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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Olahraga merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dalam 

kehidupan modern. Hal ini ditunjukkan dengan adanya minat untuk memandang 

olahraga dari berbagai sudut pandang. Dengan berolahraga, manusia akan menjadi 

sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohani, serta dapat memberikan 

dampak positif pada individu seperti peningkatan tanggung jawab, kejujuran 

dalam bermain, kerjasama, memperhatikan orang lain, kepemimpinan, 

menghargai  pelatih, wasit dan pembina, setia, toleransi, disiplin yang akhirnya 

dapat diharapkan menjadi atlet dengan prestasi yang cemerlang.  

Kegiatan olahraga saat ini cenderung sudah menjadi suatu kebutuhan bagi 

seseorang. Pada umumnya seseorang melakukan olahraga secara rutin dengan 

berbagai tujuan seperti untuk prestasi, kesehatan (baik kesehatan jasmani, rohani 

maupun sosial), rekreasi, dan sebagai alat pendidikan. Bagi sebagian masyarakat 

kegiatan olahraga sudah menjadi kebutuhan dan menjadi gaya hidup tersendiri. 

Umumnya tujuan mereka berolahraga disamping untuk prestasi, juga bertujuan 

untuk mempertahankan kebugaran jasmani bahkan kegiatan ini pun tidak sedikit 

dipakai sebagai alat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Olahraga rekreasi 

sering kali diminati oleh sebagian orang yang membutuhkan waktu untuk 

melepaskan stres.  
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  Perkembangan olahraga akhir-akhir ini semakin mendapat dukungan dari 

peningkatan IPTEK. Peranan psikologis dalam mencapai prestasi begitu besar 

dapat mempengaruhi seorang atlet. Penelitian dan studi tentang keterlibatan aspek 

psikologis dalam olahraga sudah menjadi kebutuhan untuk mengoptimalkan 

upaya meraih prestasi. Salah satu unsur psikologis yang sering dibahas adalah 

terkait dengan masalah motif yang melatari keterlibatan seseorang.  

Permainan Softball merupakan salah satu cabang olahraga yang popular di 

Indonesia. Cabang olahraga ini juga merupakan cabang olahraga yang selalu 

dipertandingkan pada pekan olahraga tingkat provinsi, nasional, bahkan 

internasional. 

Semua elemen yang ada dalam olahraga ini seperti atlet, wasit dan pelatih 

saling berkaitan. Misalnya atlet yang membutuhkan pelatih pada saat latihan dan 

pertandingan. Seorang pelatih tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai 

berbagai teknik yang benar dalam bermain softball, tapi ia juga harus bisa 

memberikan motivasi kepada atletnya pada saat dan sebelum pertandingan 

berlangsung. Dalam sebuah pertandingan keberadaan umpire sangatlah penting, 

karena pertandingan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada umpire. 

Umpire adalah pemimpin dalam sebuah pertandingan softball yang diberi 

wewenang dan diharuskan memberlakukan setiap peraturan yang ada dalam 

pertandingan. Umpire berhak untuk memberikan perintah terhadap pelatih, 

pemain, termasuk kapten tim. 

Pada dasarnya, untuk menjadi umpire dibutuhkan rasa tanggung jawab 

yang besar agar dapat memimpin suatu pertandingan dengan jujur. Seorang 
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umpire  dituntut untuk memahami semua rules yang ada dan mampu memberikan 

judgement  yang tepat. Jika seorang atlet berkeinginan untuk menjadi umpire, dia 

harus memahami peraturan permainan yang berlaku dan mengikuti penataran 

yang diadakan oleh Perbasasi. Setelah mendapatkan sertifikat sebagai umpire, 

barulah dia bisa bertugas. 

Pada jenis pertandingan fast pitch yang sering dilaksanakan terdapat empat 

wasit, yaitu satu wasit kepala atau yang sering disebut plate umpire dan tiga wasit 

marka. Sebagai wasit kepala, plate umpire berwenang dan bertanggung jawab 

untuk mengatur pertandingan agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Posisi 

plate umpire berada di belakang punggung catcher. Sedangkan posisi wasit marka 

atau base umpire berada di lapangan permainan sesuai dengan sistem perwasitan 

yang dipakai. Base umpire juga mempunyai tugas membantu plate umpire untuk 

memberlakukan semua aturan permainan. Keputusan seorang umpire tidak boleh 

dibatalkan oleh umpire lain, kecuali jika ia yakin telah terjadi pelanggaran atas 

aturan-aturan ini. 

Sejauh ini umpire dalam pertandingan softball banyak didominasi oleh 

pria, walaupun sebenarnya ada beberapa umpire wanita. Namun rasio antara 

jumlah umpire pria dan umpire wanita terbilang cukup jauh. Berdasarkan data 

Pengcab Perbasasi Bandung, untuk angkatan 2011 pada cabang olahraga softball 

ada sekitar 18 orang umpire pria dan hanya 15 orang yang benar-benar aktif. 

Sedangkan untuk umpire wanita hanya ada 1 orang yang sudah memiliki 

sertifikasi dan belum begitu aktif di bidang perwasitan karena masih berpotensi 

sebagai atlet (wawancara dengan koordinator bagian perwasitan kota Bandung, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertandingan
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Zaidi, Minggu 15 April 2012). Dalam hal ini, partisipasi wanita untuk ikut terjun 

dalam dunia perwasitan masih terbilang kurang.  

Menurut Peraturan Permainan Softball 2010 – 2013 yang diterjemahkan 

oleh Piet Burhanudin (2009:95) : 

Umpire berperan sebagai pemimpin dalam sebuah pertandingan softball 

yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam sebuah pertandingan softball. 

Walaupun dapat di protes keputusannya tidak dapat diganggu gugat 

apabila protes yang dilakukan pemain atau pelatih atau manager tim 

menyangkut judgement, tapi protes dapat dilakukan dan diterima apabila 

protes dilakukan terhadap salah penerapan peraturan. Jadi ada permainan 

yang dapat dilanjutkan dengan protes (game under protes). Seorang wasit 

dapat mengeluarkan siapa saja baik pemain atau bahkan seorang pelatih 

keluar lapangan, jika menurut wasit menganggu jalannya pertandingan. 

 

Seorang wanita untuk menjadi umpire  masih dinilai kurang lazim oleh 

sebagian besar masyarakat. Beberapa orang beranggapan bahwa wanita tidak akan 

mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan baik. Paradigma seperti itu 

harus dihilangkan dengan cara membuktikan dan memperlihatkan bahwa seorang 

wanita pun mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pertandingan.  

Seorang ahli yang bernama Coackley dan Westkott (1984) dalam Sutresna 

(2011:99) berpendapat bahwa : 

Olahraga dapat memberikan jenis dan figur pemimpin yang dikaitkan 

dengan diri mereka. Dengan menggambarkan figur pemimpin dalam 

situasi dan kemampuan yang berbeda, maka wanita akan melihat 

pemimpin sebagai manusia biasa yang tidak selalu benar dan sempurna. 

Hal ini dapat menjadikan mereka tidak pamrih dalam hubungannya dengan 

orang lain.  

 

Kenyataan di lapang pertandingan masih sangat jarang terlihat wanita 

berperan sebagai umpire. Hal ini terjadi mungkin dengan alasan kurangnya rasa 

percaya diri akan keahlian yang dimiliki dan kurangnya kesempatan untuk 
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menjadi seorang umpire. Pandangan dari individu itu sendirilah yang akhirnya 

mempengaruhi motif atau dorongan seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu hal. 

Moein Moesa (1993:54) mendefinisikan bahwa : “Motif adalah tiap 

kondisi atau keadaan pada diri seseorang atau suatu organisme yang menimbulkan 

kesiapannya untuk memulai atau melanjutkan suatu atau seperangkat tindakan 

atau perilaku”. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motif sangatlah penting 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Individu yang telah memiliki motif akan 

lebih mudah melakukan penyesuaian diri dengan apa yang menjadi tujuannya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995:1684) memberikan arahan 

bahwa persepsi merupakan mental yang menghasilkan bayangan pada diri 

individu sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu 

ingatan tertentu. sebagaimana yang diungkapkan oleh Plano (1994:148) yang 

memberikan pengertian persepsi adalah sebagai berikut : 

Persepsi adalah proses (hasil) yang melahirkan kesadaran atas 

sesuatu hal melalui perantara pikiran sehat. Persepsi mencakup dua proses 

kerja yang saling berkaitan, pertama menerima kesan melalui penglihatan, 

sentuhan dan indera lainnya, dan kedua penafsiran atau penetapan arti atas 

kesan-kesan inderawi tadi. 

 

Sementara menurut Slameto (1995:102) menyatakan : 

Persepsi adalah proses yang menyangkut pesan dan informasi ke 

dalam otak manusia, melalui presepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan 

inderanya yaitu indera penglihatan, pandangan, peraba, dan pencium. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh suatu pengertian bahwa terjadinya 

persepsi pada diri seseorang diawali oleh adanya rangsangan yang diterima oleh 
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alat inderanya sehingga timbul pengamatan dan pemahaman terhadap rangsangan 

(stimulus). Dengan demikian persepsi dapat diartikan sebagai pandangan, 

penafsiran dan penilaian seseorang berdasarkan hasil pengamatan alat inderanya 

dengan jalan menginterprestasikan rangsangan (stimulus) yang diterima dari 

lingkungannya.  

Dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam 

mengenai persepsi dan motif wanita terhadap umpire dalam cabang olahraga 

softball. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan dalam  latar belakang, yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah perbandingan jumlah umpire pria dan umpire wanita 

yang cukup jauh. 

 Untuk itu beberapa pertanyaan yang akan diungkap dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah persepsi wanita terhadap umpire dalam cabang olahraga 

softball? 

2. Bagaimanakah motif wanita terhadap umpire dalam cabang olahraga softball? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi wanita terhadap umpire dalam cabang olahraga 

softball. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar motif wanita untuk menjadi umpire dalam 

pertandingan softball. 

 

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk meningkatkan motif wanita untuk menjadi umpire dalam 

pertandingan softball. 

b. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah 

perbendaharaan pengetahuan dalam cabang olahraga softball. 

c. Bagi para peniliti sebagai usaha memperluas dan memperdalam ilmu. Bagi 

golongan ilmuwan, akan menambah khasanah pembendaharaan 

pengetahuannya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai informasi untuk atlet softball wanita dalam upaya meningkatkan 

motif atlet untuk menjadi umpire. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana motif atlet wanita terhadap umpire pada 

cabang olahraga softball. 

 

E. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah menurut Surakhmad (1990:36) sebagai berikut : 
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Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau 

menyederhanakan masalah bagi penyidik tetapi juga dapat menetapkan 

lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya : tenaga, 

kecekatan waktu, biaya, dan lainnya yang timbul dari rencana tersebut. 

 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas dalam pelaksanaan 

dan pada tujuan yang akan dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut : 

1. Masalah yang dikaji difokuskan kepada persepsi dan motif atlet wanita 

terhadap umpire dalam cabang olahraga softball. 

2. Penelitian dilakukan kepada atlet dan umpire softball wanita di Bandung.  

3. Sumber data atau populasi dalam penelitian ini yaitu atlet wanita cabang 

olahraga softball yang sudah lebih dari 3 tahun menggeluti olahraga ini. 

 

F. Definisi Operasional 

Sehubungan dengan judul tersebut, maka untuk menghindari agar 

persoalan yang dibicarakan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan 

semula dan tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Oleh karena itu, penulis menafsirkan penjelasan ini 

dengan mengacu pada ahli sebagai berikut : 

1. Persepsi menurut Jack, C. Plano (1994:148) : 

Persepsi adalah proses atau hasil yang melahirkan kesadaran atas 

seseuatu hal melalui perantara pikiran sehat. Persepsi mencakup dua 

proses kerja yang saling berkaitan, pertama menerima kesan melalui 

penglihatan, sentuhan dan indera lainnya dan kedua penafsiran atau 

penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tadi. 
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2. Motif menurut (Suryabrata, 1995:70) adalah keadaan dalam pribadi orang yang 

mendorong individu untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna untuk 

mencapai sesuatu tujuan.  

3. Umpire (wasit) menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:1149) adalah 

pemimpin dalam sebuah pertandingan. 

4.  Softball menurut J.Hartoto (1983:1) : 

Permainan Sotball adalah permainan yang termasuk dalam 

kelompok bola pukul, cara memainkannya dengan kayu pemukul dan 

pemukul memukul bola yang dilemparkan pitcher sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

 

 

 

  

 


