
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

SURVEI MOTIVASI MASYARAKAT MELAKUKAN PHYSICAL ACTIVITY 
DI TAMAN GEMOLONG EDUPARK KECAMATAN GEMOLONG  

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 
 

 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Pada Universitas Negeri Semarang 
 

 

 
 

Oleh 
Ginanjar Ganda Gumilang 

6102412062 
 

 

PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



 
 

ii 
 

ABSTRAK 

 Ginanjar Ganda G. 2016. Survei Motovasi Masyarakat Melakukan 
Physical Activity Di Taman Gemolong Edupark Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen Tahun 2016. Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi. Universitas Negeri Semarang. Andry Akhiruyanto, S.Pd., M.Pd. dan 
Drs. Bambang Priyono, M.Pd. 
 
 Kata Kunci: Motivasi, Physical Activity, Gemolong Edupark 
  

Ruang terbuka merupakan ruang yang disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan gerak masyarakat. Gemolong Edupark dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas termasuk fasilitas olahraga, playground, dan panggung serta fasilitas lain 
yang dapat dimanfaatakan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
1). Motivasi apa yang menyebabkan masyarakat melakukan physical activity di 
taman Gemolong Edupark?, 2). Physical activity apa yang dominan dilakukan 
masyarakat di taman Gemolong Edupark?, 3) Bagaimana dampak pembangunan 
taman Gemolong Edupark?, 4). Bagaimana dukungan pemerintah terhadap 
pengembangan Gemolong Edupark kedepannya?. Tujuan penelitian ini adalah 
1). Untuk mengetahui motivasi masyarakat melakukan physical activity di taman 
Gemolong Edupark, 2). Untuk mengetahui physical activity yang dominan 
dilakukan masyarakat di taman Gemolong Edupark, 3). Untuk mengetahui 
dampak pembangunan Gemolong Edupark, 4). Untuk mengetahui dukungan 
pemerintah terhadap pengembangan Gemolong Edupark kedepannya. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh 
dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Informan 
sebanyak 46 orang yang melakukan physical activity di taman serta dari 
pemerintah Kecamatan Gemolong dan Bappeda Kabupaten Sragen. Lokasi 
penelitian ini di taman Gemolong Edupark. Analisis data dilakukan dengan 
mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. 
 Hasil penelitian menyatakan motivasi masyarakat melakukan physical 
activity di taman adalah kesehatan, kesenangan, sebagai aktivitas dan faktor 
sosial. Kesehatan diperoleh dengan melakukan berbagai aktivitas seperti 
bermain voli dan jogging. Kesenangan diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 
seperti hobi atau menyalurkan bakat. Sebagai aktivitas dapat dilihat dari aktivitas 
yang dilakukan secara rutin di taman seperti bermain voli, jogging, dan lain-lain. 
Faktor sosial berhubungan dengan keluarga dan teman. Physical activity yang 
dominan dilakukan anak-anak yang bermain di area playground, bermain bola 
voli, jogging atau lari, dan lain-lain. Pembangunan Gemolong Edupark 
memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan seperti fisik, psikis, 
emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. Pemerintah mempunyai peran 
masing-masing dalam pembangunan dan pengembangan taman Gemolong 
Edupark.  
 Gemolong Edupark adalah taman kota yang digunakan sebagai tempat 
untuk melakukan berbagai aktivitas fisik seperti jalan, lari, bermain bola voli dan 
lain-lain. Gemolong Edupark memberikan dampak yang baik terhadap berbagai 
bidang kehidupan seperti fisik, psikis, emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. 
Pemerintah diharapkan melengkapi fasilitas yang belum tersedia di Gemolong 
Edupark sehingga fungsinya menjadi semakin maksimal. Pemerintah diharapkan 
menambah public space karena keberadaannya dibutuhkan oleh masyararakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sekarang ini olahraga tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, akan tetapi 

telah bergeser menjadi kebutuhan primer dan sudah menjadi gaya hidup 

seseorang. Globalisasi juga ikut berpengaruh terhadap kecepatan informasi dari 

bebagai belahan dunia. Cabang-cabang olahraga mulai berkembang, baik yang 

bertujuan untuk prestasi maupun sekedar sebagai olahraga rekreasi. Olahraga 

telah menjadi rutinitas yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak 

terikat ruang dan waktu.  

Olahraga adalah budaya manusia, artinya tidak dapat disebut ada 

kegiatan olahraga apabila tidak ada faktor manusia yang berperan secara 

ragawi/pribadi melakukan aktivitas olahraga itu. Contoh: adu domba bukan 

olahraga karena manusia tidak berperan sebagai penyelenggara adu itu. 

Manusia hanya berperan sebagai penyelenggara adu itu. Tetapi adu tinju, 

pencak silat, karate dan sejenisnya adalah olahraga, karena memang manusia 

melakukan kegiatan itu secara ragawi, secara pribadi, artinya atas kemauan 

sendiri. Oleh karena itu olahraga menuntut persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh manusia, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial (Santoso 

Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik, 2012:36). 

Menurut Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 

2005, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi, jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga 

merupakan kesibukan yang paling utama untuk menjaga kesehatan. Pemilihan 

cabang olahraga juga disesuaikan dengan kesibukan dan mengikuti waktu
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seseorang. Perkembangan zaman ikut berpengaruh terhadap berbagai penyakit 

yang berkembang di dunia. Olahraga dipilih sebagai salah satu cara menghindari 

timbulnya penyakit. Setiap orang mulai berfikir bahwa olahraga sudah menjadi 

sebuah kewajiban yang dapat menjaga kondisi tubuh tetap sehat dalam 

menghadapi rutinitas pekerjaan. Terlebih lagi banyak pilihan olahraga yang 

tersedia. Mulai dari tempat fitness, bersepeda, aerobik, sampai olahraga jalan 

atau lari yang tidak mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukannya. 

Perlu dikemukakan kembali bahwa sehat dalam konsep Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) meliputi 3 aspek, yaitu aspek jasmani, aspek rohani, 

dan aspek sosial, seperti tercantum dalam definisinya yaitu bahwa Sehat adalah 

sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, 

ataupun kelemahan (Santosa Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik, 2012:36). 

Sehat adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan, oleh karena itu harus 

dipelihara, bahkan ditingkatkan. Cara terpenting, termurah dan fisiologis untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan 

memberlakukan olahraga (kesehatan) (Santosa Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik, 

2012:72). 

Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan dengan tujuan  

kesenangan tanpa melupakan tujuan utama untuk kesehatan. Seiring dengan 

perkembangan zaman, manusia dituntut untuk efektif dan efisien dalam 

kehidupan. Sehingga waktu dimanfaaatkan semaksimal mungkin, termasuk 

untuk berolahraga. Olahraga rekreasi biasa dilakukan untuk orang yang 

mempunyai kesibukan dan mempunyai waktu yang terbatas untuk berolahraga. 

Akan tetapi saat ini paradigma olahraga rekreasi mulai bergeser. Semua orang 

membutuhkan olahraga rekreasi sebagai sarana pemulihan setelah beraktivitas. 
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Oleh karena itu, banyak bermunculan tempat wisata dengan mengusung konsep 

olahraga rekreasi. Meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak murah, akan 

tetapi banyak orang rela mengeluarkan biaya tersebut demi memenuhi 

kebutuhannya akan olahraga rekreasi. Sehingga olahraga rekreasi sudah 

menjadi salah atu kebutuhan yang perlu dipenuhi kebutuhannya. 

Menurut Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 

2005, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, 

kebugaran, dan kegembiraan.  

Menurut Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No.3 Tahun 

2005 pasal 67 tentang prasarana dan sarana olahraga ayat 1, 2, dan 3 bahwa: 

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas 

perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan 

prasarana olahraga. 

2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana 

olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

3. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan 

potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. 

Sarana dan prasarana olahraga di Indonesia, terutama untuk olahraga 

rekreasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang 

terjangkau dan murah dapat dikatakan masih kurang. Dengan potensi sumber 

daya manusia dan sumber daya alam, seharusnya potensi olahraga rekreasi 

dapat dikembangkan. Selama ini hanya olahraga prestasi menjadi fokus utama 
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dalam setiap pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Setiap ada 

kejuaraan baik tingkat nasional maupun internasiol pasti pemerintah melakukan 

pembangunan dan renovasi terhadap fasilitas yang ada.  

Masyarakat Gemolong dan sekitarnya sadar akan pentingnya menjaga 

kesehatan. Hal ini dapat dilihat pelaksanaan car free day di Kecamatan 

Gemolong. Pada hari minggu jalan dari perempatan ke timur sampai pasar 

Gemolong ditutup untuk pelaksanaan car free day. Pada kegiatan tesebut 

masyarakat berbondong-bondong datang. Beberapa aktivitas yang dilakukan 

seperti bersepeda, berlari, ataupun sekedar jalan-jalan menikmati suasana.  

Pilihan lain masyarakat untuk beraktivitas fisik selain saat car free day 

adalah di taman kota. Dewasa ini taman kota semakin berkembang fungsinya. 

Tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Taman kota 

berkembang menjadi salah satu pilihan untuk beraktivitas fisik. Anak-anak 

sampai dewasa berkumpul menjadi satu untuk beraktivitas di taman kota. 

Beberapa pemerintah daerah mulai menyadari akan pentingnya taman kota dan 

perlunya ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Oleh karena itu, beberapa taman 

kota mulai dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti lintasan untuk 

berlari, lapangan, dan lain sebagainya. 

Taman Gemolong Edupark adalah sebuah taman yang baru saja 

dibangun di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Taman Gemolong 

Edupark adalah sebuah taman yang berkonsep edukasi dan dibangun untuk 

memberikan ruang publik. Taman ini dibangun atas usulan Bappeda Kabupaten 

Sragen. Taman Gemolong Edupark merupakan taman milik Pemerintah 

Kabupaten Sragen yang dibangun di wilayah Gemolong. Kecamatan Gemolong 

dipilih karena daerahnya mempunyai potensi untuk berkembang. Kecamatan 
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Gemolong memang belum mempunyai ruang terbuka bagi masyarakat. Taman 

ini dibangun mulai dari bulan Juli sampai akhir November dan sampai saat ini 

statusnya belum diserahterimakan dan masih menjadi tanggung jawab pihak 

pengembang. Akan tetapi karena Gemolong Edupark sudah ramai dikunjungi 

masyarakat maka camat dan lurah ditunjuk sebagai pengelola sementara. 

Sebagai langkah pengamanan maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang 

melibatkan linmas dan pemuda setempat untuk menjaga keamanan taman 

tersebut. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar taman Gemolong Edupark 

tidak disalahgunakan.  

Taman Gemolong Edupark selalu ramai dikunjungi masyarakat setiap 

hari. Pengunjung akan semakin banyak ketika akhir pekan. Pengunjung yang 

datang ke taman berasal dari berbagai daerah di sekitar Gemolong. Semakin 

banyaknya pengunjung membuat roda perekonomian bergerak. Masyarakat 

sekitar berdagang dan menjual jasa permainan bagi anak. Masyarakat yang 

datang berusia beragam. Balita sampai orang dewasa. Taman Gemolong 

Edupark memang berkonsep edukasi hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai 

jenis tanaman serta nama ilmiah untuk tanaman tersebut. Selain itu fasilitas yang 

jarang di temukan yaitu adanya panggung pertunjukan  di taman. Panggung ini 

pernah digunakan untuk pentas teater beberapa waktu lalu dengan judul 

pachelathon. Setiap hari playground tidak pernah sepi digunakan anak yang 

ingin bermain. Warga sekitar juga memanfaatakan lapangan voli untuk 

berolahraga seriap hari. Setiap minggu pagi taman didatangi oleh masyarakat 

yang berolahraga yaitu lari di taman. Taman telah menyediakan rute untuk 

mayarakat yang ingin berolahraga lari di taman. Area bermain skateboard 

disediakan bagi mereka yang ingin melatih kemapuan mereka dalam bermain 
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skateboard. Pengunjung yang berusia lanjut disediakan fasilitas batu terapi. 

Taman Gemolong Edupark juga dimanfaatkan beberapa komunitas sebagai 

tempat untuk berkumpul. Pengunjung tidak perlu khawatir untuk berlama-lama di 

taman karena telah tersedia mushola dan toilet bagi pengunjung yang ingin 

beribadah dan buang air. Fasilitas yang cukup besar dan berada di tengah-

tengah taman yaitu patung gajah yang dikelillngi oleh embung. Patung ini 

melambangkan wilayah Kabupaten Sragen yang sering ditemukan berbagai 

benda purbakala sehingga dipilihlah patung gajah. Fasilitas tersebut menjadikan 

Gemolong Edupark menarik untuk dikunjungi masyarakat.  

Masyarakat sangat antusias dengan adanya Gemolong Edupark. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kondisi taman yang selalu ramai setiap hari. Meskipun 

fasilitas yang tersedia masih terbatas akan tetapi masyarakat tetap tertarik untuk 

datang ke taman. Salah satu faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat 

adalah adanya motivasi. Motivasi adalah suatu perilaku tertentu, dilandasi oleh 

adanya keinginan untuk mencapai atau memuaskan suatu kebutuhan. Motivasi 

untuk melakukan sesuatu dapat datang dari diri sendiri disebut sebagai motivasi 

intrinsik, serta dapat pula datang dari lingkungan, atau disebut motivasi ekstrinsik 

(Singgih D. Gunarsa, 2008:50). Fasilitas taman bermain tidak pernah sepi 

dikunjungi anak-anak. Menurut Wankel dalam Ali Maksum (2008:51) 

mengemukakan bahwa orang yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik pada 

awalnya karena  

1. faktor kesehatan,  

2. mengurangi berat badan 

3. kebugaran 

4. ingin tantangan 
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5. merasa lebih baik.  

Baru kemudian setelah menjalani beberapa waktu bergeser kepada 

alasan  

1. kesenangan 

2. pengelolaan kepemimpinan 

3. sebagai aktivitas 

4. karena faktor sosial.  

Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas fisik di taman. Wankel 

dalam Ali Maksum (2008:51) menggunakan istilah aktivitas fisik (physical 

activity), dan bukan olahraga. Aktivitas fisik adalah semua bentuk gerakan dalam 

kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya bekerja, rekreasi, latihan, dan 

aktivitas olahraga. Setiap sore banyak anak-anak yang datang ke taman untuk 

bermain. Mereka bermain di playground maupun berlairan di taman. Sering 

dijumpai pula anak yang membawa sekuter dari rumah dan digunakan untuk 

bermain di taman. Lapangan voli selalu digunakan untuk berolahraga setiap sore 

hari. Terapi batu  tidak pernah sepi dari pengunjung terutama mereka yang 

berusia dewasa. Mereka bergantian menggunakan fasilitas tersebut. Setiap 

Minggu pagi masyarakat banyak yang datang untuk berolahraga di taman.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin memperoleh informasi 

yang lebih mendalam mengenai Gemolong Edupark. Oleh karena itu penulis 

memilih judul physical activity di taman 

Gemolong Edupark Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen tahun 2016  

1.2 Fokus Masalah 

 Berdasarkan kajian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang 

akan dikaji pada penelitian ini adalah  
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1. Motivasi yang menyebabkan masyarakat melakukan physical activity di taman 

Gemolong Edupark 

2. Physical activity yang dominan dilakukan masyarakat di taman Gemolong 

Edupark 

3. Dampak setelah dibangunnya taman Gemolong Edupark 

4. Dukungan pihak pemerintah terhadap pengembangan Gemolong Edupark        

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Motivasi apa yang menyebabkan masyarakat melakukan physical activity di 

taman Gemolong Edupark? 

2. Physical activity apa yang dominan dilakukan masyarakat di taman 

Gemolong Edupark? 

3. Bagaimana dampak setelah dibangunnya taman Gemolong Edupark? 

4. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pengembangan Gemolong 

Edupark? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui motivasi masyarakat melakukan phsical activity di taman 

Gemolong Edupark. 

2. Untuk mengetahui physical activity yang dominan dilakukan masyarakat di 

taman Gemolong Edupark. 

3. Untuk mengetahui dampak setelah dibangunnya taman Gemolong Edupark. 
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4. Untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap pengembangan  

tamanGemolong Edupark. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen 

1. Dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat mengetahui motivasi 

masyarakat melakukan physical activity di taman Gemolong Edupark. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagaimana kondisi 

Gemolong Edupark yang sebenarnya. 

3. Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan arah 

kebijakan tentang ruang terbuka hijau serta ruang gerak publik yang bersifat 

rekreasi. 

1.5.2.  Bagi Masyarakat 

1. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bahwa 

taman Gemolong Edupark merupakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. 

2. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bahwa 

terdapat berbagai fasilitas di taman Gemolong Edupark yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

3. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bahwa 

selain sebagai ruang terbuka hijau, Gemolong Edupark juga dapat digunakan 

sebagai alternatif tempat untuk melakukan physical activity termasuk 

olahraga. 

1.5.3  Bagi peneliti 

1. Peneliti ingin mengetahui permasalahan yang ada di sekitar, salah satunya 

perlunya ruang terbuka bagi masyarakat. 
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2. Peneliti memahami bahwa permasalahan ruang untuk melakukan physical 

activity masih sangat kurang, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. 

3. Peneliti memahami bahwa potensi untuk mengembangkan olahraga rekreasi 

masih sangat luas dan salah satunya melalu taman kota. 



 
 

11 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1  Kajian pustaka 

2.1.1  Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kebutuhan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif dapat diamati secara langsung, tetapidapat 

diinterprestasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. 

Motif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 

1. Motif biogenetis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan 

organisme demi kelanjutan hidupnya, misal lapar, haus, kebutuhan akan 

kegiatan dan istirahat, mengambil nafas, seksualitas dan sebagainya. 

2. Motif sosiologis, yaitu motif-motif yang berkembang berasal dari lingkungan 

kebudayaan tempat orang tersebut berada. Jadi motif ini tidak berkembang 

dengan sendirinya, tetapi pengaruh lingkungan kebudayaan setempat. 

Misalnya keingnan makan pecel, makan coklat, dan lain lain. 

3. Motif teologis dalam motif ini manusia adalah sebagai makhluk yang 

berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan tuhan-Nya, 

seperti ibadahnya dalam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keinginan 

untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk merealisasikan norma-

norma sesuai agamanya (Hamzah B. Uno, 2009:3). 

Sebelum mengacu pada motivasi, terlebih dahulu kita menelaah 

pengidentifikasian kata motif dan motivasi. Motif adalah daya penggerak dalam 

diri seseorang untuk melakuka aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu.
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Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik 

dalam memenuhi kebutuhan.  

Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog menyebut 

motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan 

keinginan, arah, intensitas dan keajegan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. 

Dalam motivasi mencakup konsep-konsep, seperti kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap 

sesuatu. Penggolongan lain yang didasarkan atas terbentuknya motif, terdapat 

dua penggolongan, yaitu motif bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan 

sudah ada sejak dilahirkan dan tidak perlu dipelajari. Motif bawaan ini misalnya, 

makan, minum, dan seksual. Motif yang kedua adalah motif yang timbul karena 

kedudukan atau jabatan. 

2.1.1.1 Pengertian Motivasi 

Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan 

berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya sama, yaitu 

sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam 

bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu (Syaiful Bahri Djamarah, 

2008:148). 

Motivasi untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, dilandasi oleh 

adanya keinginan untuk mencapai atau memuaskan suatu kebutuhan. Motivasi 

untuk melakukan sesuatu dapat datang dari diri sendiri, dikenal sebagai motivasi 

intrinsik, serta dapat pula datang dari lingkungan, atau disebut motivasi ekstrinsik 

(Singgih D. Gunarsa, 2008:50) 
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Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik manusia 

ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu (Muhibbin Syah, 

2007:151). 

Menurut M.c. Donald, Motivasi adalah perubahan energi dari dalam diri 

 dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan (Sardiman A.M, 2014:73). Dari pengertian 

yang dikemukakan M.c Donald ini mengandung tiga elemen penting yaitu : 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi didalam yang ada pada 

manusia manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), 

penampakannya menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/ , afeksi, seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.  

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/ terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. 

Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, 

perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema 

sesuai dengan motivasi yang mendasarinya (Hamzah B. Uno, 2015:1). 
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Secara sederhana, motivasi dapat didefinisikan sebagai penggerak atau 

pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi memiliki arah dan 

intensitas. Arah merujuk pada apakah seseorang mencari, mendekati atau 

tertarik pada situasi tertentu. Sedangkan intensitas merujuk pada kesungguhan 

usaha yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu (Ali Maksum, 2008:50). 

Motivasi merupakan kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu 

untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. Misalnya, kebutuhan 

seseorang akan makanan menuntut seseorang terdorong untuk bekerja. 

Kebutuhan akan pengakuan sosial mendorong seseorang untuk melakukan 

berbagai upaya kegiatan sosial. Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang 

bersumber dari dalam dan dari luar individu. Terhadap tenaga-tenaga tersebut 

para ahli memberikan istilah yang berbeda, seperti desakan atau drive, motif atau 

motive, kebutuhan atau need dan keinginan atau wish (Abdul Majid, 2014:308). 

orang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat diakatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesiapsiagaan) (Sardiman, 2014:73). 

Desakan atau drive diartikan sebagai dorongan yang diarahkan kepada 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Motif adalah dorongan yang terarah 

kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau rohaniah. Kebutuhan atau need  

adalah suatu keadaan dimana individu merasakan adanya kekurangan atau 

ketiadaan seseuatu yang diperlukannya, sedangkan wish  adalah harapan untuk 

mendapatkan atau memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Kondisi-kondisi yang 
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mendorong individu untuk melakukan suatu kegiatan disebut motivasi (Abdul 

Majid, 2014:308). 

Ada beberapa penulis seperti Bakker, Whiting dan Brug (1990) (dalam Ali 

Maksum, 2008:50) yang membedakan pengertian motif dan motivasi. Motif 

adalah sumber penggerak tingkah laku, dan dianggap sebagai disposisi yang 

relatif stabil. Karena itu motif lebih dipengaruhi oleh faktor pribadi. Sementara itu, 

motivasi adalah aktualisasi dari sumber penggerak tersebut. Perwujudannya 

merupakan kombinasi antara faktor pribadi dan  lingkungan. 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan  

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia suka, maka akan berusaha untuk meniadakkan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang (Sardiman, 2014:75). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan 

bahwa motivasi adalah pendorong untuk melakukan tindakan yang diwujudkan 

dengan kegiatan fisik yang dipengaruhi dari dalam diri ataupun pengaruh dari 

luar diri. 

Menurut Gould & Petlichkoff dalam Ali Maksum (2008:51), bahwa 

motivasi orang melakukan olahraga ada berbagai macam, yaitu: 

1. Memperbaiki ketrampilan 

2. Mendapatkan kesenangan 

3. Mendapatkan teman 

4. Memperoleh pengalaman yang menantang 

5. Mendapatkan kesuksesan 

6. Kebugaran 
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Sementara itu, Wankel dalam Ali Maksum (2008:51) mengemukakkan 

bahwa orang yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik pada awalnya karena: 

1. Faktor kesehatan 

2. Mengurangi berat badan 

3. Kebugaran 

4. Ingin tantangan  

5. Merasa lebih baik. 

Baru kemudian setelah menjalani beberapa waktu bergeser kepada 

alasan: 

1. Kesenangan 

2. Pengelolaan kepemimpinan 

3. Sebagai aktivitas, dan 

4. Karena faktor sosial. 

Perlu dicatat disini bahwa, Wankel menggunakan istilah aktivitas fisik 

(physical activity), dan bukan olahraga. Aktivitas fisik adalah semua bentuk 

gerakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya bekerja, rekreasi, 

latihan, dan aktivitas olahraga. 

Berbagai macam motivasi orang melakukan aktivitas olahraga. Dari 

alasan-alasan yang sangat sederhana seperti mendapatkan kesenangan sampai 

yang relatif kompleks seperti praktek kepemimpinan. Olahraga pada 

kenyataannya memang merupakan wahana pengembangan diri. Meminjam 

istilah Adolf Ogi, penasehat khusus PBB untuk olahraga dan pembangunan, 

olahraga merupakan school of life. Banyak nilai-nilai yang diajarkan dan 

didapatkan dari keikutsertaan seseorang dalam aktivitas olahraga. 
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Menurut Maslow dalam Slameto (2010:171-172) menjelaskan bahwa 

tingkah laku manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan 

tertentu. Kebututhan-kebutuhan ini dibagi Maslow ke dalam 7 kategori sebagai 

berikut: 

1. Fisiologis 

Ini merupakan kebutuhan manusia paling dasar, meliputi kebutuhan akan 

makanan, pakaian, tempat berlindung, yang penting untuk mempertahankan 

hidup. 

2. Rasa aman 

Ini merupakan kebutuhan kepastian keadaan dan lingkungan yang dapat 

diramalkan, ketidakpastian, ketidakadilan, keterancaman, akan menimbulkan 

kecemasan dan ketakutan pada diri individu. 

3. Rasa cinta 

Ini merupakan kebutuhan afeksi dan peralihan dengan orang lain. 

4. Penghargaan 

Ini merupakan kebutuhan rasa berguna, penting, dihargai, dikagumi, dihormati 

oleh orang-orang lain. Secara tidak langsung ini merupakan kebutuhan 

perhatian, ketenaran, status, martabat, dan lain sebagainya. 

5. Aktualisasi diri 

Ini merupakan kebutuhan manusia untuk mengembangkan diri sepenuhnya, 

merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. 

6. Mengetahui dan mengerti 

Ini merupakan kebutuhan manusia untuk memuaskan rasa ingin tahunya, 

untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan keterangan-

keterangan, dan untuk mengerti sesuatu. 
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7. Pada tahun 1970 Maslow memperkenalkan kebutuhan ketujuh yang 

tampaknya sangat mempengaruhi tingkah laku beberapa individu, yaitu yang 

disebutnya kebutuhan estetik. Kebutuhan ini dimanifestasikan sebagai 

kebutuhan akan keteraturan, keseimbangan dan kelengkapan dari suatu 

tindakan. 

2.1.1.2 Macam-macam Motivasi 

 Macam-macam motivasi menurut Sardiman (2014:86-91) sebagai berikut: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentuknya 

a. Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, 

jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya: dorongan 

untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk 

beristirahat, dorongan seksual. Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif 

yang disyaratkan secara biologis. 

b. Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif timbul karena dipelajari. Sebagai contoh: dorongan 

untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar 

sesuatu dalam masyarakat. Motif-motif ini sering kali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup dalam 

lingkungan sosial dengan sesama manusia lain, sehingga motivasi itu 

terbentuk. 

2. Motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a. Motif atau kebutuhan oraganis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, 

makan, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat.  
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b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi ini timbul karena rangsangan 

dari luar. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara 

efektif. 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis 

yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk jasmani 

seperti misalnya: refleks, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk 

motivasi rohaniah adalah kemauan. 

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk 

belajar bersumber pada kebutuhan yang berisikan keharusan untuk 

menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi motivasi intrinsik 

muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekedar 

atribut atau seremonial. Motivasi ini sering disebut motivasi mumi atau 

motivasi yang sebenarnya, yang timbul dalam diri seseorang yang tidak 

memerlukan rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah 

memiliki dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berprestasi. 
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Ali Maksum (2008:54) menjelaskan bahwa motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari dalam individu yang bersangkutan. Seseorang 

yang memiliki motivasi intrinsik akan relatif tetap melakukan tindakannya 

karena ia menikmati tingkah lakunya. Sekalipun tidak ada dorongan atau 

hadiah dari luar. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena ada rangsangan dari luar. Motivasi yang disebabkan oleh faktor-

faktor dari luar situasi belajar seperti angka, kredit, ijazah, tingkatan, 

hadiah, medali, pertentangan dan persaingan. Yang bersifat negatif adalah 

ejekan dan hukuman. Sedangkan motivasi ekstrinsik terjadi karena adanya 

dorongan ataupun rangsangan dari luar dirinya. Tujuan yang diinginkan 

dari tingkah laku yang digerakkan oleh motivasi ekstrinsik terletak diluar 

tingkah laku tersebut. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa bukan berarti motivasi 

ekstrinsik ini tidak baik  dan tidak penting karena dalam realitanya kondisi 

seseorang selalu berubah-ubah atau dinamis dan komponen-komponen 

lain dalam proses menjalani kehidupan yang ada yang kurang menarik 

sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Sejalan dengan pendapat Ali Maksum (2008:54) bahwa motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri individu. Tindakan 

yang dilakukan cenderung didasari oleh keinginan untuk memperoleh 

hadiah dari lingkungan seperti uang, piala, atau penghargaan lain.  

 

 



21 
 

 
 

2.1.2  Minat 

Minat mempunyai definisi yang berbebada-beda menurut ahli, akan tetapi 

mempunyai tujuan yang sama. Masing-masing ahli mendefinisikan minat sesuai 

dengan pandangan dan disiplin ilmu masing-masing.  

2.1.2.1 Pengetian Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. 

Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan keterikatan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2008:166). 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi  penerimaan minat-minat baru (Slameto, 2010:180). 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang 

dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang 

dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini, 

menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang (biasanya 

disertai dengan perasaan senang), karena itu, merasa ada kepentingan dengan 

sesuatu itu (Sardiman, 2014:76).  
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Secara sederhana, minat diartikan (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut 

Reber (1988) (dalam Muhibbin Syah, 2007:151) minat tidak termasuk istilah 

populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-

faktor internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan.  

Menurut Bernard (dalam Sardiman, 2014:76) minat tidak timbul secara 

tiba-tiba/spontan, melainkan timbul akibat partisipasi, pengalaman, kebiasaan 

pada waktu belajar atau bekerja. Jadi jelas bahwa soal minat akan selalu berkait 

dengan soal kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu yang penting bagaimana 

menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar. 

Suatu anggapan yang keliru adalah bila mengatakan bahwa minat dibawa 

sejak lahir. Minat adalah perasaan yang didapat karena berhubungan dengan 

sesuatu (Syaiful Bahri Djamarah, 2008:167). 

Berdasarakan pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan 

bahwa minat adalah kecenderungan terhadap suatu hal yang terjadi karena 

adanya interaksi yang intensif dengan sesuatu yang membuat tertarik. 

2.1.3  Aktvitas Fisik (physical activity) 

Baru-baru ini, U.S Center for Disease and Prevention (CDC) dan 

American Collage of Sports Medicine melaporkan bahwa sebanyak 250.000 jiwa 

melayang setiap tahun karena gaya hidup yang pasif. Kurangnya aktivitas fisik 

sekarang dianggap sebagai faktor risiko utama untuk sakit jantung sama halnya 

dengan kolesterol darah yang tinggi, tekanan darah tinggi dan merokok. Bukan 

lantaran karena aktivitas yang keras, tapi karena begitu banyak yang tidak aktif 

atau pasif. Ketidakaktifan memiliki kontribusi pada jumlah kematian yang besar 
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(34%) ketimbang penyakit jantung dan menelan biaya medis 5,7 miliar dollar per 

tahun. 

Wankel dalam Ali Maksum (2008:51) menggunakan istilah aktivitas fisik 

(physical activity), dan bukan olahraga. Aktivitas fisik adalah semua bentuk 

gerakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya bekerja, rekreasi, 

latihan, dan aktivitas olahraga. 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang menghasilkan 

pengeluaran energi. Ini adalah perilaku yang dilakukan manusia. Aktivitas fisik 

dapat terjadi di tempat kerja (menyapu, memotong, menyapu), selama waktu 

luang (lari, golf), dan untuk transportasi (berjalan ke toko, bersepeda ke tempat 

kerja (Lynda Randsdell et al, 2009:24).  

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa aktivitas fisik adalah 

segala tingkah laku yang menggunakan kemampuan fisik untuk melakukan 

tindakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk bekerja, bermain, dan olahraga. 

2.1.3.1 Hubungan Antara Aktivitas Fisik, Kebugaran dan Kesehatan 

 Dalam penelitian alumni harvard, 78,8 alumni dengan aktivitas yang 

paling sedikit meninggal karena kardiovaskuler (per 10.000) versus 43 alumni 

yang sangat aktif, menghasilkan perbandingan resiko 43:78,8=0,54 (0,54%). 

Dengan kata lain, resikonya 46% lebih rendah (100%-54%=46%) bagi alumni 

yang aktif (Brian J Sharkley, 2011:5). 

2.1.3.2 Aktivitas dan Resiko Penyakit Arteri Koroner 

 Tabel 2.1 Faktor Resiko CAD (Coronary Artery Disease) 

(Brian J Sharkley, 2011:6) 

Dipengaruhi oleh 

aktivitas fisik  

Mungkin dipengaruhi 

oleh aktivitas fisik 

Tidak dipengaruhi 

aktivitas fisik 
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Bentuk tubuh endomeso 

morphic 

Daya tolak insulin Sejarah penyakit 

jantung keluarga 

Kelebihan berat badan Ketidaknormalan 

elektrocardiografik 

Jenis kelamin (pria 

memiliki resiko yang 

lebih besar hingga 60 

tahun) 

Kenaikan lipid darah Kenaikan asam uriac 

Tekanan darah tinggi 

atau hypertensi 

Ketidaknormalan fungsi 

paru-paru 

Merokok  

Kepribadian atau pola 

kebiasaan (agresif, 

kompetitif) 

Fisik tidak aktif Reaktivitas mental 

(rekasi terhadap stress) 

Makanan (lemak 

jenuh, garam) 

 

2.1.3.3 Ketidakaftifan dan CAD 

 Dalam perbandingan dengan subyek yang kurang aktif (ayng 

menjalankan aktivitas kurang dari 1000 kalori per minggu), tingkat aktivitas yang 

sedang dan tinggi menghasilkan perbandingan resiko mortalitas 0,71 dan 0,54 

Kurang dari 1000 kalori per minggu    RR=1,0 

1000 hingga 2500 kalori per minggu   RR=0,71 

Lebih dari 2500 kalori per minggu   RR=0,54 

Dengan demikian, aktivitas yang tingkat menengah menghasilkan 

pengurangan resiko 29%, dan aktivitas tinggi mengurangi 46%. Orang yang 

melakukan olahraga ringan atau sedang memiliki perbandingan mortalitas 0,79 
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dan 0,63 dibandingkan dengan yang tidak berolahraga (Brian J Sharkley, 

2011:7). 

2.1.3.4 Aktivitas Fisik Versus Kebugaran 

 Tingkat kematian hampir 3 kali lebih tinggi bagi pria yang pasif. Dan 

dalam klasifikasi pasif, tingkat kebugaran aerobik membuat perbedaan hanya 

pada tingkatan yang terendah, dimana pria yang paling tidak bugar memiliki 

resiko 2 kali lebih besar dari subyek pasif lainnya (5 kali lebih besar dari pria 

yang aktif). Diantara subyek yang aktif, tingkat kematian tidak terlalu berbeda, 

tanpa memperhitungkan tingkat kebugaran aerobik. Penemuan ini menyimpulkan 

bahwa, bagi subyek pria terbanyak dan bahwa tingkat kebugaran aerobik yang 

lebih tinggi tidak menghasilkan perlindungan dari kematian (penyakit jantung 

merupakan lebih dari ½  penyebab kematian) (Brian J Sharkley, 2011:10). 

2.1.3.5 Pengaruh Aktivitas Terhadap Jantung 

Tabel 2.2 mekanisme kardioprotektif (Brian J Sharkley, 2011:12) 

Aktivitas fisik dapat 

Meningkatkan  Menurunkan  

1. Oksidasi lemak 

2. Jumlah pembuluh darah koroner 

3. Ukuran pembuluh 

4. Efisiensi jantung 

5. Efisiensi distribusi darah periferal 

6. Kapasitas peredaran elektron 

7. Kapasitas fibrinolytic (penguraian 

gumpalan) 

8. Kandungan oksigen dalam arteri 

1. Serum kolesterol dan 

triglycerides 

2. Ketidaktolerasnisan glukosa 

3. Kegemukan, adiposity 

4. Ketebalan platelet 

5. Tekanan darah dalam arteri 

6. Denyut jantung 

7. Kecenderungan terhadap 

dysrhythmias 
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9. Sel darah merah dan volume 

darah 

10. Fungsi thyroid 

11. Produksi hormon pertumbuhan 

12. Toleransi terhadap stress 

13. Kebiasaan hidup yang bijaksana 

14. Kenikmatan hidup 

8. Reaksi yang berlebih 

terhadap hormon 

9. Tekanan mental 

 

 Menurut Brian J Sharkley (2011:12-13) pengaruh aktivitas terhadap 

jantung adalah sebagai berikut: 

a. Efisiensi jantung 

Aktivitas secara teratur mengurangi beban kerja jantung. Perubahan pada 

otot tulang, termasuk kenaikan enzim yang menggunakan oksigen (aerobik) dan 

memantapkan metabolisme lemak, memungkinkan jantung untuk memenuhi 

tuntutan latihan dengan denyut jantung yang lebih rendah. 

b. Ukuran jantung 

Penelitian mengenai latihan daya tahan tubuh telah menyimpulkan bahwa 

jantung yang terlatih lebih besar, tapi yang meningkat adalah volume ventrikel 

kiri, yang memungkinkan volume stroke yang lebih besar. 

c. Persendian darah 

Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas meningkatkan sirkulasi dalam 

jantung. Penelitian terhadap binatang dan manusia menunjukkan bahwa pada 

beberapa subyek, aktivitas yang tidak berlebihan memantapkan perkembangan 

kolateral koroner, rute sirkulasi alternatif yang membantu mendistribusikan darah 

dan memperkecil efek penyempitan arteri koroner. 
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2.1.3.6 Pengaruh Aktivitas Terhadap Sistem Vaskular 

 Menurut Brian J Sharkley (2011:14) bahwa aktivitas menurunkan resiko 

CAD melalui perubahan didalam pembuluh darah yang terdiri dari: 

1. Penggumpalan darah 

Darah akan membentuk gumpalan dan membendung aliran darah jika 

kita cidera. Tapi gumpalan (yang disebut thrombus) yang terbentuk di 

dalam pembuluh darah yang tidak cidera akan berbahaya. Aktivitas yang 

teratur adalah cara untuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk 

menghancurkan gumpalan yang tidak diinginkan 

2. Tekanan darah 

Tekanan darah tinggi, atau hypertensi, menambah beban kerja jantung 

dengan memaksa jantung berkontraksi melawan hambatan yang besar. 

Aktivitas yang teratur dapat mengurangi tekanan darah pada penderita 

usia baya atau yang lebih tua. Dan berjalan kaki, tapi tanpa membawa 

beban, dapat mengurangi tekanan darah systolik pada individu berusia 

lanjut. 

3. Distribusi darah 

Aktivitas fisik yang teratur mengajarkan tubuh untuk mendistribusikan 

darah dengan lebih baik ke otot pada saat berolahraga, sehingga lebih 

mengurangi beban kerja jantung. 

2.1.3.7 Stress Mental 

 Aktivitas yang teratur merupakan mekanisme penanggulangan yang 

berfungsi meningkatkan toleransi pada stress mental. Aktivitas yang tidak 

berlebihan dan teratur adalah cara penanganan stress yang terbaik. Hanya 

karena aktivitas tersebut menyediakan keuntungan meditasi dan pelemasan 
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sambil menambah keuntungan yang berkaitan dengan kesehatan termasuk 

mengurangi berat badan; mengurangi resiko CAD, hypertensi, kanker, diabetes, 

dan penyakit lain dan; mengontrol kegelisahan dan depresi; dan juga 

meningkatakn prestasi, vitalitas, bahkan usia (Brian J Sharkley, 2011:18). 

2.1.3.8 Sumbangan Kegiatan Fisik 

Menurut Sumardianto (2000: 130-132) beberapa sumbangan yang  dapat 

diberikan kegiatan fisik terhadap organisme antara lain:  

1. Kegiatan fisik menghasilkan perkembangan fisik daripada organisme, 

sebanding dengan frekuensi, lamanya dan intensitas partisipasi dan sesuai 

dengan kapasitas individu untuk mencapai tujuan. 

2. kegiatan fisik menyumbang kepada penggunaan yang lebih efektif daripada 

organisme manusia dan sumber-sumber untuk kerja, bermain dan istirahat. 

3. Untuk partisipasi dalam satu cabang olahraga/kegiatan fisik dibutuhkan 

pengertian dari hal tersebut, dan juga persyaratan ilmiah untuk tingkat-tingkat 

partisipasi tertentu. 

4. Partisipasi dalam kegiatan fisik/cabang olahraga dapat membantu kepada 

integrasi dan penyesuaian individu sebagai makhluk sosial dalam hubungan 

demokratis dengan individu lain, dan dalam masyarakat yang berbeda-beda 

tingkatannya. 

2.1.3.9 Kesimpulan  

 Selama 40 tahun, para ahli epidemologi telah meneliti hubungan antara 

aktivitas yang teratur dan tidak teratur terhadap kesehatan dan daftar 

keuntungan yang didapat. Penelitian tersebut dengan jelas menunjukkan 

bagaimana aktivitas memantapkan kesehatan sambil mengurangi resiko CAD, 

hypertensi, stroke, kanker, diabetes, osteoporosis, kegemukan, dan penyakit 
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kronis lainnya. Saya telah memberikan keuntungan kesehatan tambahan yang 

berkaitan dengan aktivitas yang berat dan kebugaran, dan menunjukkan 

bagaimana aktivitas fisik yang tidak berlebihan dan teratur memperpanjang dan 

meningkatkan kualitas hidup (Brian J Sharkley, 2011:22). 

2.1.4 Ruang Terbuka 

Ruang terbuka merujuk pada suatu tempat yang diperuntukkan bagi 

kegiatan olahraga oleh sejumlah orang (masyarakat) dalam bentuk bangunan 

dan/lahan. Bangunan dan/lahan tersebut dapat berupa lapangan olahraga 

standar atau tidak, yang tertutup (indoor) maupun ruang terbuka (outdoor), atau 

berupa lahan yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga 

masyarakat (Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007:37). 

Menurut Toho Cholik M dan Ali Maksum (2007:37) ruang terbuka 

merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik. 

Keberadaan ruang terbuka olahraga yang mudah diakses oleh semua lapisan 

masyarakat dapat mendorong terciptanya masyarakat yang gemar berolahraga 

atau beraktivitas fisik. 

Hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan ruang terbuka adalah: (1) 

melestarikan dan memberdayakan ruang-ruang terbuka ada, (2) pembuatan dan 

pengembangan ruang-ruang terbuka di tempat-tempat tertentu yang mudah 

diakses oleh semua lapisan masyarakat, (3) pembuatan sarana dan prasarana 

olahraga terpadu (Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007: 40). 
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Gambar 2.1 Akses, Output, dan outcome Ruang Terbuka  

(Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007: 40) 

2.1.5  Olahraga  

Dari sudut pandang ilmu faal, olahraga adalah serangkaian gerak raga 

yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk 

meningkatkan kemampuan fungsionalnya, sesuai dengan tujuannya melakukan 

olahraga (Santosa Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik, 2012:37). 

Menurut Kemal dan Supandi dalam Husdarta (2010:145), 

mengungkapkan beberapa definisi olahraga ditinjau dari kata asalnya yaitu (1) 

disport/disportare, yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain 

(menghindarkan diri). Olahraga adalah suatu permulaan dari dan menimbulkan 

keinginan orang untuk menghindarkan diri atau melibatkan diri dalam 

kesenangan (rekreasi), (2) field sport, mula-mula dikenal di Inggris abad ke-18. 

Kegiatanya dilakukan oleh para bangsawan/aristocrat, terdiri dari dua kegiatan 

pokok yaitu menembak dan berburu pada waktu senggang. (3) desporter, berarti 
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Anak-anak 
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Berkelainan 
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melakukan 

aktivitas fisik 
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olahraga secara menyeluruh 

Output Ruang Terbuka 
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membuang lelah (Bahasa Perancis). (4) sport, sebagai pemuasan atau hobi 

(ensiklopedia Jerman). (5) olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan 

badan, seperti berenang, main bola, dan sebagainya. Olahraga adalah usaha 

mengolah, melatih raga/tubuh manusia untuk menjadi sehat dan kuat.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa olahraga 

adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan jasmani atau fisik sebagai 

komponen utamanya serta untuk tujuan tertentu.  

Dalam Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional pasal 6 juga disebutkan bahwa setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk: 

a. Memperoleh kegiatan olahraga 

b. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga 

c. Memilih atau mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

d. Memperoleh pengarahan, bimbingan, dukungan, pembinaan, dan 

pengembangan keolahragaan 

e. Menjadi pelaku olahraga 

f. Mengembangkan industri olahraga 

Sepertihalnya makan, olahraga merupakan kebutuhan hidup yang 

sifatnya periodik; artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina 

kesehatan, tidak dapat ditinggalkan, artinya harus selalu diulang dan diulang. 

Olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, rohani, dan sosial (Santosa Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik, 2012:87). 
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2.1.6 Rekreasi 

Menurut Muhammad Murni dan Yudha M. Saputra (2000:2-3) bahwa 

rekreasi merupakan sebuah istilah yang lebih populer dari pada waktu luang. 

Bahkan pandangan tradisional menjelaskan bahwa rekreasi adalah suatu 

aktivitas waktu luang baik yang dilakukan secara individu atau kelompok tidak 

terikat oleh siapapun guna mencapai kepuasan. Adapun pandangan 

kontemporer (saat ini) rekreasi merupakan aktivitas pengisi waktu luang yang 

dilakukan secara individu atau kelompok tanpa paksaan dengan melibatkan 

unsur fisik, psikis, emosional, dan sosial yang mengandung sifat sebagai 

pemulihan kembali keadaan yang ditimbulkan akibat aktivitas rutin. 

Dalam implementasi aktivitasnya rekreasi tidak lepas dari unsur bermain. 

Bermain sering mengacu pada pengertian bebas, bahagia, dan ekspresi alami 

dari setiap manusia. Berkaitan dengan ini, maka manusia sering disebut dengan 

makhluk bermain (homo ludens). Artinya bermain sudah menjadi kebutuhan 

setiap manusia. 

Ketiga teori dibawah ini yang memaparkan mengenai keterkaitan rekreasi 

dengan aktivitas bermain sebagai berikut: 

a. Teori Relaksasi 

a. Bermain dapat menimbulkan rasa gembira. 

b. Bermain dapat dilakukan pada waktu luang. 

c. Bermain memberikan kepuasan. 

d. Bermain dapat menghilangkan ketegangan (stress). 

b. Teori rekreasi 

a. Bermain sebagai penyegaran rasa penat. 

b. Bermain sebagai upaya untuk mengembalikkan daya cipta. 
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c. Bermain sebagai perubahan alamiah dari aktivitas kerja. 

c. Teori ekspresi diri 

a. Bermain menjadi alat pendorong untuk maju 

b. Bermain menjadi ekspresi diri.  

2.1.6.1 Hakekat dan Karakteristik Rekreasi 

Menurut Muhammad Murni dan Yudha M Saputra (2000:9-12) para pakar 

kerekreasian karakteristik rekreasi terdiri dari sembilan unsur sebagai berikut: 

1. Melibatkan Aktivitas 

Rekreasi memiliki ragam aktivitas. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti 

aktivitas fisik, psikis, sosial, maupun emosional.   

2. Tidak Memiliki Bentuk yang Permanen 

Sulitnya menentukan bentuk rekreasi yang permanen ini dikarenakan setiap 

individu memiliki keinginan yang berbeda.. 

3. Dilakukan pada Waktu Luang 

Setiap orang dapat dengan bebasnya melakukan sesuatu yang diinginkannya. 

Untuk mewujudkan keinginan seperti itu tidak mungkin dapat dilakukan pada 

waktu bekerja atau aktivitas rutin lainnya. 

4. Sukarela 

Rekreasi dapat dilakukan secara bebas dari hal-hal yang memaksa. Bebas 

bukan berarti melanggar aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat, tetapi 

lebih pada kebebasan berekspresi, berkreasi, dan pencarian jati diri.  

5. Adanya Motivasi 

Rekreasi dilakukan karena terdorong oleh motif. Motif memiliki bentuk dan 

macam aktivitas yang diinginkan. Dengan motivasi orang dapat secara aktif 

berkreasi. Motivasi itu bisa bersifat internal atau eksternal. 
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6. Dilakukan secara Sungguh-sungguh 

Rekreasi yang dilakukan harus memiliki tujuan. Sehingga saat melakukannya 

diperlukan kesungguhan dari pelakunya. Meskipun kepuasan bisa diraih, 

namun kegiatan yang dilakukanya tida

bukan rekreasi. 

7. Fleksibel 

Fleksibel diartikan tidak terikat oleh sesuatu. Oleh karena itu rekreasi tidak 

dibatasi oleh tempat atau macam kegiatannya. Rekreasi dapat dilakukan 

dimana saja tanpa harus terikat oleh kekhususan tempat. 

8. Universal 

Sifat universal yang menjadi ciri dari rekreasi telah melahirkan konsep bahwa 

rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari level anak-anak, remaja, 

orang tua, laki-laki dan wanita.  

9. Memberi Manfaat Positif 

Setiap aktivitas yang dilakukan individu selalu bertujuan. Kegiatan rekreasi 

merupakan salah satu aktivitas individu atau kelompok yang mengharuskan 

pelakunya menetapkan tujuan sebelum berkativitas. Berangkat dari tujuan 

itulah maka rekreasi itu akan dapat mendatangkan manfaat positif bagi 

pelakunya. 

2.1.6.2 Potensi Rekreasi 

Menurut Muhammad Murni dan Yudah M. Saputra (2000: 13-14) dari 

rekreasi ini dapat digali berbagai potensi yang dapat memberi nilai-nilai positif 

bagi pembentukan personaliti individu seperti fisik, psikis, emosional, sosial, 

intelektual, dan spiritual. 
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1. Fisik 

Sebagian besar kegiatan yang terkandung dalam rekreasi berupa aktivitas 

fisik. Aktivitas ini berpotensi memberikan kontribusi berupa nilai-nilai positif 

seperti pertumbuhan fisik, kesegaran jasmani, rehabilitasi, pengembangan 

skill, rileksasi, koordinasi, dan mengurangi ketegangan. 

2. Psikis 

Meskipun aspek ini tidak terukur menurut kasat mata, namun hasilnya dapat 

dirasakan. Potensi rekreasi yang bersifat psikis ini cenderung dilakukan 

secara personal seperti mendengarkan musik. Hasil yang diperoleh biasanya 

dalam bentuk keriangan, kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, kepuasaan, 

dan kebahagiaan. 

3. Emosional 

Tubuh manusia membutuhkan keseimbangan. Emosi merupakan penggerak 

munculnya ketidakseimbangan pada manusia. Untuk mengendalikannya 

dapat melakukan rekreasi. Rekreasi ini memiliki potensi sebagai penyeimbang 

seperti ekspresi diri, percaya diri, jati diri, instropeksi diri, tantangan, dan sikap 

saling harga menghargai baik antar individu dengan individu atau antar 

individu dengan kelompok.   

4. Sosial 

Dorongan sosial menjadi penting untuk membentuk kepribadian (personaliti). 

Rekreasi dapat membuka peluang untuk mengekspresikan perilaku sosial 

individu dalam masyarakatnya. Banyak potensi yang dapat dikembangkan 

dalam aspek sosial seperti keakraban, kesetiakawanan, kebersamaan, 

komunikasi, persahabatan, dan memberikan perhatian kepada sesama. 
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5. Intelektual 

Peluang untuk memperluas pengetahuan dan skill dalam rekreasi sangat tidak 

terbatas. Bahkan skill dapat dengan cepat berkembang melalui rekreasi. 

Potensi yang dapat diekmbangkan adalah membaca buku, belajar, mencari 

pengalaman baru, pengembangan hobi, melakukan evaluasi diri, 

memecahkan masalah, meningkatkan kesadaran berbudaya, dan perluasan 

wawasan. 

6. Spiritual 

Aspek spiritual kadang kala kurang mendapat perhatian yang serius, karena 

yang terpikir adalah ibadah riutal kepada kholiknya. Padahal potensi spiritual 

ini dapat dikembangkan melalui rekreasi. Beberapa kegiatan mediasi, 

perenungan, pendalaman, kekaguman, dan keterpesonaan akan ciptaan yang 

maha kuasa telah menjadi kekhasan dari spiritual. Adapun akativitas yang 

sering individu atau kelompok lakukan berupa ziarah, mendaki gunung, dan 

sebagainya. 

2..1.6.3 Sarana dan Prasarana Rekreasi 

Menurut Muhammad Murni dan Yudha M. Saputra (2000: 19-20) ada tiga 

lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana rekreasi 

yaitu lingkungan yang sengaja dibuat, lingkungan sosial, dan lingkungan alam 

yang sudah ada. 

1. Lingkungan yang Sengaja Dibuat 

Sarana ini biasanya dibuat untuk memenuhi tuntutan pelaku rekreasi 

dimana pada umumnya mereka menuntut adanya pelayanan yang memuaskan 

dari pengelola. Meskipun harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup 
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banyak, namun pencari kepuasan ini tidak memperdulikannya. Yang terpenting 

bagi mereka adalah terpuaskannya berbagai keinginannya itu. 

2. Lingkungan Sosial 

Sarana dan prasarana semcam ini umumnya dirancang dalam bentuk 

kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kegiatannya bisa pengembangan 

kegiatan yang sudah ada seperti festival tarian daerah se-Indonesia, pameran 

produksi dalam negeri, dan pagelaran musik tradisional. Atau kegiatan yang 

dirancang khusus untuk menarik pengunjung seperti pembukaan kegiatan 

olahraga Asean, Asia, atau Olympiade. 

3. Lingkungan Alam 

Lingkungan alam telah menjadi pendukung yang bernilai tak terhingga. 

Sarana dan prasarana yang didasari oleh keadaan alam umumnya bersifat 

natural. Rekayasa manusia tidaklah banyak. Hanya tinggal memanfaatkan yang 

sudah ada atau mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pasar. 

2.1.7  Olahraga Rekreasi 

Olahraga rekreatif dibedakan dengan rekreasi olahraga yaitu rekreasi 

yang menggunakan bentuk olahraga tanpa ikatan peraturan resmi dan kadang-

kadang tidak dalam bentuk pertandingan (Sumardianto, 2000: 97).  

Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada 

waktu senggang sehingga pelaku memperoleh kepuasan secara emosional 

seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan 

secara fisik-fisiologis seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, 

sehingga tercapainya kesehatan secar menyeluruh. Rekreasi merupakan 

kegiatan positif yang dilakukan pada waktu senggang dengan sungguh-sungguh 

dan bertujuan untuk mencapai kepuasan. Aktivitas rekreasi dibagi atas dua 
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golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik. Bagi anak-

anak termasuk santri di pesantren akan lebih baik aktivitas rekreasi yang 

dilakukan dan diprogramkan oleh pesantren yang bersifat aktif secara fisik 

(Husdarta, 2010:148-149). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa olahraga 

rekreasi adalah kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan pada 

waktu luang serta menggunakan aturan yang tidak resmi karena tujuan 

utamanya adalah kesenangan. 

Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 

2005 Pasal 19 tentang olahraga rekreasi bahwa: 

1. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali 

kesehatan dan kebugaran 

2. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, 

lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga 

3. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan: 

a. Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; 

b. Membangun hubungan sosial; dan/atau 

c. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. 

4. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, 

mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. 

5. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang 

mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, 

serta keselamatan dan kesehatan wajib: 

a. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis 

olahraga; dan 
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b. Menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. 

6. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga. 

 Menurut Sumardianto (2000: 99-100) olahraga menjadi rekreatif apabila 

dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni: 

a. Memenuhi norma bersama/sportif 

b. Memliki nilai positif/sehat dan segar 

c. Enthousiasme/memberi kepuasan 

d. Motif pribadi/sukarela 

e. Waktu senggang/di luar kerja 

2.1.8 Interaksi Sosial dari Olahraga 

Menurut Rusli 12) partisipasi 

seseorang dalam olahraga memberikan kesempatan kepadanya untuk berafiliasi 

dalam kelompok atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kontak sosial ini, 

seperti kebanyakan pendapat penulis dipandang sebagai faktor penting yang 

menjadi alasan bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam olahraga. Karena itu 

olahraga merupakan wahana yang memberikan kesempatan bagi pergaulan 

yang luas dan seseorang saling mengenal satu sama lain. Nilai silaturahmi dan 

persaudaraan amat kental dalam olahraga.  

2.1.9 Interaksi Nilai Budaya dan Olahraga 

Masyarakat  memiliki potensi untuk mengubah, membentuk dan 

mengarahkan perkembangan kelembagaan olahraga beserta kegiatannya, dan 

sebaliknya olahraga juga berpotensi untuk mempengaruhi lingkungan 

masyarakat sekitarnya. Pada tingkat individu keadaan demikian juga terjadi yaitu 
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transaksi (hubungan timbal balik) antara individu dan lingkungannya berlangsung 

sepanjang hidupnya. Karena itu, jika kita amati perkembangan olahraga di 

tingkat nasional atau di tingkat Jawa Barat, khususnya dari kacamata sosiologis, 

maka kita dapat menyimpulkan bahwa kemajuan/kemunduran itu berpangkal dari 

kegiatan yang berlangsung dalam konteks sosial budaya, perubahan sosial, 

namun juga tidak lepas dari perubahan secara historis (Rusli Luthan dan Amung 

 2000:49). 

2.1.10 Partisipasi 

Secara umum, lingkup partisipasi olahraga dapat mencakup partisipasi 

langsung seperti melakukan olahraga dan tidak langsung seperti sebagai 

sponsor penyelenggaraan event olahraga. Secara khusus, partisipasi olahraga 

merujuk pada keterlibatan langsung secara aktif sebagai pelaku olahraga. 

Olahraga tersebut dapat berbentuk olahraga formal seperti sepak bola, maupun 

tidak formal seperti olahraga tradisional. Demikian juga sifat olahraga yang 

dilakukannya dapat bersifat rekreatif, kompetitif, dan olahraga untuk kesehatan 

dan kebugaran (Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007:46). 

2.1.10.1 Partisipasi Olahraga dan Penurunan Pengeluaran Biaya Kesehatan 

Prof. Dr. Bruce Kidd, Regional Director, ICSSPE, dari Universitas 

Toronto, Kanada dalam makalahnya The economic Case for Physical Education, 

mengemukakan bahwa partisipasi pada aktivitas jasmani sehari-hari yang 

bermutu yang dilakukan oleh setiap anak dapat dipandang sebagai sebuah 

investasi bagi pertumbuhan masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan 

baik. Hal ini terungkap dari hasil penelitiannya bahwa partisipasi pada pendidikan 

jasmani yang bermutu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan yang sehat, pembentukan kebiasaan bertanggung jawab sebagai 
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waraga negara, termasuk pencegahan obesitas yang merupakan kepedulian 

yang semakin meningkat (Toho Colik M dan Ali Maksum, 2007:46). 

Partisipasi secara teratur dalam olahraga dan aktivitas jasmani lainnya 

menyumbang kepada pembentukan keluarga yang kuat dan saling mendukung 

dan bertetangga dengan baik. Sumbangan seperti itu, berupa kesempatan untuk 

mengembangkan warga masyarakat yang sehat, percaya diri, terdidik, dan 

produktif, dan masyarakat yang aman dan saling mendukung sangat dibutuhkan 

dalam dunia yang kompleks, berubah cepat dan saling bergantung satu sama 

lain (Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007:46). 

Sisi negatif dari keadaan masyarakat yang tidak sehat, seperti ongkos 

perawatan kesehhatan dan kehilangan produktivitas telah meningkat. Begitu juga 

ongkos sosial dari lingkungan warga yang merasa tidak tentram dan upaya untuk 

merehabilitasi para remaja dengan berbagai sebab, juga semakin cepat 

pertumbuhannya di berbagai negara (Toho Cholik M dan Ali Maksum, 2007:46). 

2.1.11 Kecamatan Gemolong  

Kecamatan Gemolong adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah 

barat ibu kota Kabupaten Sragen. Gemolong berjarak ± 37 kilometer dari pusat 

Kabupaten Sragen dan ±20 kilometer dari Kota Solo. Kecamatan Gemolong 

terdiri dari 14 Desa/Kelurahan dan 45 Lingkungan/Kebayanan, dan terbagi dalam 

13 RW dan 278 RT. Sedangkan luas Wilayah Kecamatan Gemolong yaitu 4.032 

Ha, atau 4.27% dari Wilayah Kabupaten Sragen. Mata pencaharian masyarakat 

Gemolong adalah dibidang pertanian dengan 8.907 jiwa, kemudian diikuti dalam 

bidang perdagangan, lalu jasa dan sosial. Hal ini mendorong berkembangnya 

perekonomian dengan pesat dikawasan Gemolong. Dapat dibuktikan dengan 

adanya beberapa toserba yang dibangun dikawasan Gemolong. Fasilitas 
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dibidang pendidikan terdiri dari TK sebanyak 25 buah, SD/MI sebanyak 35 buah, 

SLTP Negeri sebanyak 4 buah, SLTP Swasta 9 buah, SLTA Negeri 2 buah, dan 

SLTA Swasta 9 buah.  

http://www.sragenkab.go.id/home.php?menu=40/ (diakses 24 maret 2016 

jam16.16) 

2.1.12 Gemolong  Edupark 

Gemolong  Edupark adalah sebuah Taman yang dibangun di salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen yaitu Kecamatan Gemolong. 

Pembangunan Gemolong Edupark dalam rangka memenuhi ruang terbuka hijau 

bagi masyarakat. Gemolong Edupark mempunyai konsep taman yang modern. 

Selain sebagai taman juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti 

pentas seni, olahraga, maupun sekedar menikmati suasananya. 

Lokasi Gemolong Edupark ini berada di perbatasan antara Kauman dan 

Mbolong. Masayarakat yang berasal dari arah timur seperti plupuh atau gabugan 

dapat mengunjungi taman ini melalui jalan raya, sampai SD Negeri 1 Gemolong 

kemudian belok ke kanan, dan akan menemukan taman ini di sebelah kiri jalan. 

Kemudian apabila dari arah Solo-Purwodadi dapat melalui perempatan 

Gemolong, kemudian ambil arah ke timur, di depan SD Negeri 1 Gemolong ambil 

ke arah kiri. Lokasi persisnya sendiri berada di depan perumahan Gemolong 

Permai dan dapat masuk tanpa dikenai biaya apapun. Hanya masyarakat yang 

datang membawa kendaraan dikenai biaya untuk parkir. 

Beberapa fasilitas yang ada di Gemolong Edupark ini seperti taman 

bermain untuk anak-anak, lapangan voli, patung gajah purba karena wilayah 

Sragen dan sekitarnya memang dikenal sebagai wilayah yang sering ditemukan 

benda purbakala. Selain itu juga ada terapi batu, aneka tanaman, bahkan di 
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Gemolong Edupark pernah diselenggarakan pertunjukan teater beberapa waktu 

lalu, karena memang terdapat fasilitas untuk panggung pertunjukan.  

2.2  Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konseptual
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

1. Motivasi masyarakat untuk melakukan physical activity di taman 

Gemolong Edupark karena faktor kesehatan, kesenangan, sebagai 

aktivitas dan faktor sosial. Kesehatan dapat dilihat dari berbagai aktivitas 

fisik yang tujuannya untuk menjaga kesehatan seperti bermain bola voli, 

jogging, bermain sepatu roda, dan lain-lain. Kesenangan dapat dilihat dari 

aktivitas yang dilakukan di taman dengan menyalurkan bakat ataupun 

hobi di taman seperti bermain di playground, membaca buku, bermain 

sekuter dan lain-lain. Sebagai aktivitas dapat dilihat dari intensitas 

pengunjung datang ke taman dan aktivitas rutin yang dilakukan 

pengunjung seperti bermain voli, jogging, dan lain-lain. Faktor sosial 

dapat dilihat dari pengunjung yang datang bersama keluarga atau teman 

mereka sehingga taman dapat dijadikan sebagai sarana bersosialisasi 

bagi masyarakat. 

2. Physical activity yang dominan dilakukan masyarakat di taman Gemolong 

Edupark adalah berjalan-jalan di taman, jogging atau lari di Minggu pagi, 

bermain bola voli, anak-anak yang bermain di area playground, 

pengunjung yang membawa hewan peliharaan, bermain sepatu roda, 

bermain sekuter, membaca buku,  serta masyarakat yang datang untuk 

berdagang. 

3. Gemolong Edupark langsung maupun tidak langsung memberikan 

dampak terhadap masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi
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fisik, psikis, emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Pembangunan 

Gemolong Edupark memberikan dampak terhadap perkembangan 

Kecamatan Gemolong. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi 

dengan bergeraknya perekonomian, dari segi kesehatan keberadaan 

taman menjadi paru-paru kota., dan dari segi estetika  yaitu semakin 

tertatanya kota dan semakin terlihat indah karena telah memiliki taman 

kota. 

4. Pembangunan Gemolong Edupark tidak lepas dari dukungan berbagai 

lembaga pemerintahan. Bappeda berperan terhadap pengusulan 

pembangunan taman kota ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat 

memberikan dana untuk pembangunan taman kota. Kedepannya 

Bappeda juga merencanakan penambahan beberapa fasilitas  untuk 

pengembangan taman Gemolong Edupark. Pemerintah daerah berperan 

dalam penyediaan lahan yang digunakan untuk pembangunan taman. 

Pemerintah Kecamatan Gemolong ditunjuk sebagai pengelola sementara 

selama belum ada serah terima kepada pihak pemerintah 

daerah.Kedepannya Gemolong Edupark akan dijadikan sebagai pusat 

kegiatan bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

5.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen:  

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sragen merawat fasilitas yang 

sudah ada di Gemolong Edupark. 

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sragen melengkapi fasilitas 

yang masih kurang serta menambahkan fasilitas yang belum 

tersedia seperti penambahan area playground, sarana olahraga, 

fasilitas gym, tempat duduk, fasilitas yang mengedukasi dan lain-

lain.  

3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sragen membangun lebih 

banyak lagi ruang terbuka hijau ataupun taman kota karena 

mempunyai dampak yang baik dalam berbagai bidang. 

2. Bagi Pengunjung: 

1. Diharapkan pengunjung dapat memanfaatkan taman Gemolong 

Edupark untuk kegiatan yang positif. 

2. Diharapkan pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas yang 

tersedia di taman Gemolong Edupark dengan baik. 

3. Diharapkan pengunjung ikut menjaga kebersihan serta berbagai 

fasilitias yang ada. 
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