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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Lingkungan sosial adalah suatu daerah atau tempat dimana seseorang tinggal 

untuk bermasyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan 

sekitarnya. Lingkungan sosial terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat yang 

paling awal adalah keluarga, tetangga, lingkungan sekolah dan yang terakhir 

lingkungan masyarakat. Budaya adalah suatu kebiasaan yang turun temurun di 

lakukan oleh masyarakat. Linkungan dapat mempengaruhi kondisi kebugaran 

fisik maupun pola perilaku seseorang Ada berbagai macam hal yang terdapat 

dalam sebuah lingkungan dimana manusia bertempat tinggal. Lingkungan 

sosial budaya yang berada di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. 

 

Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan memiliki ciri dan corak 

tersendiri, sehingga manusia yang menempati wilayah tersebut juga akan 

mempunyai corak budaya tersendiri. Sehingga budaya tersebut mempengaruhi 

pola hidup masyrakat nya. Menurut Koentjaradiningrat (2004:9) menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, seperti pengetahuan, ide 

dan hasil karya cipta masyarakat. Adapun budaya aktivitas fisik merupakan 

budaya gerak dan budaya diam. 
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Pedesaan adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama, tinggal 

bersama sebanyak-banyak beberapa hidup dari pertanian, perikanan dan 

sebagainya. Usaha-usaha yang dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, sebagai 

syarat penting bagi pola kehidupan agraris.Sedangkan perkotan menurut adalah 

masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-

macam lapisan atau tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. 

Mayoritas penduduknya hidup berjenis-jenis usaha yang bersifat non agraris. 

Maksut dari kota di sini dalah tempat bermukim dan sebagai pusat kegiatan 

pemerintahan, ekonomi dan budaya. 

 

Desa sebagai tempat tinggal penduduk yang relatif kecil atau sedikit, organisasi 

desa relatif sederhana, dan hubungan antar anggota masyarakatnya relatif 

sederhana, dan hubungan antar masyarakatnya memiliki ciri keakraban, 

persaudaraan atau gotong royong yang masih tampak kuat. Ekologi atau 

lingkungan hidup desa tentu berbeda sekali dengan ekologi kota, desa-desapun 

bervariasi sesuai dengan letak alaminya, ada desa-desa di sepanjang laut, ada 

yang didaerah padang ilalang atau bahkan padang pasir atau di hutan belantara. 

Besar kecilnya suatu desa sangat bervariasi tergantung dari sejarah masing-

masing desa, yakni tergantung pada pendiri. Sebagai tempat pemukiman dan 

kesatuan wilayah hukum.  

 

Daerah perkotaan dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan, pusat 

pemasaran untuk berbagai barang dan ide, tempat perkembangannya suatu 

masyarakat yang didasarkan pada perjanjian timbal balik, cermin untuk 
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dijadikan teladan, tempat bertemunya aneka ragam paham dan aliran, serta 

pusat peradaban dan kebudayaan.  

 

Kebugaran jasmani adalah  kondisi jasmani yang bersangkut paut dengan 

kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal 

danefisien. Disadari atau tidak, sebernarnya kebugaran jasmani itu merupakan 

salah satu kebutuhan hidup manusia karena kebugaran jasmani bersenyawad 

engan hidup manusia .Permasalahan utama yang dihadapi kebugaran jasmani 

di perkotaan, adalah terjadinya perubahan nilai sosial budaya, dari budaya aktif 

bergerak menjadi menjadi budaya diam.  

 

Perihal ini menurut Bart Crum (1994)  menyatakan a change in movement 

culturePerson.  Menganalisis pendapatnya Bart Crum tersebut bahwa 

pergeseran budaya ini dipicu oleh dampak globalisasi ekonomi, teknologi 

komunikasi dan transportasi serba otomatis sehingga anak-anak cenderung 

menghilangkan aktivitas fisik dalam berbagai kegiatannya. Salah satu 

penyebab rendahnya kebugaran jasmani adalah lingkungan sosial anak-anak di 

daerah perkotaan atau di daerah pedesaan yang merupakan tempat tinggal 

dimana mereka tumbuh dan berkembang.Itulah sebabnya kebugaran jasmani 

bukanlah semata-mata masalah pedagogi, rendahnya kebugaran jasmani anak, 

infrastruktur, dan fakor lingkungan sosial serta geografis, yakni aspek fisik-

biologis dan psikologis serta dari aspek lingkungan sosial budaya (socio-

cultural). Persoalan ini tak kunjung habis, bahkan memunculkan masalah baru 

yang menyebabkan kualitas pendidikan jasmani semakin menurun. 
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Kasus ini merupakan satu dari sepuluh penyebab kematian di dunia. Menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi “pada tahun 2020 sebanyak 

73 persen kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular, atau sebanyak 60 

persen kematian disebabkan akibat rendahnya kebugaran jasmani. Apabila 

disimak lebih mendalam inti permasalahannya, lebih tepat dikatakan terjadinya 

kelemahan kebugaran jasmani di sekolah sepakbola dilihat dari Lingkungan 

sosial dan budaya tempat tinggal nya.  

 

Dari tinjauan pertandingan terakhir yang dijalankan SSB Catur Tunggal dan 

Amor Junior adanya penurunan kebugaran jasmani dan daya tahan pemain 

ketika bertanding.Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kebugaran 

jasmani siswa sepakbola Amor Junior Metro dan siswa sepakbola Catur 

Tunggal serta pengaruh faktor linkungan sosial budaya terhadap kebugaran 

jasmani pemain. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Dari  latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka permasalahan yangdapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut :  

 

1. Adanya pergeseran sosial budaya akibat globalisasi ekonomi komunikasi 

dan transportasi yang serba otomatis dan cenderung menghilangkan 

aktivitas fisik siswa SSB Catur Tunggal Bandar Lampung dan siswaSSB 

Amor Junior Metro dalam berbagai kegiatan sehari-hari pemain. 
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2. Rendahnya kebugaran jasmani siswa SSB Catur Tunggal Bandar Lampung 

dan SSB Amor Junior Metro yang berpengaruh terhadap penampilan 

bermain sepakbola.  

 

C. Batasan Masalah 

 

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini dibatasihanya pada 

“PerbandinganTingkat Kebugaran Jasmani Dan Faktor Lingkungan Sosial 

Budaya Pada SiswaSekolah Sepakbola Catur Tunggal Kota Bandar Lampung 

DanSiswa Sekolah Sepakbola Amor Junior MetroDi Bawah Usia 12 Tahun” 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkanperihal tersebut di atas penelitian ini terfokus mempelajari 

bagaimana lingkungan sosial, budaya terhadap kebugaran jasmani pemain 

sepakbola Amor Junior Metro dan Catur Tunggal Bandar Lampung. (Studi 

perbandingan pemain sepakbola di daerah  Yosomulyo Metro dan pemain 

sepakbola di daerah Bandar Lampung dibawah usia 12 tahun). Masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakondisilingkungan sosial budayapemain sepakbola Ammor 

Junior Mero dan pemain sepakbola Catur Tunggal Bandar lampung di 

bawah usia 12 tahun? 
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2. Bagaimanakondisi kebugaran jasmani pemain sepakbola Ammor Junior 

Mero dan pemain sepakbola Catur Tunggal Bandar lampung di bawah usia 

12 tahun? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahuikondisilingkungan sosial budayapemain sepakbola 

Ammor Junior Mero dan pemain sepakbola Catur Tunggal Bandar lampung 

di bawah usia 12 tahun. 

2. Untuk mengetahuikondisi kebugaran jasmani pemain sepakbola Ammor 

Junior Mero dan pemain sepakbola Catur Tunggal Bandar lampung di 

bawah usia 12 tahun. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis digunakan sebagai: 

a. Salah satu bahan acuan penelitian di bidang pendidikan jasmani dan 

kesehatan. 

b. Salah satu kajian untuk penelitian ilmiah berkenaan dengan kebugaran 

jasmani pemain sepakbola khususnya anak-anak. 

 

2. Secara Praktis 

1. Bagi Pemain Sepakbola 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang dampak 

kurangnya beraktivitas fisik terhadap kebugaran jasmani. 

2. Bagi Pelatih  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman untuk melatih di 

sekolah sepakbola, agar memperhatikan lingkungan sosial, budaya 

masyarakat di sekitar sekolah sepakbola yang dapat berpangaruh 

terhadap kebugaran jasmani pemain. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penting nya faktor 

lingkungan sosial budaya terhadap perubahan kebugaran jasmani seorang 

pemain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


