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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan olahraga pada masa sekarang ini memerlukan perhatian dan 

pembinaan secara khusus, baik dalam usaha mencari bibit-bibit yang baru maupun 

dalam usaha meningkatkan prestasi atlit. Olahraga dilakukan tidak hanya semata-

mata mengisi waktu luang ataupun hanya memanfaatkan fasilitas yang tersedia, 

namun lebih dari itu.  Pengembangan olahraga berpijak pada empat orientasi, 

yaitu olahraga sebagai rekreasi, olah raga sebagai tujuan pendidikan, olahraga 

sebagai kesehatan, dan olahraga untuk prestasi. Seperti yang dikemukakan oleh 

M. Sajoto (1998,hlm.10) bahwa ada empat dasar tujuan manusia melakukan 

olahraga sekarang ini yaitu :  

1. Manusia yang melakukan olahraga untuk rekreasi 
2. Tujuan pendidikan  

3. Mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu  
4. Mencapai sasaran prestasi tertentu. 

Dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional dijelaskan bahwa pembinaan olahraga nasional tidak terlepas dari peran 

pendidikan. Sementara pasal 27 Ayat 4 menyatakan bahwa “Pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan 

perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan pembinaan olahraga yang 

bersifat nasional dan daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang 

dan berkelanjutan”.  

Mengenai pengembangan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang 

olahraga, salah satunya dilakukan di kampus melalui Unit Kegiatan Mahasiswa 

diberikan untuk mengembangkan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa sesuai 

dengan minat dan bakatnya, sehingga akan timbul kemandirian mahasiswa. 

Pembinaan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa mempunyai arti sangat penting 

bagi pengembangan kepribadian mahasiswa dan kemampuan tambahan sesuai 

bakat dan minatnya.  
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Dengan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa dan dengan didukung fasilitas – 

fasilitas dari universitas yang memadai, semestinya mahasiswa memanfaatkan 

wadah tersebut untuk pengembangan bakatnya namun tidak semuanya terlibat 

dalam kegiatan UKM tersebut. Sesuai survey yang dilakukan penulis terhadap 

mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) angkatan 2013 tidak 

semuanya terlibat dalam kegiatan UKM tersebut. Hal ini dikarenakan adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

 Dari hasil penelitian, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi keterlibatan  

Mahasiswa PKO Angkatan 2013 FPOK UPI Bandung dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Olahraga, yaitu : 

1. Faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa), diantaranya 

dipengaruhi oleh minat dan motivasi.  

2. Faktor ekstern (faktort yang berasal dari luar/ dorongan dari luar, diantaranya 

dipengaruhi oleh peran Dosen/Pelatih, fasilitas, keluarga dan lingkungan..  

Belum optimalnya minat mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga (PKO) angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut 

mendorong penulis ingin melakukan penelitian tentang “Minat Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Terlibat dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Olahraga”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya minat mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

(PKO) angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

olahraga. 

2. Bagaimana pengaruh faktor intern dan faktor ekstern terhadap minat 

mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) angkatan 2013  

terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olahraga 
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3. Belum diketahui tingkat apresiasi minat mahasiswa Prodi Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga (PKO) angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) olahraga 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang akan diteliti seperti yang tercantum 

dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini masalah akan dibatasi pada 

seberapa besar minat mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) 

angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olahraga 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Seberapa besar minat mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

(PKO) angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

olahraga?  

2. Seberapa besar minat intern dan ekstern mahasiswa Prodi Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga (PKO) angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) olahraga ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah :  

1.  Mengetahui seberapa besar minat mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga (PKO) angkatan 2013  terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) olahraga.  

2.  Mengetahui seberapa besar minat intern dan ekstern yang mempengaruhi 

minat mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) angkatan 

2013  terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olahraga 
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F.  Manfaat Penelitian  

Dari hal-hal yang diungkapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagi berikut:  

1.  Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah minat mahasiswa 

terhadap pentingnya Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga untuk 

menjadikan bekal mereka kelak di dunia kerja  

2.  Manfaat Praktis : 

a.  Bagi lembaga, diharapkan dapat menjadi informasi tentang hal-hal yang 

dapat meningkatkan pengembangan aspek bakat untuk menyalurkan 

aspirasi melalui UKM olahraga 

b.  Bagi peneliti, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  minat 

mahasiswa Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) angkatan 2013  

terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olahraga 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian berperan sebagai pedoman 

penulis agar penulisannya lebih terarah dan sistematis dalam rangka menuju 

tujuan akhir yang hendak dicapai. Adapun sistematika penulisan penelitian ini, 

antara lain:  

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, Identifikasi masalah, 

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

sistematika penulisan 

Bab II Kajian Pustaka 

Bab ini mengemukakan tentang kajian teoritis yang mendukung dan relevan 

dengan permasalahan ini. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini mengemukakan mengenai metode penelitian, definisi konseptual dan 

operasional dari variable yang terlibat dalam penelitian, instrument penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini penulis akan menjelaskan pengolahan atau analisis data untuk 

menghasilkan temuan dan pembahasan 

Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh selama 

penelitian dan saran yang perlu diperhatikan 

 


