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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam hidupnya manusia selalu dihadapkan pada tuntutan pemenuhan 

kebutuhan, baik kebutuhan lahiriah maupun rohaniah. Tuntutan kebutuhan salah 

seorang individu berbeda dengan individu lainnya. Hal ini berkaitan dengan faktor 

internal dan eksternal yang melatarbelakanginya, seperti cita-cita, minat dan 

motivasi. Oleh karena tuntutan kebutuhan masing-masing individu berbeda, maka 

dapat dinyatakan bahwa tuntutan kebutuhan masyarakat pun relatif beragam. 

Namun keberagaman ini memiliki persamaan pada esensi kebutuhan manusianya. 

Secara umum kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi beberapa 

macam, seperti Teori Maslow dalam Hamalik (2009:109) yang menjelaskan 

bahwa: 

Motif-motif pokok manusia terbagi atas lima kebutuhan pokok, yaitu: 1) 

Kebutuhan fisiologis, 2) Kebutuhan rasa aman, 3) Kebutuhan 

ketergantungan dan cinta kasih, 4) Kebutuhan akan harga diri, dan 5) 

Kebutuhan aktualisasi diri.  

Hal ini memperjelas bahwa dalam hidupnya individu akan bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan individu lainnya maupun dengan lingkungan di mana ia 

berada. Dalam interaksi tersebut akan muncul motif-motif sosial yang merupakan 

manifestasi dari kebutuhan hidupnya dalam lingkungan masyarakat yang meliputi 

kebutuhan untuk berprestasi, bergabung dengan orang lain dan berkuasa. 

Interaksi yang dilakukan tiap individu dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya relatif beragam, salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga 

baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Pemilihan aktivitas olahraga 

dalam interaksi sosial dapat didasarkan pada manfaat olahraga yaitu 

mengembangkan watak yang baik, membangkitkan kendali diri dan kontrol sosial, 

kesempatan memperoleh keuntungan pribadi, kesegaran jasmani dan manfaat 

lainnya. 
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Berdasarkan pengamatan, pada umumnya masyarakat melakukan aktivitas 

olahraga karena adanya tujuan yang ingin dicapai dan adanya keinginan untuk 

memenuhi suatu kebutuhan, diantaranya mengisi waktu luang, menyalurkan hobi, 

ingin memiliki kondisi kesehatan atau kebugaran tertentu, meningkatkan 

keterampilan olahraga, interaksi dan komunikasi sebagai mahluk sosial, mendapat 

pengakuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat, dan lain-lainnya. 

Olahraga futsal merupakan salah satu modifikasi olahraga sepak bola yang 

dimainkan di dalam ruangan. Jumlah pemain dalam olahraga futsal sebanyak lima 

orang dengan penjaga gawang. Peraturan permainannya hampir sama dengan 

sepak bola, tetapi  ada beberapa peraturan yang berbeda, seperti bola yang keluar 

lapangan (out), maka permainan dimulai dengan tendangan ke dalam bukan 

lemparan ke dalam (throw in), tidak ada off-side, waktu permainan yang lebih 

pendek dan pergantian pemain yang dilakukan secara bebas. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Tenang (2008:58) menjelaskan, “Setiap pertandingan dimainkan oleh 

dua tim, masing-masing tim terdiri dari lima pemain termasuk penjaga gawang.” 

Lebih lanjut dijelaskan, “Kick in adalah menendang ke dalam untuk memulai 

suatu pertandingan. Cara ini menggantikan lemparan ke dalam pada permainan 

sepak bola.” 

Dalam perkembangannya, olahraga futsal cukup digemari oleh berbagai 

kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya 

olahraga futsal banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah 

perkotaan. Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya lahan atau lapangan 

terbuka, rutinitas pekerjaan yang menyita banyak waktu mulai dari pagi hari 

hingga sore hari sehingga tidak sedikit yang melakukan aktivitas olahraga pada 

malam hari, khususnya olahraga futsal. 

Karawang merupakan salah satu kota kabupaten di Jawa Barat yang sama 

dengan beberapa daerah lain yang turut mengembangkan dan membina olahraga 

futsal. Hampir di setiap pusat kegiatan terdapat lapangan futsal. Hal ini sebagai 

upaya memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat untuk berolahraga futsal. 
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Keterlibatan atau partisipasi sebagian masyarakat terhadap olahraga futsal 

relatif beragam. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai tujuan yang ingin 

dicapai dari masing-masing individu. Salah satu indikasi meningkatnya keinginan 

masyarakat akan derajat kesehatan yang tinggi, penampilan jasmani yang 

proporsional dan aktualisasi diri yang lebih luas dalam lingkungannya 

mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat semakin beragam sehingga 

membutuhkan tempat atau wahana yang dapat menyalurkan serta memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Keberadaan gelanggang olahraga futsal di Kabupaten Karawang dalam pola 

kehidupan masyarakat menciptakan fenomena baru terutama menyangkut 

keberagaman kebutuhan masyarakat yang nampak dalam aktivitasnya. 

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut didasarkan pada tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai. 

Partisipasi atau keterlibatan sebagian masyarakat dalam aktivitas olahraga 

futsal mempunyai berbagai macam tujuan. Berkaitan dengan hal itu, McClelland 

(1962:58) menyatakan “Tiga motif sosial yang utama, yaitu: (1) kebutuhan untuk 

berprestasi (need for achievement), (2) kebutuhan untuk bergabung dengan orang 

lain (need for affiliation), dan (3) kebutuhan untuk berkuasa (need for power).” 

Maka tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh sebagian masyarakat melalui 

aktivitas olahraga futsal yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, harga diri, cinta kasih dan 

ketergantungan, aktualisasi diri, dan berprestasi. 

Beragamnya tujuan yang menyebabkan partisipasi seseorang dalam suatu 

kegiatan menandakan adanya dorongan yang cukup besar sehingga orang tersebut 

rela meluangkan waktunya untuk melakukan aktivitas yang diinginkannya. Hal ini 

pun menggambarkan adanya hukum aksi-reaksi yang mendasari seseorang 

melakukan suatu aktivitas. Hamalik (1995:108) menyatakan, “Kebutuhan manusia 

sifatnya bertingkat-tingkat. Pemuasan terhadap tingkat kebutuhan tertentu dapat 

dilakukan jika tingkat kebutuhan sebelumnya telah mendapat pemuasan.” Hal ini 

mengisyaratkan bahwa ketika seseorang dituntut untuk melakukan sesuatu (aksi) 
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maka ia akan bereaksi dengan melakukan sesuatu yang dapat memenuhi tuntutan 

tersebut. Dan jika aktivitas yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata, 

maka partisipasi seseorang dalam aktivitas tersebut akan bertahan lama dengan 

frekuensi yang lebih banyak pula.  

Partisipasi sebagian warga masyarakat, khususnya dalam aktivitas olahraga 

futsal menggambarkan adanya tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena latar 

belakang sosial dan ekonomi warga masyarakat yang berbeda-beda maka 

partisipasi dan tujuan yang hendak dicapai pun akan berbeda-beda pula. Hal inilah 

yang dijadikan landasan atau melatar belakangi pentingnya penelitian mengenai 

hubungan motivasi dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas 

olahraga futsal. 

Keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu informasi 

mengenai keterkaitan motivasi dengan partisipasi seseorang dalam suatu aktivitas 

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun suatu perencanaan kegiatan, 

masukan bagi suatu manajemen yang menyediakan fasilitas olahraga bagi 

masyarakat terutama berkaitan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang 

didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kerugian jika penelitian ini tidak 

dilakukan diantaranya adalah tujuan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

melakukan aktivitas olahraga tidak akan terungkap secara jelas, sehingga sampai 

sejauhmana kesadaran masyarakat berolahraga, khususnya olahraga futsal tidak 

akan dapat terjawab secara jelas pula. 

Peneliti beranggapan bahwa penelitian tentang hubungan motivasi dan 

partisipasi ini akan memberikan informasi mengenai kondisi di lapangan berkaitan 

dengan aktivitas olahraga masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang 

dipenuhi melalui aktivitas olahraga, tingkat ketersediaan fasilitas olahraga 

masyarakat dan tingkat kesesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas 

yang ada. Oleh karena itu peneliti dapat mengidentifikasi beberapa alternatif 

kegiatan untuk memenuhi beragamnya kebutuhan masyarakat. 
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B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah 

penelitian yang peneliti angkat sebagai berikut: 

1. Motivasi apa yang dominan melatar belakangi masyarakat penggemar 

olahraga futsal di Kabupaten Karawang dalam melakukan aktivitas 

olahraga futsal? 

2. Bentuk partisipasi apa yang dominan ditunjukkan oleh masyarakat 

penggemar olahraga futsal di Kabupaten Karawang dalam aktivitas 

olahraga futsal? 

3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 

dengan partisipasi masyarakat penggemar olahraga futsal di Kabupaten 

Karawang dalam aktivitas olahraga futsal tersebut?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui motivasi yang dominan melatar belakangi masyarakat 

penggemar olahraga futsal di Kabupaten Karawang melakukan aktivitas 

olahraga futsal.  

2. Ingin mengetahui bentuk partisipasi yang dominan ditunjukkan oleh 

masyarakat penggemar olahraga futsal di Kabupaten Karawang dalam 

aktivitas olahraga futsal.  

3. Ingin mengetahui hubungan antara motivasi dengan partisipasi 

masyarakat penggemar olahraga futsal di Kabupaten Karawang dalam 

aktivitas olahraga futsal.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut: 

1. Secara teroritis dapat dijadikan sumbangan keilmuan mengenai 

keterkaitan antara motivasi dengan partisipasi masyarakat dalam 
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berolahraga, khususnya dalam olahraga futsal sehingga dapat dijadikan 

masukan dan informasi bagi lembaga pendidikan maupun lembaga yang 

berkompeten terhadap berbagai aktivitas masyarakat, motivasi yang 

melatar belakangi dan tingkat partisipasinya. 

2. Secara praktis dapat dijadikan acuan bagi para mahasiswa FPOK dan 

pembaca pada umumnya dalam menyiasati peluang usaha dengan 

mengacu pada kebutuhan masyarakat dan motivasinya dikaitkan dengan 

aktivitas olahraga yang dapat diciptakan.  

E. Pembatasan Penelitian 

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi 

masyarakat dalam aktivitas olahraga futsal diantaranya daya tarik olahraga futsal, 

hadiah, manfaat atau keuntungan dari aktivitas olahraga futsal dan motivasi yang 

melatar belakangi seseorang melakukan aktivitas olahraga futsal. Motivasi sebagai 

salah satu faktor yang mendasar mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam 

olahraga futsal merupakan fokus penelitian ini.  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah penelitian dan 

agar tidak terjadi perluasan masalah penelitian maka diperlukan pembatasan ruang 

lingkup masalah penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Surakhmad (1998:36) 

sebagai berikut: 

Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau 

menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk dapat 

menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk 

pemecahannya: tenaga, kecekatan, waktu, biaya, dan lain sebagainya yang 

timbul dari rencana tersebut. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-

hal sebagai berikut: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi masyarakat. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam 

melakukan aktivitas olahraga futsal. 

3. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan 

aktivitas olahraga futsal di Kabupaten Karawang sebanyak 200 orang. 
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Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 60 orang yang diperoleh secara 

purposive (sampel bertujuan). 

4. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 

5. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini berisi rincian tentang ururan penulisan dari 

setiap bab dan bagian bab dalam skripsi Bab I menjelaskan tentang latar belakang 

penulisan, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

penelitian, metode penelitian, dan Struktur organisasi Skripsi. Bab II menjelaskan 

tentang kajian pustaka dan juga memuat bahasan tentang kerangka pemikiran 

serta hipotesis. Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian skripsi yang 

substansinya adalah lokasi penelitian, populasi, sampel, langkah-langkah 

penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengambilan data, 

serta prosedur pengolahan dan analisis data. Bab IV menjelaskan tentang hasil 

pengolahan dan analisis data, serta diskusi penemuan. Bab V berisi kesimpulan 

dan Saran. 


