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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Secara umum olahraga adalah sebuah aktivitas yang berguna untuk melatih 

tubuh seseorang, tidak hanya jasmani tetapi secara rohani. Olahraga adalah proses 

sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, 

mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang. 

Rukmono mengemukakan bahwa “Suatu kegiatan untuk melatih tubuh kita agar 

badan terasa sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohani”. Dari beberapa 

pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah aktivitas yang 

dilakukan untuk melatih tubuh sesorang, baik olahraga jasmani, maupun rohani agar 

badan terasa sehat dan kuat. 

Seorang karateka biasanya identik dengan seseorang yang kuat dan hebat, 

tangguh, bijaksana menghadapi masalah di dalam keadaan yang mendesak. Olahraga 

karate seperti juga olahraga lainnya dapat menjadi pendukung pertumbuhan 

seseorang untuk mencapai kematangan intelektual dan kearifan yang dapat 

berkontribusi terhadap pembangunan karakter. Olahraga yang bagus itu umumnya 

olahraga yang mempunyai prestasi seperti salah satunya olahraga karate. Olahraga 

karate termasuk dalam kegiatan olahraga yang dikelola secara profesional oleh negara 

dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal.  

Atlet yang menekuni salah satu cabang tertentu untuk meraih prestasi dari 

mulai tingkat daerah, nasional, serta internasional, mempunyai syarat memiliki 

tingkat kebugaran dan harus memiliki keterampilan pada salah satu cabang olahraga 

yang ditekuninya tentunya di atas rata-rata non atlet. Hal tersebut tercantum pada 

(UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragan Nasional) yakni “Olahraga 

prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara 

terencana berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan”. Olahraga prestasi 

dapat dicapai dengan persiapan yang matang dan memerlukan proses yang baik. 
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walaupun sejak zaman dulu olahraga keras seringkali di dominasi sebagai kegiatan 

kaum laki-laki, tetapi berbeda halnya di zaman sekarang ini.  

Di zaman maju dan modern yang sudah tidak ada lagi perbedaan antara kaum 

pria dan wanita saat ini semuanya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sosiolog Michael Smith dalam 

Sutresna dalam Harsuki (2003, hlm. 254) menyimpulkan bahwa; 

 
Mulai tahun 1970, tingkat keterlibatan wanita dalam olahraga terus 

meningkat. Perambahan pada cabang-cabang olahraga keras sebagaimana 

yang kerap dilakukan kaum pria, bukan lagi sesuatu yang tabu. Kesadaran 

akan adanya persamaan antara kaum wanita, sehingga penerapan strategi 

dalam cabang olahraga keras merupakan sesuatu yang cukup mengasyikan. 

  

Nilai sosial yang terjadi pada masyarakat turut mempengaruhi perubahan 

dalam kegiatan olahraga bagi kaum wanita. Beberapa perubahan tersebut antara lain, 

adanya peluang, berubahnya kebijakan pemerintah, kegiatan wanita yang semakin 

luas, kesadaran pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani semakin meningkat, dan 

semakin banyaknya penghargaan juga publikasi untuk wanita dan kegiatanya. 

Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status 

sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui 

tindakan yang ditunjukan dengan perbuatanya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang 

membedakan dengan status bangsawan (Raden, Roro) yang secara otomatis dimiliki 

ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan  bahwa status atlet yang dimilki wanita, 

merupakan achieved-status. Achieved status bersifat terbuka bagi siapa saja 

tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuanya. 

Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status 

tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda  

berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita 

dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita  berolahraga 

menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya. 

Terlibatnya wanita pada olahraga prestasi sudah menjadi hal yang biasa, seiring 
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dengan arus yang terus mengalir, gender memberikan dukungan yang lebih untuk  

wanita agar bisa masuk dalam bidang yang biasa dilakukan oleh kaum pria. 

Perilaku seseorang pada hakikatnya ditentukan oleh suatu kebutuhan dalam 

mencapai tujuan. Minat dan motif seseorang melakukan perbuatan atau tindakan 

selalu didasarkan dan ditentukan oleh faktor-faktor yang datang dari dalam dan 

dipengaruhi apa yang dipikirkannya. 

Menurut Hurlock dalam Kartono (1995, hlm. 144) menyatakan bahwa “Minat 

merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang 

mereka inginkan bila mereka bebas memilih”. Menurut Effendi & Praja (1993, hlm. 

60) mengemukakan; 

 
Motif adalah suatu kondisi (kekuatan/dorongan) yang menggerakan organisme 

(individu) untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan dari tingkat 

tertentu, atau dengan kata lain motif itu yang menyebabkan timbulnya semacam 

kekuatan agar individu itu berbuat, bertindak atau bertingkah laku.  

  

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa minat dan motif 

merupakan suatu dorongan yang menjadikan tingkah laku dari suatu individu dengan 

kebebasan memilih sesuai keinginannya masing-masing. Olahraga karate yang 

dilakukan oleh perempuan akan tergantung pada minat dan motif individu masing-

masing. 

Pada dasarnya kaum wanita berpikir bahwa kekerasan sering diartikan sebagai 

lambang kejantanaan (masculinity) yang hanya berada di lingkungan pria saja dan 

dapat di lakukan untuk pria saja sedangkan kaum wanita masih awam. Hal tersebut 

menyebabkan terjadinya hambatan yang cukup keras bagi perkembangan olahraga 

kaum wanita dalam menentukan cabang olahraga. Faktor yang mempengaruhi dari 

segala macam kegiatan olahraga yang digeluti oleh kaum wanita adalah menstruasi 

atau yang sering disebut datang bulan, masa kehamilan, menyusui ada pula keadaan 

ekonomi, lingkungan dan budaya. Beberapa faktor tersebut sangat mempengaruhi 

kaum wanita dalam beraktifitas olahraga keras contohnya seperti olahraga karate.  

Dari beberapa informasi menyatakan bahwa wanita masih rendah untuk jenis 

olahraga yang menekankan body contact. Body contact  adalah kegiatan atau aktivitas   
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yang langsung di hadapi oleh tubuh. Dari hasil penelitian Brown dan Davies dalam 

Sutresna (2010, hlm. 4) mengindikasikan bahwa; 

 

Sikap wanita pada jenis olahraga yang keras (body contact) masih sangat 

rendah, dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada umumnya wanita kurang 

berpartisipasi dalam cabang-cabang olahraga yang di dalamnya sarat dengan 

dengan kekerasan fisik. Maka dari itu para kaum wanita memiliki motif yang 

berbeda dalam melakukan olahraga tersebut. 

  

Pada saat ini, tidak sedikit kaum wanita memilih olahraga yang syarat dengan 

kekuatan fisik, seperti olahraga yang mempertunjukan kekuatan dan bela diri untuk 

berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak di inginkan. Olahraga tersebut adalah karate. 

Olahraga karate menuntut kombinasi dan kekuatan dari segala otot di tubuh karena 

olahraga ini identik dengan pukulan dan tendangan keras dan saling bergelut antara 

pemainnya dengan tujuan untuk bisa menumbangkan lawan, sehingga olahraga ini 

membutuhkan beban mental dan fisik yang kuat. Karate adalah seni bela diri yang 

berasal dari Jepang. Karate adalah sebuah seni bela diri yang memungkinkan 

seseorang mempertahankan diri tanpa senjata. 

Keterlibatan perempuan dalam olahraga keras ini sangat menarik penulis 

untuk meneliti minat dan motifnya. Pada penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji 

lebih dalam mengenai minat dan motif perempuan pada ekstrakurikuler olahraga 

karate di SMA Negeri Kota Bandung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian merupakan suatu pertanyaaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data dan analisis dari data tersebut, sehingga pada 

akhirnya akan menjadi sebuah kesimpulan yang relevan atau hasil dari suatu 

penelitian yang bersifat objektif berdasarkan hasil di lapangan dengan hasil akurat 

dan dapat di percaya. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan penulis di atas, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut; 



5 
 

 
Yohan Purnama, 2015 
MINAT DAN MOTIF SISWA PEREMPUAN PADA EKSTRAKULIKULER OLAHRAGA KARATE DI SMA 
NEGERI KOTA BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Bagaimana minat siswa perempuan pada ekstrakurikuler olahraga karate di 

SMA Negeri Kota Bandung? 

2. Apa motif yang mendorong siswa perempuan mengikuti ekstrakurikuler 

olahraga karate di SMA Negeri Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana minat siswa perempuan pada 

ekstrakurikuler olahraga karate di SMA Negeri Kota Bandung.  

2.  Untuk mengetahui motif apa yang mendorong siswa perempuan pada 

ekstrakurikuler olahraga karate di SMA Negeri Kota Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, maka manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

perkembangan psikologi olahraga, psikologi pendidikan dan psikologi sosial, dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai minat 

dan motif perempuan pada ekstrakurikuler olahraga karate, serta dapat 

memberikan dorongan kepada para perempuan bahwa mereka kedudukanya 

sama dengan siswa laki-laki dan untuk menunjukan bahwa perempuan patut 

untuk ikut serta olahraga bela diri untuk menjaga dirinya sendiri. 

b. Bagi pihak sekolah yaitu hasil penelitian dapat mendorong pihak sekolah 

untuk memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan prestasi siswa dalam 

bidang olahraga karate. Olahraga karate tidak hanya dijadikan sebagai 

pelengkap pendidikan. Olaharaga karate dapat digunakan sebagai media untuk 
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meningkatkan kualitas siswa serta mendorong perilaku positif dalam 

masyarakat. 

c. Membina karakter pelajar sebagai kekuatan untuk masa yang akan datang bagi 

bangsa dan negara. 

d. Ekstrakurikuler karate menjadi kegiatan di waktu luang yang bermanfaat guna 

mencegah pergaulan bebas serta melakukan kegiatan yang positif bagi siswa 

itu sendiri dalam kesehariannya.  

 

E. Batasan Masalah Penelitian 

Kajian Penelitian diarahkan pada pengungkapan minat dan motif dikalangan 

siswa perempuan yang menngikuti esktrakurikuler karate di sekolah. Dengan 

demikian, maka penulis membatasi beberapa masalah mengenai apa yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian hanya ditekankan pada minat dan motif siswa 

perempuan pada ekstrakurikuler olahraga karate di lingkungan sekolah. 

2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 

3. Instrument yang digunakan adalah berupa pemberian angket atau kuesioner. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah 

penelitian, definisi operasional, anggapan dasar. BAB II. Kajian Pustaka, Kerangka 

Pemikiran. Bab ini berisi uraian landasan teori yang mendasari minat dan motif siswa 

perempuan pada ekstrakurikuler olahraga karate SMA Negeri di Kota Bandung. BAB 

III. Metodologi Penelitian, Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang 

digunakan, populasi dan sampel penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, prosedur dan analisis data. BAB IV. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis 

data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan instrumen penelitian yang 
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digunakan. BAB V. Kesimpulan dan Saran. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

bagi pihak instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 


