular sebagai hasil pelatihan. 

Kandungan lemak pada wanita yang cenderung lebih tinggi 

apabila tidak terjadi  metabolisme lemak pada olahraga aerobik 

misalnya maraton, sebagaimana yang dahulu diyakini akan terjadi 

penumpukan lemak yang memperbesar resiko obesitas. Lemak 

tubuh yang tinggi pada wanita menjadi hambatan bagi kegiatan fisik 

yang bersifat weight bearing (mengusung beban/berat badan) dan 

hal ini tentunya dapat mengurangi rasa kepercayaan diri seorang 

wanita ketika memiliki badan gemuk dengan kandungan lemak 

yang tinggi. 

Kandungan lemak tubuh dengan latihan kekuatan akan 

menurun yang berarti membaiknya rasio BB tanpa lemak terhadap 

BB dengan lemak yang merupakan respons terhadap latihan. 

Banyak atlet aerobik wanita mempunyai kandungan lemak yang 

nyata lebih sedikit dari pada atlet power pria. Untuk wanita, hasil 
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yang diharapkan dengan latihan kekuatan adalah menghasilkan 

tubuh yang lebih ramping dan lebih sehat yang akan membuatnya 

menjadi lebih tahan terhadap cedera olahraga. 

 

F. Olahraga bagi Usia Sekolah Menengah  

Keterampilan Motorik, keterampilan dasar motorik yang perlu 

diketahui dan dipahami sebagai berikut:  

1. Keseimbangan (balance). Anak laki-laki memiliki 

keseimbangan dan keterampilan yang lebih baik di bandingkan 

anak perempuan. 

2. Ketepatan (accuracy). Anak perempuan biasanya mempunyai 

ketepatan yang lebih baik daripada anak laki-laki, sampai 

setelah remaja. 

3. Ketangkasan (agility). Biasanya anak-anak perempuan 

mempunyai ketangkasan lebih baik sampai dengan umur 13 

tahun. Kemudian untuk selanjutnya anak laki-laki menunjukkan 

ketangkasan yang lebih baik. 

4. Penguasaan batas (control) anak-anak perempuan 

mempunyai kemampuan kontrol lebih baik daripada anak laki-

laki, pada umur 13-15 tahun. 

5. Kekuatan (strenght) anak laki-laki memang mempunyai 

kekuatan yang lebih besar dari pada anak perempuan. 

 

G. Pelaksanaan Olahraga bagi Remaja Putri 

1. Remaja putri dapat bertanding dengan remaja putra yang 

ukuran, berat dan keterampilan tidak jauh ada perbedaan. 

2. Olahraga remaja putri harus dipisahkan dengan olahraga 

dengan remaja putra, oleh karena kemungkinan timbulnya 

cedera. 
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3. Remaja putri dapat meningkatkan kesegaran jasmani, 

kekuatan, keterampilan, ketahanan dengan latihan sesuai 

dengan aturan dan tujuannya dalam berolahraga. 

Keberhasilan program untuk mencapai kebugaran sangat 

ditentukan oleh kualitas latihan yang meliputi tujuan latihan, 

pemilihan model latihan, penggunaan sarana latihan yang lebih 

penting lagi adalah takaran atau dosis latihan yang dijabarkan 

dalam konsep FITT (frekuency, Intensity, Time, and Type). 

1. Frekuency. Banyaknya unit latihan persatuan waktu. Pada 

program kebugaran jasmani memerlukan latihan 3 – 5 kali 

perminggu, sedangkan hari yang lain digunakan untuk istirahat 

atau recovery. Jangan melakukan olahraga setiap hari karena 

tubuh akan mencapai titik kejenuhan. Dan ketika terlalu sering 

berolahraga akan menimbulkan kelelahan otot. 

2. Intensity. Kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan 

tersebut. Besarnya intensitas bergantung pada jenis dan tujuan 

latihan. Latihan aerobik menggunakan patokan kenaikan detak 

jantung (Training Heart Rate = THR). Secara umum intensitas 

latihan untuk kebugaran adalah 60 % - 90 % denyut jantung 

maksimal dan secara khusus besarnya intensitas latihan 

bergantung kepada tujuan latihan. 

3. Time. Waktu atau durasi yang diperlukan setiap kali berlatih. 

Untuk meningkatkan kebugaran paru jantung dan penurunan 

berat badan diperlukan waktu berlatih 20–60 menit. Hasil latihan 

kebugaran akan terlihat setelah berlatih selama 8 s.d 12 minggu 

dan akan stabil setelah 20 minggu berlatih.  

  Menurut Sadoso Sumosardjuno (1992: 148-149), Lama 

latihan sangat dipengaruhi dengan intensitas latihan, hasil dari 

penelitian menyatakan bahwa orang yang melakukan latihan 

olahraga dengan intensitas rendah antara 65-75% denyut nadi 

maksimal, selama 30-60 menit jika dilakukan terus menerus 

maka akan lebih maksimal hasilnya dibandingkan orang yang 
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berlatih olahraga dengan intensitas tinggi namun dengan waktu 

latihan yang relatif pendek. 

4. Type. Beberapa contoh olahraga atau latihan fisik yang dapat 

dilakukan oleh remaja putri untuk meningkatkan dan 

memelihara kebugaran, kesegaran, dan kelenturan fisiknya 

adalah sebagai berikut: renang, jogging, basket, maupun lahitan 

beban. 

 

H. Ganguan dan Pengaruh Pada Saat Menstruasi Dengan 

Olahraga Pada Wanita. 

1. Gangguan Menstruasi Saat Berolahraga  

Olahraga berlebihan dapat menyebabkan terjadinya disfungsi 

hipotalamus yang menyebabkan gangguan pada pulsatility GnRH. 

Hal tersebut menyebabkan terjadinya menarche yang tertunda dan 

gangguan siklus menstruasi. Faktor utama penyebab supresi GnRH 

atlit wanita adalah penggunaan energi berlebihan yang melebihi 

pemasukan energi pada atlet. 

Menurut pandangan seorang awan menstruasi selalu menjadi 

kendala bagi kaum wanita Indonesia untuk aktif berolahraga, 

terutama di lingkungan pendidikan jasmani. Keadaan tersebut 

sampai sekarang masih mempengaruhi sebagian peserta didik, 

terutama bagi peserta didik yang pengetahuan olahraga dan 

kesehatannya masih sedikit. 

Bagi kaum wanita yang sudah aktif berolahraga, pengetahuan 

tentang olahraga dan kesehatan relatif baik, menstruasi sudah 

bukan lagi menjadi kendala, malah sebaliknya. Kegiatan olahraga 

bagi kaum wanita pada zaman sekarang justru merupakan salah 

satu kegiatan yang sangat bermanfaat saat mereka menderita 

akibat haid, karena berbagai gangguan, perasaan tidak enak, sakit, 

rasa tidak enak pada payudara dan kecemasan jadi berkurang.  
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Menstruasi tidak selalu menjadi penghalang bagi aktivitas 

latihan olahraga seorang wanita. Jika seorang wanita sering berlatih 

olahraga secara teratur maka gangguan-gangguan selama 

menstruasi secara berangsur akan menghilang.  

Suatu kenyataan bahwa dikalangan atlet wanita sering terjadi 

gangguan siklus menstruasi, gangguan yang dimaksud ada yang 

jumlah menstruasinya pertahun berkurang atau sama sekali tidak 

ada menstruasi. Kemudian para atlet wanita juga sering terjadi 

ganguan pada siklus menstruasi, tetapi untuk mengetahuinya 

secara pasti sangat sulit, karena ada banyak variabel yang 

mempengaruhinya. Di antara sekian banyak variabel termaksud 

yang sudah disepakati baru dalam tataran definisi istilah berikut.  

1. Eumenorrhoea yaitu siklus menstruasi yang terjadi dengan 

interval perdarahan yang terjadi antara 21-35 hari.  

2. Oligomenorrhoea yaitu menstruasi yang terjadi dengan interval 

antara 35-90 hari. 

3. Amenorrhoea adalah tidak terjadi menstruasi dalam waktu 3 

bulan berturut-turut.  

Hasil beberapa ahli menunjukkan bahwa atlet yang berusia di 

bawah 25 tahun lebih besar kemungkinannya mengalami 

amenorrhoea. Kemudian hasil penelitian para ahli juga 

menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang secara umum ditemukan 

pada kelompok atlet yang mengalami perubahan menstruasi akibat 

aktivitas olahraga oleh Santosa Giriwijoyo (2007) dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 10.2 Faktor-Faktor yang berhubungan Siklus Menstruasi     

dengan Olahraga 

Menstruasi yang tertunda Menstruasi yang tidak teratur 

 Kematangan proses reproduksi  

 Usia dewasa  

 Ibu-ibu  

 Peningkatan BB 

 Peningkatan lemak tubuh  

 Usia muda  

 Penurunan BB 

 Penurunan lemak tubuh  

 Tata gizi rendah kalori 
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Menstruasi yang tertunda Menstruasi yang tidak teratur 

 Peningkatan aktivitas bertahap  

 Latihan dengan intensitas 
rendah  

 Latihan dengan volume & 
intensitas tinggi  

 Beban kerja meningkat cepat 

 Stress psikologi  

 

Menstruasi tidak teratur dapat pula mempengaruhi proses 

latihan dan penampilan. Menstruasi yang tidak teratur mungkin 

disebabkan oleh gangguan pada jiwa berupa perasaan tertekan 

akibat latihan-latihan dan pertandingan yang akan dihadapi dan 

dipahami oleh olahragawan wanita.  

2. Pengaruh Olahraga pada Menstruasi  

Ketika seorang wanita sedang haid/menstruasi, biasanya 

mengalami nyeri pada bagian perutnya. Selain itu, perasaan 

seorang wanita yang sedang hamil cenderung sangat emosional 

dan sering juga muncul yang disebut dengan gejala PMS (pre-

menstruation syndrome). Ada banyak cara untuk mengatasi hal 

tersebut, salah satunya adalah dengan berolahraga. Ada banyak 

sekali manfaat dari olahraga, misalnya menyeimbangkan tekanan 

darah, menjaga kesehatan jantung, membuat otot lebih fleksibel, 

menjaga berat badan ideal, menjauhkan berbagai macam penyakit, 

dan lain sebagainya. Sementara itu, olahraga saat menstruasi 

memberi manfaat berlebih. 

Sirkulasi darah lebih lancar ketika rutin berolahraga saat 

menstruasi. Kemudian, rasa nyeri, sakit kepala, dan tidak nyaman 

yang dialami pada dasarnya disebabkan karena kekurangan darah 

dan zat besi. Hal tersebut bisa diatasi dengan olahraga dan 

menghindari konsumsi junk food dan mengatur pola makan. 

Ada tiga jenis pengaruh olahraga terhadap siklus menstruasi 

seseorang. 

http://www.merdeka.com/sehat/7-olahraga-yang-cocok-dilakukan-saat-datang-bulan.html
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1. Terlalu sedikit berolahraga, menyebabkan nyeri datang bulan 

dan siklus menstruasi yang tidak teratur. 

2. Berolahraga cukup, mengakibatkan jarang mengalami nyeri. 

Intinya adalah olahraga yang teratur selama maupun di luar 

siklus menstruasi. 

3. Terlalu banyak berolahraga, sama seperti terlalu sedikit 

berolahraga, hal ini menyebabkan tubuh dan otot kesakitan. 

Selain itu, siklus menstruasi juga tidak teratur. Bahkan dalam 

beberapa kasus, datang bulan berhenti sementara. 

  Saat menstruasi para wanita cenderung mengalami 

penurunan sistem metabolisme. Sehingga olahraga dan makanan 

bergizi mampu mengembalikan kinerja tubuh. Ada beberapa 

pendapat lain mengenai latihan olahraga yang sangat keras dapat 

mengganggu sistem endoktrin dan organ reproduksi. Dalam latihan 

olahraga berat terkadang bagi beberapa perempuan mengalami 

menstruasi dengan siklus tidak menentu. Jadi pengaruh latihan 

olahraga yang keras terhadap menstruasi sangat individual. Oleh 

karena itu setiap wanita harus dapat mengolah latihan-latihan yang 

dijalankan dan hubungannya dengan menstruasinya. Tetapi sampai 

saat ini belum ada tanda-tanda bahwa latihan olahraga merugikan 

(Sadoso Sumosardjuno, 1992: 72). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga mempengaruhi 

kondisi sistem reproduksi wanita termasuk menstruasi. Menurut 

Rima Asmarani (2010:4) mengatakan bahwa olahraga berlebihan 

dapat menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus yang 

menyebabkan gangguan pada sekresi GnRH. Hal tersebut 

menyebabkan terjadinya menarche yang tertunda dan gangguan 

siklus menstruasi. Faktor utama penyebab supresi GnRH atlet 

wanita adalah penggunaan energi berlebihan yang melebihi 

pemasukan energi pada atlet. Faktor kekurangan nutrisi merupakan 

faktor penting penyebab keadaan hipoestrogen pada atlit wanita. 

Pada sebagian besar atlit wanita, sering terjadi gangguan makan 
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yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara pemasukan 

dan pengeluaran energi sehingga terjadi defisiensi energi kronik. 

Ketidakseimbangan energy berhubungan dengan menurunnya 

kadar estrogen, gangguan metabolisme, dan terjadinya 

amenorrhea atau oligomenorrhea. 

Sedangkan pengaruh menstruasi terhadap olahraga ialah 

tidak semua menstruasi mempengaruhi prestasi olahraga. Dalam 

beberapa cabang olahraga endurance (daya tahan) akan 

mempengaruhi performa mereka walaupun terlihat normal tetapi 

performanya sedikit di bawah normal. 

 

I. Kesimpulan 

Tidak hanya pria, tetapi wanita juga harus melakukan 

olahraga karena sangatlah penting manfaatnya. Olahraga 

seharusnya dilakukan dari wanita yang berusia muda sampai lanjut 

usia, oleh sebab itu saat ini banyak olahraga untuk wanita yang 

sering terlihat di masyakarat. Banyak manfaat yang diperoleh saat 

wanita melakukan olahraga. Oleh karena itu dalam sebuah 

perlombaan seharusnya wanita juga diberi kesempatan untuk 

berpartisipsi dalam perlombaan tersebut agar bisa menyalurkan 

bakatnya. Dengan kata lain wanita mampu bersaing dalam bidang 

olahraga dengan kapasitas-kapasitas yang dimilikinya dengan 

tujuan meraih prestasi.  

Selain itu, dengan berolahraga wanita dapat terhindar dari 

berbagai macam masalah kesehatan seperti terhindar dari 

penyakit. Dengan kata lain berolahraga mampu menurunkan risiko 

seseorang terkena penyakit. Banyak pula manfaat yang muncul dari 

kegiatan berolahraga seperti meningkatnya tingkat kesehatan 

tubuh, meningkatnya daya tahan kardiovaskuler, menjaga 

kesehatan jantung paru, meningkatkan kapasitas VO2 max maupun 
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kadar hemoglobin dalam darahnya dan masih banyak lagi manfaat 

olahraga bagi kesehatan. 
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BAB PEMASARAN OLAHRAGA (SPORT 

MARKETING) XI 
 

 
Sejarah pemasaran olahraga sangat sedikit sekali dilakukan 

pada masa lalu, berbeda dengan saat ini dimana kegiatan 

pemasaran olahraga hampir diterapkan pada produk baik berupa 

barang maupun jasa seperti event olahraga baik nasional, regional 

maupun internasional. Sama halnya dengan Industri olahraga yang 

menurut sejarah dikatakan bahwa olahraga memasuki masa 

Industri ketika Olimpiade Los Angeles tahun 1984, maka kegiatan 

pemasaran dalam olahraga juga dirintis pada saat Panitia 

Penyelenggara Olimpiade Los Angels 1984, yang saat itu diketuai 

oleh Peter Ueberroth. Dalam sejarah Olimpiade musim panas 

pembiayaan selalu didukung oleh Pemerintah masing-masing 

Negara yang menjadi Tuan Rumah pada saat itu. Dan untuk 

pertama kalinya pada tahun 1984 pihak panitia tidak meminta 

dukungan pemerintah untuk pertama kalinya namun Olimpiade 

1984 dikelola sendiri secara bisnis yang pada akhirnya memperoleh 

keuntungan berjuta-juta dolar dan mengakibatkan adanya 

pertumbuhan ekonomi di Negara Amerika Serikat. 

Di Indonesia sendiri kegiatan pemasaran olahraga dilakukan 

PSSI dalam rangka kompetisi LIGA yang dimulai pada tahun 1980, 

yang terakhir pada tahun 2002 dinamakan LIGA Bank Mandiri. 

Sedangkan untuk bola basket pertama kali kegiatan marketing 

olahraga pada tahun 1982 ketika kompetisi bola basket utama yang 

disingkat KOBATAMA. Dan sampai saat ini kegiatan pemasaran 

olahraga di Cabang Olahraga Basket merupakan yang terbaik di 

negeri ini mulai dari KOBATAMA, IBL dan sekarang NBL.  Langkah 

bola basket pada tahun 1982, diikuti oleh PB PBVSI dengan 
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kompetisi LIGAPRO Bola Voli yang diberikan pada marketing 

agency PT M-LING, dan sampai saat ini PB PBVSI dengan Livoli 

dan Proliga nya tetap menggunakan kegiatan pemasaran olahraga. 

Kegiatan pemasaran olahraga tersebut kemudian diikuiti oleh 

cabang–cabang olahraga lainnya meskipun belum sebesar 

sepakbola, basket dan bola voli. 

Pada saat ini kegiatan pemasaran olahraga di Indonesia 

sangat berkembang, Cabang Olahraga Sepeda memiliki Tour De 

Singkarak yang menerapkan konsep wisata dan olahraga, atau 

Basket dengan NBL dan WNBL yang semakin menakjubkan, Bola 

Voli dengan Proliga dan Livolinya, ataupun kegiatan olahraga event 

internasional seperti Indonesia Super Series Premier yang telah 

menyihir masyarakat dunia dan mendapat pengakuan dati BWF 

sebagai event Badminton terbaik. Di produk barang Indonesia telah 

memiliki banyak barang yang memiliki kualiatas baik, LEAGUE 

sebagai salah satu merek asli Indonesia pun sudah mulai membuat 

gebrakan dengan alat olahraga, sepatu, ataupun pakaian-pakaian 

olahraga. Dan inilah yang terjadi saat ini kegiatan pemasaran 

olahraga sudah merupakan sebuah keharusan bagi mereka yang 

bergerak di bidang Industri Olahraga. Karena peranan yang sangat 

penting sebagai penarik konsumen agar mau membeli ataupun bisa 

dikatakan sebagai strategi dalam pengumpulan dana event 

olahraga internasional. 

Pertama kita melihat konsep olahraga dan olahraga. 

Olahraga didefinisikan sebagai kegiatan, pengalaman atau 

perusahaan bisnis yang berpusat pada atletik, kesehatan dan 

kebugaran, rekreasi, dan peluang waktu luang. Beberapa 

kesalahpahaman umum tentang olahraga termasuk yang berikut: 

(1) perlu ada situasi kompetitif, (2) penawaran harus memiliki 

seperangkat aturan standar, dan (3) peserta membutuhkan 

peralatan dan fasilitas khusus. Ini berlaku untuk olahraga, yang 

hanya mengacu pada kegiatan olahraga individu, ganda dan tim 
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seperti sepak bola, bisbol, golf dan tenis. Olahraga adalah istilah 

menyeluruh yang mencakup semua aspek yang melampaui bidang 

permainan, termasuk semua berbagai operasi yang membuat game 

terjadi. 

  

A. Pengertian 

Pemasaran olahraga adalah bidang yang didedikasikan untuk 

mengiklankan dan menjual produk dan acara yang terkait dengan 

olahraga. Sport marketing adalah proses perancangan dan 

pengimplementasian kegiatan-kegiatan produksi, penentuan harga, 

promosi dan distribusi dari produk olahraga untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen dan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Berisikan semua kegiatan yang dirancang untuk 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen olahraga 

melalui sebuah proses perubahan. Sport marketing dikembangkan 

menjadi dua bidang utama yaitu: Pemasaran Produk dan Jasa 

Olahraga secara langsung ke konsumen olahraga, dan Industri 

Produk dan Jasa Olahraga melalui promosi pemakaian produk 

olahraga. Sport marketing atau pemasaran melalui olahraga 

merupakan sebuah divisi yang sedang tumbuh dari bidang 

marketing yang berfokus pada bisnis olahraga serta penggunaan 

olahraga sebagai alat pemasaran. 

Istilah ‘pemasaran’ cenderung digunakan dalam berbagai 

cara. Beberapa orang menganggap pemasaran sebagai 

penggunaan teknik iklan, publisitas dan penjualan pribadi untuk 

membuat orang lain sadar akan suatu produk, atau untuk menarik 

lebih banyak konsumen untuk membelinya. Namun, pemasaran 

jauh lebih komprehensif daripada interpretasi yang sempit ini. 

Sederhananya, pemasaran berarti fokus pada memuaskan 

kebutuhan pelanggan atau konsumen. Pada gilirannya, ini berarti 

bahwa pemasaran olahraga difokuskan untuk memenuhi 

https://www.marketing.co.id/?s=sport+marketing
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kebutuhan pelanggan olahraga atau konsumen, termasuk orang-

orang yang terlibat dalam olahraga, menonton atau mendengarkan 

program olahraga, membeli barang dagangan, mengumpulkan 

memorabilia, membeli barang olahraga seperti pakaian dan sepatu, 

atau bahkan menjelajahi situs web yang terkait dengan olahraga 

untuk mengetahui kabar terbaru tentang tim, pemain, atau acara 

favorit mereka. Istilah ‘konsumen’ dan ‘pelanggan’ digunakan di 

seluruh teks ini. Konsumen olahraga adalah seseorang yang 

umumnya menggunakan produk atau layanan olahraga. Pelanggan 

olahraga adalah seseorang yang membayar untuk penggunaan 

produk atau layanan tertentu. Adalah sah untuk menggunakan 

istilah secara bergantian untuk merujuk orang-orang yang 

menggunakan dan membayar untuk produk dan layanan olahraga 

(Stewart, B., & Smith, A. C., 2014).  

 Sport marketing merupakan salah satu fungsi paling penting 

dari bisnis olahraga. Hal ini karena kegiatan-kegiatan yang terkait 

dengan Sport marketing biasanya identik dengan kegiatan bisnis. 

Sport marketing atau pemasaran melalui olahraga merupakan 

sebuah divisi yang sedang tumbuh dari bidang marketing yang 

berfokus pada bisnis olahraga serta penggunaan olahraga sebagai 

alat pemasaran. 

Pemasaran olahraga menggunakan olahraga, dalam bentuk 

apa pun, untuk membantu menjual barang dan jasa. Gaya 

pemasaran khusus ini kurang tentang penggunaan strategi tunggal 

dan lebih banyak tentang penggunaan konten olahraga untuk 

membantu upaya pemasaran. Ini tidak terbatas pada olahraga 

profesional, dan mungkin termasuk atletik perguruan tinggi, liga 

kecil, atau olahraga alternatif. Pemasaran umumnya digambarkan 

sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. 

Pemasaran olahraga adalah aplikasi konsep pemasaran untuk 

https://www.marketing.co.id/?s=sport+marketing
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produk dan layanan olahraga, dan pemasaran produk non-olahraga 

melalui asosiasi olahraga 

Karena olahraga dapat ditonton di berbagai platform, 

pemasaran olahraga dapat mengambil banyak bentuk yang 

berbeda. Tim menjual ruang iklan di dalam stadion mereka kepada 

pemasar yang ingin membeli papan iklan dan iklan cetak lainnya, 

sementara jaringan TV menjual airtime selama acara berlangsung. 

Atlet terkenal juga menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai 

pendukung selebriti dan meminjamkan gambar mereka kepada 

para pemasar.  

Pemasaran olahraga adalah subdivisi pemasaran yang 

berfokus pada promosi acara olahraga dan tim serta promosi 

produk dan layanan lain melalui acara olahraga dan tim olahraga. 

Ini adalah layanan di mana elemen yang dipromosikan dapat 

berupa produk fisik atau nama merek. Tujuannya adalah 

menyediakan strategi bagi klien untuk mempromosikan olahraga 

atau mempromosikan beberapa produk, layanan, bisnis, atau 

kegiatan lain melalui olahraga. 

Pemasaran olahraga juga 

dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui proses 

pertukaran. Strategi ini 

mengikuti empat "P" 

pemasaran produk, harga, promosi, dan tempat umum secara 

umum; empat "P" lainnya ditambahkan ke pemasaran olahraga, 

terkait dengan fakta olahraga dianggap sebagai layanan. 

Tambahan 4 P adalah: Perencanaan, Pengemasan, Pemosisian, 

dan Persepsi. Penambahan empat elemen ekstra disebut "bauran 

pemasaran olahraga.  



122    Sapto Adi 
 

Sport marketing dinilai cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari 

mulai banyaknya merek-merek yang menggunakan cara ini. Di 

Amerika Serikat dan Eropa, kita bisa melihat betapa mereka 

berlomba-lomba mensponsori klub-klub sepak bola besar. 

Hasilnya, jutaan bahkan miliaran dolar digelontorkan untuk itu. 

Sekarang, sport marketing tidak hanya digunakan oleh merek-

merek olahraga saja, beragam merek mulai merasakan manfaat 

dari sport marketing.  Mereka seperti Alfamart dan McDonald 

sudah sangat akrab dengan sport marketing. Pemasaran olahraga 

adalah elemen promosi olahraga yang melibatkan berbagai sektor 

industri olahraga, termasuk penyiaran, iklan, media sosial, platform 

digital, penjualan tiket, dan hubungan masyarakat. 

 

B. Mengembangkan Perencanaan Pemasaran Olahraga 

Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan 

mengkombinasikan empat variabel yang sangat mendukung 

didalam menentukan strategi pemasaran, kombinasi keempat 

variabel itu dikenal dengan istilah bauran pemasaran (marketing 

mix) yang terdiri dari produk (product), harga (price), distribusi 

(place) dan promosi (promotion). Namun juga meninjau dari segi 

place, people, process, dan physical evidence yang selanjutnya 

dikenal dalam istilah bauran pemasaran jasa sebagai 7P. 

1. Product 

Produk adalah suatu barang yang nyata, suatu service, atau 

suatu kualitas barang yang tidak nyata yang memuaskan keinginan 

atau kebutuhan pelanggan. Seorang sport marketing harus 

mempelajari tentang konsumen dan pesaingnya dengan tujuan 

untuk menjadikan/memposisikan produknya sebagai produk yang 

paling dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Sport marketing harus 

dapat menjamin bahwa produknya memiliki banyak keuntungan 

bagi konsumen. 

https://www.marketing.co.id/?s=sport+marketing
https://www.marketing.co.id/sport-marketing-cara-ampuh-menjangkau-target-masa-kini-dan-nanti/
https://www.marketing.co.id/sport-marketing-cara-ampuh-menjangkau-target-masa-kini-dan-nanti/
https://www.marketing.co.id/mcdonalds-sport-marketing-bukan-sekadar-soal-penjualan/
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Barang didefinisikan sebagai sesuatu yang nyata, produk fisik 

yang menawarkan keuntungan kepada konsumen, seperti 

peralatan, pakaian, dan sepatu. Sedangkan jasa didefinisikan 

sebagai sesuatu yang tidak berwujud, produk non-fisik, seperti 

acara olahraga itu sendiri. Produk-produk olahraga dapat 

diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu: 

a. Sporting Events 

Produk utama dari industri olahraga adalah sporting events. 

Hal ini mengacu pada kompetisi, yang diperlukan untuk 

menghasilkan semua produk-produk terkait dalam industri 

olahraga. Tanpa permainan tidak akan ada barang berlisensi, 

koleksi, stadion, dan sebagainya. 

1) Atlet 

Atlet adalah peserta yang terlibat dalam pelatihan yang 

diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan dalam 

olahraga tertentu. Atlet yang tampil di kompetisi atau pameran juga 

dapat dianggap sebagai produk olahraga. Salah saru atlet yang 

meraih status “superproduct” adalah Eldrick “Tiger” Woods. Dia 

tampan, menarik, multietnis, dan yang terpenting berbakat. Nike, 

Buick, NetJets, dan American Express, membeli Tiger dengan 

jutaan dollar untuk biaya sponsorship. 

2) Arena 

Saat ini, stadion bukan hanya sekedar tempat untuk pergi 

untuk menonton pertandingan. Tetapi, saat ini menjadi kompleks 

hiburan yang termasuk restoran, bar, dan arena piknik. 

b. Sporting Goods 

Sporting goods mewakili produk barang bukti fisik yang 

diproduksi, didistribusikan dan dipasarkan dalam industri olahraga. 

Sporting goods juga termasuk licensed merchandise, collectibles 

dan memorabilia. 
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Lisensi adalah praktek dimana seorang pemasar olahraga 

bekerjasama dengan perusahaan lain untuk menggunakan nama 

merek, logo, simbol atau karakter. Lisensi lain dari produk olahraga 

seperti produk-produk baru, memorabilia olahraga, trading cards, 

dan bahkan barang-barang rumah juga populer.  

Collectibles and Memorabilia, bagi sebagian besar fans 

basebal, foto-foto pemain baseball pada baseball cards mungkin 

menjadi satu-satunya peluang untuk melihat wajah pemainnya. 

c. Sports Training 

Produk  ini diproduksi untuk memberikan manfaat kepada 

peserta dalam olahraga pada semua tingkatan yang mencakup 

pusat kebugaran, layanan kesehatan, kamp-kamp olahraga, dan 

instruksi. 

d. Sports Information 

Produk ini menyediakan berita, statistik, jadwal dan cerita 

tentang olahraga bagi konsumen. Selain itu, informasi olahraga 

dapat memberikan peserta dengan materi pembelajaran (Koran 

olahraga-spesifik, majalah, situs internet, televisi dan radio. 

2. Price 

Price mewakili nilai dari produk dan harga yang pelanggan 

harus menerima untuk mendapatkan produk tersebut. Seorang 

sport marketing harus dapat menjamin bahwa harga yang 

dibayarkan konsumen sebagai nilai dari produk adalah sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan yang dicari konsumen. 

3. Place 

Place mewakili alur distribusi dimana pelanggan dapat 

memperoleh suatu produk yang dapat diminati oleh pelanggan. 

Penentuan tempat atau sering disebut jalur distribusi membutuhkan 

pengetahuan mengenai jenis produk, bagaimana mendapatkan 

produk tersebut bagi konsumen, bagaimana mengirimkan produk 

itu ke konsumen melalui jalur distribusi yang lebih efisien dan efektif. 
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Pendistribusian produk ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat 

akan mengurangi gangguan fisik. 

4. Promosi 

Promosi melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk 

mengkomunikasikan kesan dan pesan tentang suatu produk, guna 

memotivasi pelanggan agar membeli produk tersebut.  

5. People / Sumber Daya Manusia (SDM) 

People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih 

lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance 

tinggi. Kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi 

akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. 

Kemampuan knowledge (pengetahuan) yang baik, akan menjadi 

kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang 

baik di luar. 

6. Process  atau Aktivitas Bisnis 

Layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung 

pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat 

bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, 

maka untuk menjamin mutu layanan (quality assurance), seluruh 

operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem 

dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang 

berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan 

tempatnya bekerja. 

7. Physical Evidence/Bukti Fisik Perusahaan 

Building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang 

menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam 

perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap 

interior, perlengkapan bangunan, termasuk lightning system, dan 

tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat 

mempengaruhi mood pengunjung. 

https://karinov.co.id/panduan-bisnis/
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Bangunan harus dapat menciptakan suasana dengan 

memperhatikan ambience sehingga memberikan pengalaman 

kepada pengunjung dan dapat membrikan nilai tambah bagi 

pengunjung, khususnya menjadi syarat utama perusahaan jasa 

dengan kelas market khusus. 

 

C. Manfaat Sport Marketing 

Sport impuls pemasaran keanggotaan, penjualan, dan 

pengakuan. Faktor-faktor ini merupakan manfaat terbesar bagi 

perusahaan, para atlet, asosiasi, liga, dan manajer event olahraga. 

Direncanakan dengan baik, pemasaran yang efektif membantu 

untuk memahami pelanggan dan pasar. Juga, keputusan 

pemasaran informasi membantu meningkatkan, perusahaan kinerja 

klub, atau asosiasi itu. Karena status dan pentingnya dalam 

kehidupan masyarakat, olahraga dianggap sebagai sumber 

pemasaran yang menguntungkan dan berkelanjutan. 

Dari pembahasan  di atas bahwa sport marketing adalah 

sebuah usaha pemasaran yang di lakukan sebuah perusahan atau 

non perusahaan untuk mempomosikan produk-produk yang di 

kelola mereka sejenis  alat olahraga atau kegiatan olahraga. 

Sedangkan tujuan kita mempelajari sport marketing adalah supaya 

kita bisa membuka sebuah peluang usaha dengan bermodalkan 

keahlian yang kita miliki di bidang olahraga,  dan harapan 

kedepannya mahasiswa mampu menciptakan lapangan 

pekerja bukan pencari kerja. 
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BAB OLAHRAGA SEBAGAI PEMBENTUK 

KARAKTER XII 
 

 

 
Olahraga adalah investasi masa depan. Melalui olahraga 

manusia akan menjadi makhluk yang sehat dan bugar sehingga 

mental dan karakter dapat terbangun. Seiring dengan pepatah 

dalam dunia olahraga yang mengatakan “men sanna in corpore 

sanno” yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat terdapat 

jiwa yang kuat. Memilki makna yang sangat dalam, bahwa 

kesehatan tubuh memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 

pembangunan jiwa. Dalam situasi seperti ini, olahraga seharusnya 

dan sudah selayaknya menjadi pilar keselerasan, keseimbangan 

hidup sehat dan harmonis. Dengan olahraga, maka akan dapat 

membentuk jiwa-jiwa dan karakter. Jiwa fair play, sportivitas, team 

work dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dapat dibangun 

melalui olahraga. Namun persoalan selajutnya adalah bagaimana 

upaya strategis untuk mengembangkan olahraga dalam 

pembangunan karakter sehingga pada akhirnya olahraga menjadi 

lebih bernilai dan berdaya guna. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah 

bagi sebuah pengembang olahraga dalam rangka optimalisasi 

pembangunan karakter seperti di Indonesia yang multi karakter ini. 

 

A. Pengertian Karakter Manusia 

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan sesorang dari yang lain. Adapun tipe-tipe 

karakter manusia. Pengertian karakter sebagai pengambaran 

tingkah laku dengan menonjolkan nilai (benar-salah, baik-buruk) 

baik secara eksplisit. Karakter berbeda dengan kepribadian karena 

pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meski demikian, baik 
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kepribadian (personility) maupun karakter berwujud tingkah laku 

yang ditujukan kelingkungan sosial, kedua relatif permanen serta 

menuntun, mengerahkan dan mengorganisasikan aktivitas individu. 

Wyne mengungkapkan bahwa kata karakter berasal dari bahasa 

Yunani “karsso” yang berarti “to mark” yaitu menandai atau 

mengukir, yang menfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu 

seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan 

sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang 

berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang 

berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan  

personality (kepribadian) seseorang. 

 

B. Faktor Penentu Karakter Manusia 

Faktor penentu karakter manusia antara lain sebagai berikut: 

1. Cattef, sepertiga karakter dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

dua pertiga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

2. E. Fromm: karakter manusia bisa mengalami perubahan. 

Dengan demikian karakter manusia dapat dibentuk melalui 

kondisi lingkungan yang mendukung dan salah satunya lingkungan 

yang memenuhi syarat pembentukan karakter manusia yang baik 

adalah lingkungan olahraga karena di dalam lingkungan olahraga 

manusia diajarkan berbagai nilai-nilai kejiwaan. 

Menurut Anifral Hendri (2008), ada beberapa strategi dalam 

pembentukan karakter antara lain: 

1. keteladanan; memiliki integritas tinggi serta memiliki 

kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

2. pembiasaan  

3. penanaman kedisiplinan  

4. menciptakan suasana yang konduksif  

5. integrasi dan internalisasi  
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6. meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi 

nilai dalam olahraga.  

7. membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cintai 

damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan 

budaya, etnis, dan agama.  

8. menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui aktivitas 

olahraga yang menuntuk kecepatan dalam mengambil 

keputusan.  

9. mengembangkan keterampilan untuk melakukan aktivitas 

jasmani dan olahraga, serta memahami alasan-alasan yang 

melandasi gerak dan kinerja.  

10. menumbuhkan kecerdasan emosi dan penghargaan terhadap 

hak-hak asasi orang lain melalui pengamalan fair play dan 

sportivitas.  

11. menumbuhkan self-esteem sebagai landasan kepribadian 

melalui pengembangan kesadaran terhadap kemampuan dan 

pengendalian gerak tubuh.  

12. mengembangkan keterampilan dan kebiasaan untuk 

melindungi keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang 

lain.  

13. menumbuhkan cara pengembangan dan pemeliharaan 

kebugaran jasmani dan pola hidup sehat. 

3. menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi 

aktif secara teratur dalam aktivitas fisik dan memahami manfaat 

dari keterlibatannya.  

4. menumbuhkan kebiasaan untuk memanfaatkan dan mengisi 

waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. 
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C. Nilai-nilai dalam Olahraga 

Olahraga pada hakikatnya merupakan sebuah miniatur 

kehidupan. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa esensi 

dasar dari kehidupan manusia dalam keseharian dapat dijumpai 

dalam olahraga. Olahraga mengajarkan kedisiplinan, tidak mudah 

menyerah, jiwa kompetitif yang tinggi, semangat kerjasama, 

mengerti akan aturan dan berani mengambil keputusan kepada 

seseorang. Sejumlah peneltian juga menunjukkan adanya 

pengaruh aktivitas olahraga terhadap dimensi pribadi, seperti 

konsep diri, stress, penyimpangan perilaku dan integasi sosial. 

United Nations (organisasi non pemerintah di PBB) (2003) 

menyatakan bahwa olahraga merupakan instrument efektif untuk 

mendidik kaum muda terutama dalam nilai-nilai. Menurut United 

Nations sejumlah nilai yang ada dapat dipelajari melalui aktivitas 

olahraga antara lain meliputi: coorperation (kerjasama), 

communication (komunikasi), respect for the rules (menghargai 

peraturan), problem solving (memecahkan masalah), 

understanding (pengertian), connection with others (menjalin 

hubungan dengan orang lain), leadership (kepemimpinan). 

Melihat begitu kompleksnya nilai-nilai perilaku yang secara riil 

dapat diwujudkan apabila direncanakan secara sistematis dalam 

aktivitas olahraga, maka pada saat ini olahraga tidak bisa 

dipandang sebelah mata. Sebagai contoh dari nilai-nilai riil tersebut, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai Dasar 

Dalam kehidupan sehari-hari olahraga sering dianggap hanya 

sebagai aktivitas fisik untuk kesehatan, hiburan, pengisi waktu 

luang, rekreasi, dan sosialisasi. Padahal dalam konteks pendidikan 

dan psikologi, olahraga memiliki nilai-nilai dasar dalam 

pembentukan karakter dan kepribadian yang merupakan agenda 

penting proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan perspektif sejarah 

yang sudah lama ada, di mana pendidikan jasmani dan olahraga 
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dijadikan andalan sebagai wahana yang efektif untuk pembentukan 

watak, karakter, dan kepribadian. 

Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, orang tua 

mengharapkan generasi baru yang paham tentang norma, kearifan 

dalam bermasyarakat, sportif, disiplin dan taat asas dalam tata 

pergaulan. Hidup bersama melalui aktivitas olahraga bagi anak-

anak dapat memberi pelajaran bahwa permainan dengan tata 

aturan tertentu dapat meguntungkan semua pihak dan menghindari 

konflik. 

Peran olahraga semakin penting dan strategis dalam 

pengembangan kualitas SDM yang sehat, mandiri, dan 

bertanggung jawab, serta memiliki sifat kompetitif yang tinggi. 

Selain itu, olahraga yang dikelola secara profesional dapat 

mengembangkan identitas, nasionalisme, kemandirian dan 

mengangkat martabat bangsa dalam percaturan internasional. 

Sejarah juga mencatat bahwa olahraga dapat menjadi media 

pendidikan dan ikon bisnis serta industri yang prospektif. Olahraga 

juga potensial dan aktual untuk dijadikan rujukan yang efektif bagi 

pembentukan watak kepribadian dan karakter masyarakat. 

2. Nilai Fair play 

Olahraga khususnya yang mengandung unsur 

pertandingan dan bersifat kompetitif, dalam segala aspek dan 

dimensinya harus disertai sikap dan perilaku berdasarkan moral. 

Implementasi pertandingan tidak terbatas pada ketentuan yang 

tersurat, tetapi juga kesanggupan mental menggunakan akal sehat. 

Kepatutan itu bersumber dari hati nurani yang disebut dengan istilah 

fair play. 

Belakangan ini, dalam beberapa event nasional maupun 

internasional, fair play telah diimplementasikan dengan baik dalam 

semua level kompetisi. Hasilnya sungguh menggembirakan karena 

penerapan tersebut berimplikasi pada perilaku peserta kompetisi 
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yang lebih mencerminkan jiwa sportivitas, kejujuran, persahabatan, 

rasa hormat, dan tanggung jawab dengan segala dimensinya. 

Dalam kode fair play terkandung makna bahwa setiap 

penyelenggaraan kompetisi/pertandingan olahraga harus dijiwai 

oleh semangat kejujuran dan tunduk pada aturan, baik yang tersurat 

maupun tersirat. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwa 

olahraga adalah sarana yang ampuh bagi pembinaan karakter dan 

kepribadian bangsa. Olahraga mengandung dimensi nilai dan 

perilaku positif yang multidimensional. 

 

D. Hubungan Olahraga dan Pembentukan Karakter 

Dalam dunia olahraga untuk mencapai prestasi secara 

maksimal perlu dikembangkan budaya sinergis berbagai unsur 

yang berkarakter, antara lain sinergis dari lembaga pendidikan 

(perguruan tinggi), lembaga pemerintahan, stakeholder dan unsur 

lainnya. Pencapaian prestasi merupakan salah 

satu perwujudan dari pilar olahraga prestasi. Tiga pilar olahraga 

sebagai penyangga pencapaian prestasi, kebugaran dan 

pendidikan anak bangsa yang berkarakter terdiri dari 

pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga 

pendidikan. Filosofis ilmu padi merupakan salah satu perwujudan 

pembentukan karakter olahraga dimana semakin tinggi prestasi 

yang diraih namun tetap menunduk dan tidak sombong dan tetap 

santun. 

Sebagai fenomena sosial dan kultural, olahraga tidak bisa 

melepaskan diri dari ikatan moral kemodernan, yang kompleks. 

Penerimaan eksistensinya secara sosiologis dijamin oleh 

kemampuannya menyesuaikan diri dengan pasar, atau sebaliknya, 

pasar yang akan menjadikannya sebagai sasaran 

ekstensifikasinya. Langkah strategis untuk pengembangan dan 

penanaman moral serta pembentukan karakter melalui olahraga 

adalah dengan menjadikan prestasi. Hal ini seiring dengan 
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perkembangan dunia yang semakin kompleks dan syarat 

akulturasi. Dengan demikian olahraga sangat berpeluang besar di 

era sekarang dan masa depan. 

Sampai saat ini olahraga telah digunakan untuk pembentukan 

karakter, namun implementasi untuk hal tersebut masih kurang 

optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga pengerjaannya menjadi 

kurang profesional. Apabila hal tersebut dikerjakan 

dengan  profesional maka karakter  pelaku  olahraga 

Indonesia  akan muncul  sehingga dapat membentuk karakter dan 

kepribadian masyarakat yang kuat. Selain itu, olahraga sebagai 

ikon sebuah negara dapat menjadi sarana untuk sosialisasi dan 

promosi serta meningkatkan harga diri sebuah negara. Dengan kata 

lain, semakin tinggi tingkat pencapaian olahraga warga negaranya 

maka akan semakin tinggi pula prestasi Negara tersebut di mata 

Negara-negara lain. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa 

terdapat simbiosis antara olahraga dan pembentukan karakter. 

Dengan olahraga, maka akan terbentuk manusia yang sehat dan 

berkarakter kuat serta memiliki jiwa-jiwa fair play, sportivitas, 

bertanggung jawab, team work dan menjunjung tinggi nilai 

nasionalisme. Dan hal-hal tersebut akan saling berkesinambungan 

untuk membentuk suatu negara yang kuat dengan masyarakat 

sehat dan berkarakter kuat pula. 

 

E. Kesimpulan 

Olahraga merupakan salah satu alternatif yang dapat 

digunakan sebagai alat pembentukan karakter manusia. Dalam 

olahraga khususnya Sport for all merupakan langkah awal yang 

strategis menuju pembentukan karakter. Pembentukan karakter 

selain dilandasi oleh budaya nasional juga diwarnai oleh budaya 

dan ciri khusus cabang olahraga yang digelutinya. Karena didalam 
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setiap cabang olahraga selalu menanamkan jiwa sportivitas, 

bertanggung jawab, nilai-nilai kejujuran, keuletan, semangat dan 

pantang menyerah yang sangat sesuai untuk membentuk karakter 

manusia. 
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BAB HAKIKAT FAIR PLAY DAN 

OLAHRAGA PRESTASI XIII 
 

 

 
Olahraga mengandung konotasi yang identik dengan bentuk 

kegiatan olahraga kompetitif yang menekankan pencapaian 

kejuaraaan rekor, seperti yang dilakukan di lingkungan organisasi 

induk olahraga kelompok atlit elit. Olahraga adalah kegiatan 

manusia yang wajar sesuai dengan kodrat Illahi untuk 

mengembangkan dan membina potensi-potensi fisik, mental dan 

rohaniah manusia demi kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi 

dan masyarakat. Yang bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas 

manusia, menanamkam nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, 

disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan 

bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat 

harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Ketegangan moral yang 

dialami para pelaku ketika menghadapi situasi yang serba dilematis, 

misalnya konflik antara kepentingan untuk memenangkan 

pertandingan dan norma fair play, secara bersamaan melahirkan 

konflik moral. 

Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang 

menimbulkan perhubungan kemanusian yang akrab dan hangat 

dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat, 

bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang diikat oleh 

pesaudaraan olahraga. Jadi fair play merupakan sikap mental yang 

menunjukkan martabat ksatria pada olahraga. Nilai fair play 

melandasi pembentukan sikap, dan selanjutnya sikap menjadi 

landasan perilaku. Dalam suatu kegiatan olahraga kompetitif seperti 

sepak bola, basket, bolavoli, dan olahraga kompetitif lainnya, fair 
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play adalah suatu norma dalam olahraga itu sendiri. Olahraga 

prestasi merupakan suatu olahraga yang mengandung unsur 

kompetitif dimana suatu kajian fair play ini tumbuh di dalamnya. Nilai 

respek adalah nilai yang terkandung dalam aktivitas olahraga. 

Respek bisa diartikan menghargai perbedaan dengan orang lain 

yang berupa perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. 

Menghargai hak hak orang lain juga merupakan bagian dari sikap 

respek, karena sesungguhnya olahraga bersifat universal. Respek 

juga berarti menghormati dan menghargai prestasi orang lain, 

berani mengakui prestasi orang lain. Fair play berarti bermain 

dengan jujur atau bertindak jujur dalam melaksanakan kegiatan. 

Nilai fair play adalah nilai sangat penting yang terkandung dalam 

nilai olahraga. Nilai ini menjadi roh pada penyelenggaraan berbagai 

kegiatan keolahragaan. Semangat fair play yang tertanam dengan 

baik menjadikan aktivitas olahraga menjadi tontonan sekaligus 

sebagai tuntunan. 

 

A. Pengertian Fair Play 

Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang 

menimbulkan perhubungan kemanusian yang akrab dan hangat 

dan mesra (Soedjatmiko, 2015). Fair play merupakan kesadaran 

yang selalu melekat, bahwa lawan bertanding adalah kawan 

bertanding yang diikat oleh pesaudaraan olahraga. Jadi fair play 

merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat ksatria pada 

olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap, dan 

selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Eropah (1993) 

menyebutkan defenisi fair play sebagai: “ Lebih dari sekedar 

bermain dalam aturan”. Fair play itu menyatu dengan konsep 

persahabatan dan menghormati yang lain dan selalu bermain dalam 

semangat sejati. 

Sebagai konsep moral, suatu cetusan jiwa, fair play berisi 

penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah, 
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antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. 

Lawan adalah kawan bermain. Keseluruhan dan upaya dan 

perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar moral 

yang di hayati oleh masing-masing belah pihak.  Fair play adalah 

suatu bentuk harga diri yang tercermin dari:  

1. kejujuran dan rasa keadilan. 

2. rasa hormat kepada lawan, baik dalam kekalahan maupun 

dalam kemenangan. 

3. sikap dan perbuatan ksatria, tanpa pamrih.  

4. sikap tegas dan berwibawa, kalau terjadi bahwa lawan atau 

penonton tidak berbuat fair play.  

5. kerendahan hati dalam kemenangan, dan 

ketenangan/pengendalian diri dalam kekalahan. 

Secara tidak sengaja perasaan umum, dengan meluaskan 

gagasan ini, mendefenisikan kelakuan demikian itu dengan istilah” 

semangat olahragawan sejati”, yang mengungkapkan bagaimana 

seseorang bermain serta bagaimana cara ia bersikap dan bertindak 

terhadap orang lain baik pada saat bermain maupun pada saat 

lainnya yang masih berkaitan dengan situasi pertandingan. Fair play 

akan terwujud bila terpenuhi perilaku tersebut di atas, sungguh 

sangat dibutuhkan keberanian moral dan keberanian untuk 

menanggung resiko. Dalam kaitan ini pulalah dibutuhkan sikap 

ksatria yang menolak kemenangan dengan segala cara. 

 

B. Akar dari Fair play 

Perilaku yang menunjukkan fair play akan diawali dengan 

kemampuan untuk sepenuhnya 100% tunduk kepada peraturan-

peraturan yang tertulis. Ini berarti, setiap pihak yang berurusan 

dengan olahraga, utamanya para atlet atau olahragawan, mesti 

paham akan peraturan, dan setelah itu, mesti siap mematuhi 

peraturan yang berlaku. Karena itu, persoalan fair play, seperti 
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dalam kasus tindakan kekerasan pada penonton, berawal dari 

ketidakpahaman terhadap peraturan, dan ketiadaan sikap loyal 

untuk menjamin keutuhan permainan. 

Sikap yang ditampilkan penonton, seperti kasus yang 

menimpa beberapa pertandingan sepakbola akhir-akhir ini, selain 

karena ketidakpahaman dan pemaksaan kehendak, juga 

diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap bcrbagai ketentuan. 

Mereka seolah-olah berada dalam wilayah "bebas berbuat" yang 

tak mampu disentuh oleh sanksi dan hukum. Dalam kaitan inilah di 

Spanyol akhir-akhir ini diterbitkan undang-undang dan sanksi 

pencgakan hukum bagi perilaku penonton yang dianggap sudah 

melampaui batas, sehingga mereka dapat ditindak oleh petugas 

yang bewewenang. 

Menjadi persoalan pelik tentang penafsiran perilaku 

kekerasan atau penipuan dalam konteks tertentu. Pertandingan 

hoki es (di Indonesia belum dikenal) misalnya, menunjukkan 

perilaku agresif dan benturan keras antara pemain. Anda 

bayangkan, dengan kecepatan meluncur sekitar 80 mil perjam, 

seorang pemain penyerang dihadang pemain bertahan, atau malah 

disudutkan ke pinggir lapangan. Pertandingan antara regu Uni 

Sovyet dan Amerika dalam hoki es di Olympiade. Musim Dingin, 

Calgary 1988, sungguh memperagakan sebuah pertarungan fisik, 

selain adu kepintaran secara taktis. Pukulan terhadap pemain 

lawan, seolah-olah sesuatu yang biasa dalam permainan hoki es 

tersebut. Dengan demikian, perilaku tak tercela dalam suatu cabang 

olahraga juga terkait dengan "watak" cabang olahraga yang 

bersangkutan. Dalam situasi tertentu. benturan dan/atau kontak 

fisik, merupakan ciri khas, seperti kita saksikan dalam sepakbola 

Australia atau rugby di Amerika. 

Persoalan ini menyudutkan kita pada kesulitan dalam 

menegaskan batas-batas yang pasti. Namun dalam kebanyakan 

kasus, fair play mencakup lebih dari pada hanya tunduk 100% pada 
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peraturan yang tertulis. Sebagai konsep moral, suatu cetusan jiwa, 

fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam 

kaitan inilah, antara kedua belah pihak memandang lawannya 

sebagai mitranya. Lawan adalah kawan bermain. Keseluruhan 

upaya dan perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada 

standar moral yang dihayati oleh masing-masing kedua belah pihak. 

Sebagai sebuah konsep yang abstrak, fair play dapat 

dijabarkan dan dioperasionalkan dalam bentuk perilaku yang 

mencakup beberapa ciri sebagai berikut.  

1. Adanya keinginan yang tulus iklas agar lawan bertanding 

mendapatkan kesempatan yang benar-benar sama dengan 

dirinya sendiri. Dalam kaitan ini olahragawan yang 

bersangkutan: 

a. Menolak untuk berbuat, dimana mungkin, untuk 

mendapatkan keuntungan dari suatu keadaan yang 

merugikan lawan.  

b. Menolak kejadian yang berkaitan dengan aspek materiil 

atau fisik, misalnya perlengkapan bertanding, bila hal itu 

dapat dibetulkan atau dikurangi, karena ketidaklengkapan 

akan berpengaruh besar terhadap hasil akhir pertandingan. 

c. Berusaha pada diri scndiri untuk mengurangi dorongan 

berbuat yang berakibat ketidakadilan yang akan menimpa 

lawan. 

2. Sangat teliti dalam menimbang cara-cara untuk mendapatkan 

kesempatan: 

a. Menolak menggunakan cara-cara, walaupun tidak 

bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tidak jelas 

disebutkan dalam peraturan sehingga akan menguntungkan 

diri sendiri.  
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b. Sengaja untuk tidak memanfaatkan kcuntungan-

keuntungan yang dapat dipcroleh dari penerapan peraturan-

peraturan yang ketat.  

c. Tunduk dan ikhlas kepada keputusan juri atau wasit, 

meskipun nyata-nyata merugikan dirinya sendiri.  

d. Menujukkan secara berkelanjutan, sikap bersedia 

membantu wasit dan juri dalam hal-hal khusus, dan 

berusaha secara bijaksana agar wasit atau juri mau 

membetulkan kcputusan yang salah yang telah memberikan 

keuntungan. Kepada diri sendiri. 

Fair play akan terwujud bila terpenuhi beberapa syarat 

pendukung. Untuk merealisasi beberapa butir dari indikator perilaku 

tersebut di atas, sungguh sangat dibutuhkan keberanian moral dan 

keberanian untuk menanggung resiko. Dalam kaitan ini pulalah 

dibutuhkan sikap ksatria yang menolak kemenangan dengan 

segala cara. Dengan keberanian moral itu, maka ada semacam 

mekanisme psikologis dalam bentuk bukan hanya kontrol terhadap 

patut tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga kesanggupan untuk 

memaksakan diri agar patuh pada standar moral yang tinggi. Hal ini 

juga berarti bahwa pencapaian kemenangan dipahami sebagai 

konsekuensi dari ikhtiar yang sungguh-sungguh, bukan karena 

nasib atau faktor keberuntungan. Akan menjadi tinggi mutu 

kemenangan itu, bila kedua pihak mampu memperagakan 

ketangkasan dan kemampuannya secara optimal, dan pcrmainan 

berlangsung dalam kerangka peraturan. Maka fair play bukanlah 

hanya tunduk kepada peraturan-peraturan yang tertulis tetapi juga 

tunduk kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis. 

 

C. Tanggung Jawab Pemain dan Atlet 

Para pemain merupakan barisan terdcpan di antara mereka  

bertanggung jawab atas pengamanan dan pcngembangan fair play. 

Merekalah yang dengan kelakuan yang diperlihatkan, menghargai 
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kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh mereka, kewajiban-

kewajiban terhadap lawan, referee, umpire dan penonton.  

1. Harga diri (self respect). Hormat diri atau harga diri mcncakup 

kcjujuran, kedermawanan dalam perasaaan serta kelakuan 

penolakan terhadap kemenangan yang dicapai dengan jalan 

apapun, kerendahan hati dalam kemenangan, serta ketenangan 

(penguasaan diri) dalam kekalahan.  

2. Penghargaan terhadap lawan. Hal ini merupakan inti dari 

peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak. 

Kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun lawan bertanding 

tidak boleh dianggap sebagai musuh, apalagi musuh yang 

mengancam.  

  Lawan harus dipandang sebagai partner yang harus ada 

untuk kesenangan bermain, yang membantu kita dengan 

memberikan persaingan yang bersifat bersahabat, untuk 

memungkinkan kita menaikkan mutu kita sendiri melalui olahraga. 

Sebab fair play untuk dapat dirasakan makna dan kepentingannya, 

harus dipandang dalam rangka komunikasi dalam arti yang seluas-

luasnya antara sesama peserta pertandingan yang (walaupun 

dalam olahraga bela diri) bertanding tidak untuk menghancurkan 

satu sama lain, tetapi untuk mengatasi keterbatasannya masing-

masing. Komunikasi demikian itu dalam hal-hal khusus dapat 

meningkat menjadi perasaan senasib, sehingga baik yang kalah 

maupun yang menang memperoleh manfaat dari pertandingan itu.  

Menghormati lawan dengan jalan mengadakan perlawanan 

yang semaksimal mungkin merupakan penghormatan yang 

tertinggi bagi lawan. Dalam analisa tingkat akhir justru rasa pertalian 

yang halus, kompleks serta berintikan kedermawanan antara 

sesama petanding.  Inilah yang memberikan arti yang sebenarnya 

kepada olahraga. 
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Rasa hormat terhadap wasit atau juri meliputi unsur menerima 

dengan baik semua keputusannya teimasuk yang merugikan diri 

sendiri dan regunya, tanpa tuduhan yang bukan-bukan dan tanpa 

menunjukkan emosi sedikitpun. Penerimaan keputusan dengan 

sabar, tanpa ribut-ribut. Merupakan jalan terbaik untuk mengurangi 

atau mencegah kericuhan antara pemain atau penonton dengan 

wasit/juri. Oleh karena itu, sikap ini merupakan salah satu unsur 

dasar dari sikap olahragawan sejati (sportmanship).  

Pemain yang cermat tentu saja boleh meminta kepada wasit 

untuk mcngubah suatu keputusan yang dianggap tidak adil bagi 

lawannya, tetapi permintaan semacam itu harus diajukan dengan 

cara yang baik, yang tidak merongrong kewibawaan wasit jika 

umpire menolak, tidak ada jalan lain kecuali menerima keputusan 

itu. Sikap dermawan dalam meminta perubahan keputusan jangan 

sampai merosot menjadi pertikaian tentang keputusan umpire.  

1. Kewibawaan umpire jangan sekali-kali dirongrong. Boleh 

dibeda-kan antara kewibawaan wasit dengan keputusan wasit. 

Keputusan wasit (seperti juga keputusan orang lain) tidak mesti 

benar, tetapi kewibawaannya dijamin dalam peraturan-

peraturan permainan dan siapa mematuhi peraturan ini dengan 

sendirinya akan menerimanya. Yang sering terjadi di lingkungan 

kita adalah kita ikut serta meruntuhkan wibawa wasit melalui 

penghinaan secara terang-terangan atau intervensi melalui 

tindakan kekerasan.  

2. Hormat kepada penonton. Pemain sepatutnya tidak dapat 

meminta dukungan dari penonton, apalagi memintanya untuk 

campur tangan. Ini berarti juga bahwa pemain harus menerima 

dengan rendah hati sorakan serta tepuk tangan penonton dan 

tidak meladeni ejekan dan cemoohan serta cara-cara peryataan 

bernada permusuhan yang lebih hebat.  

Perilaku itu semua adalah kewajiban yang harus diperlihatkan 

oleh pemain. Kewajiban itu berdasarkan kemampuan berempati 
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kepada pemain, wasit atau sesama penonton, dan perasaan 

berhutang budi kepada olahraga, yang memberikan kepadanya 

banyak kebaikan serta kegembiraan olahraga yang selalu harus 

dikendalikan oleh semangat fair play. Dari sudut pandangan yang 

demikian, maka kapten regu mempunyai kewajiban rangkap: 

mengendalikan diri dan anggota regunya. 

 

D.  Tanggung Jawab Guru dan Orang Tua 

Sekarang telah umum diterima, bahwa pendidikan jasmani 

dan olahraga dapat menjadi alat pendidikan yang ampuh bagi anak 

muda, asal dipenuhi persyaratan dari sisi fisiologis, psikologis, 

sosiologis, dan aspek pedagogi itu sendiri.  

1. Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Pendidik. 

Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi latihan jasmani, tetapi 

lebih luas daripada itu. Olahraga memberikan iuran vital kepada 

pendidikan yang bersifat mcnyeluruh. Sifat-sifatnya yang khas serta 

pengaruhnya terhadap bidang studi atau upaya pendidikan lainnya. 

Karena kemaslahatan olahraga telah disadari, maka penting sekali 

bagi mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan pada 

lingkungan mana saja, dan pada tingkat apa saja, untuk 

memanfaatkan sepenuhnya kesempatan-kesempatan yang 

diberikan oleh olahraga guna membina dan membentuk 

kepribadian anak dan pemuda. Dalam kaitan ini pulalah sangat 

penting untuk disadarkan kepada para pemuda tentang fair play 

sebagai inti dari olahraga.  

Guru dan orang tua harus berusaha agar anak/pemuda 

memahami berbagai jenis olahraga, mcngerti tujuan-tujuannya, 

memahami peratur-an-peraturan serta tunduk kepada peraturan-

peraturan itu, serta menyadari dan menghargai peranan yang 

dimainkan oleh wasit atau juri.  
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Orang tua dan guru wajib membiasakan anak-anak bermain 

dalam suasana jujur dan adil, menghargai dan mematuhi 

keputusan-keputusan mereka yang mengatur dan memimpin 

pertandingan, menghargai lawan, menguasai dirinya sehingga tidak 

terseret untuk bermain curang dan kasar; mereka tidak bermain 

semata-mata untuk menang dan bersikap baik dalam menerima 

kemenangan atau kekalahan. 

 Hanya jika para pendidik selalu berpedoman kepada apa 

yang ditulis di atas itu, mereka akan dapat memberikan iuran 

berharga bagi pembentukan kepribadian dan watak anak, 

melaksanakan proses sosialisasi anak, serta persiapan sebagai 

calon-calon pemainan/ olahra-gawan yang bersikap berwibawa dan 

berkepribadian. Tidak dapat disangkal bahwa terutama di halaman 

sekolah fair play harus diajarkan serta dipraktikkan.  

Walaupun demikian, cita-cita itu semua akan musnah jika di 

kalangan lainnya tidak diciptakan suasana yang demikian. Maka 

jelas bahwa para pendidik di luar sekolah juga mempunyai 

tanggung jawab yang sama terhadap anak dan pemuda yang 

diasuhnya.  

Tekanan-tekanan yang dialami oleh olahragawan, entah 

disengaja atau tidak, kadang-kadang menimbulkan beban mereka 

semakin berat. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan yang 

mereka mainkan, terutama dalam pengendalian emosi dan 

penalaran moral. 

2. Orang Tua Sebagai Pendidik.  

Walaupun orang tua mendapat kesempatan lebih sempit dari 

pada pendidik profesional untuk mengajarkan fair play dan untuk 

mempraktekkannya di lapangan, mereka dapat memberikan 

sumbangan berharga kepada tugas pembinan yang dipikul 

bersama. Alasannya, pertama, orang tua wajib menanamkan 

prinsip-prinsip dasar fair play ke dalam jiwa anak sejak mulai 

bermain yang pertama kali. 
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3. Ancaman Fair Play 

a. Bahaya terhadap fair play timbulnya terutama dari 

kesalahan-arah yang ditempuh olahraga pada masa kini. 

b. Olahraga di ekploitir oleh politik, ideology, dan bisnis, karena 

olahraga sangat tenar dan. 

c. Olahraga di ekploitir oleh politik, ideologi, dan bisnis karena 

olahraga sangat tenar dan digemari. 

d. Pertandingan/perlombaan yang semestinya bersifat ksatria 

dan membentuk kepribadian luhur berubah menjadi 

perjuangan tak kenal ampun,yang dikuasai oleh pikiran 

prestise, popularitas dan uang. 

e. Chauvinisme, nasionalisme, rasialisme, dan pengaruh 

komersiil merusak suasana dan semangat keolahragaan.  

f. Didorong oleh bayangan akan menerima 

g. Keuntungan materiil, ditekan oleh penonton, tidak diredakan 

oleh media, maka olahragawan dapat tergoda untuk 

melanggar peraturan, melawan dan menganggap sepi 

keputusan wasit, dan menganggap lawan main adalah 

musuh yang harus ditumpas. 

4. Olahraga Prestasi 

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan 

mengem-bangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan 

berkelanjutan melalui kompetisi untuk berkelanjutan melalui 

kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 

Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai 

olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan 

olahraga. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi 

dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan 
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potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan 

melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, 

berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan 

dan teknologi keolahragaan. 

 

E. Kesimpulan  

Karena manusia tidak dengan sendirinya memiliki sifat fair 

play, maka olahraga merupakan tempat untuk memiliki dan 

merupakan tempat untuk memiliki dan mengembangkan sifat fair 

play. Olahraga memberikan kesempatan yang ideal untuk belajar 

sifat baik ini yang dalam perkembangannya dapat berpengaruh 

terhadap kelakuan dalam kehidupan hari-hari. 

Olahraga dan etika fair play secara ontologi adalah olahraga 

merupakan kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan itu atlet 

memperagakan kemampuan gerakannya (performa) dan 

kemauannya semaksimal mungkin yang dilakukan dengan sikap 

mental dan moral serta nilai fair play melandasi pembentukan sikap 

dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. 
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BAB OLAHRAGA SEBAGAI FENOMENA 

SOSIAL XIV 
 

 

 
Olahraga dalam hubungannya dengan kehidupan sosial 

mempunyai peranan yang sangat penting karena berhubungan 

dengan kualitas hidup, aktifitas gerak dan kestabilan mental. 

Olahraga memberikan kontribusi untuk hubungan sosial antara 

orang yang berbeda dan budaya yang berbeda dan dengan 

demikian membantu untuk menanamkan pengertian menghargai 

orang lain, mengajarkan bagaima-na bersaing secara konstruktif, 

tanpa antagonisme untuk meraih tujuan itu sendiri. Nilai sosial lain 

yang penting dalam olahraga adalah belajar bagaimana untuk 

menang dan tahu bagaimana mengakui kekalahan tanpa 

mengorbankan tujuan dan sasaran.  

Selain pentingnya olahraga dalam kehidupan sosial, ternyata 

dalam melakukan kegiatan olahraga ada nilai-nilai sosial yang 

harus dilakukan dan ditaati untuk menunjang kesuksesan 

berolahraga. 

 

A. Pengertian Olahraga dan Fenomena Sosial 

Olahraga dalam kehidupan sosial secara individu, banyak 

sekali manfaat yang dapat diperoleh dengan rutin berolahraga 

diantaranya yaitu berolahraga meningkatkan energi dan menambah 

serotonin dalam otak yang berfungsi membantu meningkatkan 

produktifitas dalam bekerja, rutin berolahraga dapat menurunkan 

stress dan menjaga badan agar tetap berenergi, berolahraga rutin 

dan teratur dapat menjaga kesehatan jantung sehingga sistem 

kardiovaskular dalam tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ada 

lebih banyak lagi manfaat yang dapat kita perolah dengan rajin 
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berolahraga. Bukan hanya fisik yang bugar, tapi juga dapat menjaga 

kondisi mental dan meningkatkan kualitas sosial dalam kehidupan.  

Olahraga dalam hubungannya dengan kehidupan sosial 

mempunyai peranan yang sangat penting karena berhubungan 

dengan kualitas hidup, aktifitas gerak dan kestabilan mental. 

Olahraga memberikan kontribusi untuk hubungan sosial antara 

orang yang berbeda dan budaya yang berbeda dan dengan 

demikian membantu untuk menanamkan pengertian menghargai 

orang lain, mengajarkan bagaimana bersaing secara konstruktif, 

tanpa antagonisme untuk meraih tujuan itu sendiri. Nilai sosial lain 

yang penting dalam olahraga adalah belajar bagaimana untuk 

menang dan tahu bagaimana mengakui kekalahan tanpa 

mengorbankan tujuan dan sasaran.  

 

B. Nilai Sosial dalam Olahraga 

Selain pentingnya olahraga dalam kehidupan sosial, ternyata 

dalam melakukan kegiatan olahraga ada nilai-nilai sosial yang 

harus dilakukan dan ditaati untuk menunjang kesuksesan 

berolahraga. Dalam hal ini, nilai-nilai sosial akan sangat dibutuhkan 

dalam melaksanakan event olahraga dan dalam olahraga itu sendiri 

terutama dalam olahraga regu atau tim. Dalam sebuah 

pertandingan itu akan ada yang menang dan ada yang kalah. 

Kekalahan bukan akhir segalanya sebab kekalahan dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi, sekaligus sebagai parameter 

akan kemampuan diri dan lawan yang dihadapi. Agar seorang atlet 

dapat memahami arti kekalahan, yang dilakukan oleh guru atau 

pelatih adalah langkah-langkah sebagai berikut. Diskusikan dengan 

siswa atau atlet anda tentang apa yang akan mereka lakukan jika 

mereka kalah. Jangan izinkan siswa/atlet anda menyalahkan 

kekalahan karena cedera karena teman satu tim atau karena 

guru/pelatih. Bantu siswa atau atlet anda mengenali konsekuensi 

atas kesalahan di lapangan. Diskusikan dengan siswa/atlet tentang 
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konsekuensi kesalahan di lapangan seperti pemberian penalti yang 

hanya akan merugikan tim. Bantu siswa/atlet Anda mengendalikan 

stress dengan lebih baik, terus berupaya dan terus meningkatkan 

pengendalian emosi, jangan hanya bicara kemenangan. Dorong 

siswa/atlet Anda untuk memberikan pujian kepada lawannya. 

Mereka harus selalu ingat bahwa terkadang lawan dan pelatih 

mereka menampilkan permainan/unjuk kerja lebih baik.  

Setiap orang yang terlibat dalam olahraga harus saling 

menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai 

orang lain merupakan bagian penting dalam olahraga. Dalam 

olahraga ada wasit, ada atlet dan pelatih. Unsur-unsur ini harus 

saling menghargai sesuai keputusan dan aturan yang ada. 

Olahraga merupakan arena kompetisi. Dalam arena kompetisi 

umumnya dianggap persaingan satu sama yang lain demi menjadi 

salah satu sebagai pemenang atau yang kalah. Meski demikian, 

dalam olahraga banyak kesempatan bagi individu untuk bekerja 

sama satu dengan yang lain. Salah satu yang paling nyata adalah 

kerjasama satu tim untuk memenangkan pertandingan.  

Olahragawan juga berkesempatan untuk bekerjasama 

dengan para pejabat, politisi, lawan main, ataupun penonton. Dalam 

meningkatkan kerjasama dengan orang lain dapat dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut. Pastikan siswa/atlet Anda 

tentang kerjasama seperti apa yang anda harapkan darinya. Beri 

mereka contoh yang jelas seperti saya harap kamu mendukung 

semua anggota tim bukan hanya teman dekatmu. Mulailah dengan 

sistem reward atau pujian dengan memberikan hadiah karena 

tingkah laku kerjasama mereka baik. Contohnya, jika Anda 

mempunyai siswa/atlet pemain bola basket, kamu dapat 

menghitung berapa banyak dia mengoper bola, dan ajaklah pergi 

minum es krim bersama jika dia dapat mencapai angka besar, 

misalnya 50 operan bola. Libatkan pemain dalam menentukan misi 
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umum, mengambil keputusan dan diskusikan tujuan-tujun yang 

hendak dicapai dengan berkomunikasi secara terbuka dan sering. 

Anjurkan membuat kelompok latihan dengan melibatkan teman 

yang sulit dan tidak disukai meskipun ini pekerjaan yang sulit.  

 

C.  Manfaat Antropologi Fenomena Sosial 

Fungsi olahraga tidak hanya dikaitkan dengan proses untuk 

menuju kebugaran dan kesehatan tubuh, melainkan memiliki fungsi 

lain, di antaranya yaitu menunjukkan identitas, olahraga 

memberikan kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri dan 

menjadi terkenal baik nasional maupun internasional misalya atlet 

bulutangkis Taufik Hidayat. Kontrol sosial, olahraga memberikan 

cara untuk mengontrol orang dalam suatu masyarakat bila ada 

penyimpangan perilaku. Misalnya penggunaan doping atau 

kekerasan dalam pertandingan.  

Olahraga berperan sebagai salah satu cara terjadinya kontak 

sosial sesama penggemar olah raga. Misalnya sosialisasi kostum 

baru tiap team sepak bola yang akhir-akhir ini banyak diminati 

seluruh penggemar sepak bola didunia. Semangat kolektif, 

olahraga mencipta-kan semangat kebersamaan yang membuat 

orang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya terjalin 

kerjasama setiap tim baik olahraga perorangan maupun olahraga 

beregu untuk mencapai suatu kemenangan. Manfaat menekuni 

olahraga seperti disebutkan di atas tadi adalah manfaat pada sisi 

minimumnya. Di sisi lain, lantaran di dalamnya terkandung unsur 

kompetisi dan prestasi, olahraga juga bermanfaat secara edukatif 

dan ekonomis. Sebagaimana kita ketahui, selain untuk kesehatan, 

ada olahraga yang bertujuan meraih prestasi. Secara sederhana 

saja dari sisi edukasi, olahraga prestasi akan mendorong orang 

yang menekuninya menjadi manusia yang berdisiplin, ulet, dan 

tidak mudah menyerah, serta siap berkompetisi dengan siapa pun. 
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D.  Fenomena Sosial Olahraga 

Pada saat ini olahraga telah menjadi budaya penting dengan 

segala kompleksitasnya, baik konsekuensi positif maupun negatif 

bagi individu dan masyarakat, merasuk kesegala aspek kehidupan. 

Sosial, pendidikian, ekonomi, seni, politik, hukum, media massa, 

bahkan diplomasi internasional. Dalam situasi berlangsungnya 

kegiatan olahraga sangat erat berlangsungnya dengan masalah-

masalah sosial manusia. Yang dimaksudkan olahraga itu sendiri 

muncul dalam peristiwa hubungan antar orang yang dilandasi oleh 

tradisi, norma dan sistem nilai yang terdapat dilingkungan 

masyarakat sekitar. Selanjut-nya, maka olahraga tidak diragukan 

lagi merupakan wahana bagi proses sosialisasi dan aktualisasi.  

Di dalam kegiatan olahraga terjadi transformasi pembinaan 

potensi dan kapabilitas individu melalui pelaksanaan kegiatan 

olahraga yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok. 

Olahraga pada masa sekarang ini sebagai suatu fenomena yang 

tidak lagi steril dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Dimaksudkan bahwa telah banyak kepentingan-kepentingan 

pribadi baik dalam bidang sosial politik, ekonomi. Dalam bidang 

sosial politik, sekarang ini lagi marak-maraknya pemilihan umum, 

baik tingkat daerah maupun provinsi. Momen ini digunakan olah 

para calon untuk membuat pertandingan, perlombaan dalam bidang 

olahraga. Ini dimaksudkan untuk mengak-tualisasikan diri mereka 

kepada massa olahraga dimana kita ketahui sendiri peminat 

olahraga sangat banyak dan dari segala umur, baik hanya sebagai 

penonton, penyelenggara maupun pemain. Ini merupakan 

kesempatan untuk memperkenalkan diri sebagai calon pemegang 

tampuk pemerintahan.  

Dibidang pemerintahan khusus dalam bidang olahraga, 

banyak pejabat yang bukan dari bidang olahraga yang 

dimaksudkan adalah yang memiliki dasar atau studi olahraga yang 
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memimpin roda pemerintahan yang paling kelihatan adalah 

Menpora kita saat ini. Ini merupakan fenomena sosial olahraga 

yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam bidang ekonomi, 

banyak para pengusaha menggunakan olahraga menjadi lahan 

bisnis dan menurut mereka merupakan bisnis yang mampu 

menghasilkan royalty yang banyak. Misalnya, olahraga yang paling 

banyak digandrungi saat ini yaitu olahraga Futsal. Di kota-kota 

besar sendiri telah banyak di buka penyewaan lapangan indoor 

Futsal. Kemudian telah banyak dibuka toko-toko yang menjual 

peralatan olahraga. Bahkan ada percetakan yang khusus dibuat 

untuk perlengkapan olaharaga. Adapun yang membuka tempat 

latihan olahraga, misalnya tempat fitness, klub olahraga sepakbola, 

bola basket, bulutangkis, renang dan lain-lain. Dengan melihat 

fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga saat ini bukan 

hanya soal kebugaran jasmani dan rohani, bukan tentang 

bagaimana meraih prestasi saja tetapi olahraga telah merambah 

keberbagai aspek yaitu aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

 

E. Kesimpulan 

Olahraga sebagai fenomena sosial memberikan kontribusi 

untuk hubungan sosial itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa 

olahraga dapat menjadi pemersatu setiap orang yang memiliki latar 

belakang yang berbeda. Nilai sosial lain yaitu bahwa sebagai atlet 

mampu menerima kekalahan tanpa mengorbankan tujuan dan 

sasaran, dan kemenangan bukanlah hal yang harus disombongkan 

dan sampai beranggapan bahwa atlet lain bukanlah tandingannya. 

Olahraga memang berpengaruh pada kehidupan sosial karena 

yang terlibat dalam olahraga itu adalah makhluk sosial. 
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BAB TINGKATAN SOSIAL DALAM 

OLAHRAGA XV 
 

 

Mengapa olahraga harus ditinjau melalui perspektif 

sosiologis? Demikian kiranya pertanyaan awal yang akan 

dikemukakan tatkala kita menjumpai mata kuliah ini. Lantas apa 

pula pengertian sosiologi olahraga itu? Menurut Sumarjan, S., 

sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur 

sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan 

sosial. Struktur social adalah keselu-ruhan jalinan antara unsur-

unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma 

sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta 

lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik 

antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh 

timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan 

politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, 

antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain 

sebagainya. 

Sementara itu, makna olahraga menurut ensiklopedia 

Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau 

lebih yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan dalam 

Webster’s New Collegiate Dictonary (1980) yaitu ikut serta dalam 

aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan, dan aktivitas khusus 

seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan (athletic games 

di Amerika Serikat). 

Dalam perkembangannya, seperti yang telah disebutkan 

dalam pengantar bahwa olahraga saat ini sudah menjadi miniatur 

sosial maka permasalahan yang berkaitan dengan tingkatan sosial 

pun tidak bisa dihindarkan.  
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A. Pengertian Tingkatan Sosial dalam Olahraga 

Satu hal yang menjadi ciri khas sosial adalah adanya 

tingkatan sosial. Disukai atau tidak, dikehendaki atau tidak tingkatan 

sosial akan muncul dalam sebuah masyarakat. Dalam wacana 

umum sosiologis, tingkatan sosial sering diungkapkan dengan 

istilah kasta. Dalam perkembangannya, seperti yang telah 

disebutkan dalam pengantar bahwa olahraga saat ini sudah 

menjadi miniatur sosial maka permasalahan yang berkaitan dengan 

tingkatan sosial pun tidak bisa dihindarkan. 

Secara historis umumnya olahraga sering dikategorikan 

sebagai:  

1. Olahraga Mewah/Elit 

Olahraga yang sering dilakukan oleh lapisan atas yang memiliki 

uang dan waktu,  

Misal: anggar, kriket, tenis lapangan, golf  

2. Olahraga Rakyat  

Olahraga yang sering dilakukan oleh lapisan menengah ke 

bawah yang tidak membutuhkan banyak uang,  

Misal: panco, jalan cepat, gulat, lari 

Dikotomi elit dengan rakyat menggambarkan aspek praktis dan 

ekonomis.  

Dalam dunia olahraga tingkatan sosial muncul dalam 

berbagai sisi: 

1. Cabang olahraga 

Secara garis besar dari kecabangan yang menjadi pilihan 

untuk dilakukan oleh masyarakat, olahraga dipilah menjadi dua, 

yaitu olahraga elit dan olahraga rakyat. Olahraga elit adalah 

olahraga yang dimainkan oleh kelas-kelas sosial tertentu. Sebut 

saja adalah kaum kaya, seperti: golf, polo, bowling, berkuda dsb. 

Sementara olahraga rakyat adalah olahraga yang dimainkan oleh 

orang kebanyakan umum, seperti; sepak bola, voli, tenis meja, bulu 

tangkis, dsb. 
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2. Atlet 

Dari sisi atlet muncul berbagai macam jenis tingkatan; misal: 

a. dari tingkatan umur muncul kategori; kelompok umur, junior, 

senior. 

b. Dari ruang lingkup event muncul; lokal (Popda, Poerprov, dsb), 

nasional (PON, Kejurnas, open turnament dsb), kejuaraan 

internasional. 

c. Dari lingkup pertandingan dan motivasi bertanding muncul 

istilah profesional dan amatir 

d. Dalam ruang beladiri dan tinju muncul tahapan kelas 

berdasarkan berat, sabuk, dsb. 

Tumin menganalisa tingkatan sosial dalam olahraga dalam 

berbagai macam; 

1. Kuno 

Bahwa tingkatan sosial itu sudah ada sejak sangat lama. 

Seperti layaknya ungkapan bahwa tanpa harus mempertimbangkan 

seberapa lengkapnya unsur kebudayaan yang ada, namun 

kebudayaan lahir semenjak manusia itu ada. Demikian pula kiranya 

dengan tingkatan sosial. Semenjak manusia ada, dan terjadilah 

interaksi sosial antar individu di dalamnya, disana dimulailah 

kemunculan tingkatan sosial. Contoh yang paling konkrit dalam 

dunia olahraga adalah pada waktu pelaksanaan olimpiade kuno. 

Pada saat itu peserta yang diperbolehkan turut serta hanyalah 

kaum laki-laki. Ada tingkatan sosial yang mem-bedakan antara laki-

laki dan perempuan.  

2. Sosial 

Yang dimaksudkan dengan ini adalah bahwa adanya 

tingkatan sosial itu membawa karakteristik dari sebuah sosial itu 

sendiri. Dimana ada sebuah ruang sosial maka disanalah bisa 

dipastikan adanya tingkatan sosial. Entitas tingkatan sosial dalam 
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sebuah ruang sosial hampir dipastikan tidak bisa ditolak 

keberadaannya. 

3. Akibat 

Mengandaikan kata ”akibat” tentunya tidak akan bisa 

dilepaskan dari ungkapan sebab. Dalam hal ini dimaknai bahwa 

tingkatan sosial itu berada dalam sebuah rentetan peristiwa sebab 

akibat. Sebuah kemunculan tingkatan sosial merupakan akibat dari 

sebuah struktur, yang tentu saja akan segera menjadi penyebab 

bagi munculnya sebuah tingkatan sosial yang lain. Contoh; pada 

zaman dahulu orang kulit hitam (negroit) dianggap sebagai kasta 

rendahan (budak). Oleh sebab itu (akibatnya) mereka tidak 

diperkenankan untuk mengikuti olahraga dalam event apapun. 

4.  Dimana-mana/Beranekaragam 

Bahwa, tingkatan sosial itu akan merealisasikan dirinya dalam 

berbagai macam bentuk dan diruang manapun dalam sebuah 

struktur sosial. 

 

B. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan makalah ini selanjutnya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Jadi, satu hal yang menjadi ciri khas sosial adalah adanya 

tingkatan sosial. Disukai atau tidak, dikehendaki atau tidak tingkatan 

sosial akan muncul dalam sebuah masyarakat. Dalam wacana 

umum sosiologis, tingkatan sosial sering diungkapkan dengan 

istilah kasta. 

Dalam perkembangannya, seperti yang telah disebutkan 

dalam pengantar bahwa olahraga saat ini sudah menjadi miniatur 

sosial maka permasalahan yang berkaitan dengan tingkatan sosial 

pun tidak bisa dihindarkan.  
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Buku ini berisi tentang materi sosio antropologi olahraga, yang terdiri 
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