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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan hal yang sangat dekat dengan manusia kapan dan 

dimana saja berada. Sebab olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup 

yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Olahraga menempati salah satu 

kedudukan terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan modern 

sekarang ini manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan olahraga baik 

sebagai salah satu pekerjaan khusus, sebagai tontonan, rekreasi, mata 

pencaharian, kesehatan maupun budaya. Salah satu cabang olahraga yang saat 

ini sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum muda 

adalah olahraga futsal. Hal ini disebabkan karena olahraga futsal hanya 

memerlukan peralatan yang sederhana serta mendatangkan kesenangan bagi 

yang bermain.  

Olahraga futsal yang dimainkan oleh dua regu yang saling berlawanan 

ini dapat dimainkan oleh siapa saja, baik anak-anak, usia muda maupun tua. 

Futsal merupakan permainan yang unik karena merupakan gabungan antara 

permainan sepakbola dan bolabasket. Futsal bukan merupakan permainan 

yang bersifat perseorangan akan tetapi merupakan permainan yang bersifat 

beregu. Tiap-tiap regu terdiri dari atas 5 orang, sehingga harus ada kerjasama 

antar pemain untuk menghasilkan kemenangan. Meskipun tim terdiri atas 

pemain yang memiliki keterampilan dan teknik yang baik tetapi tidak 

memiliki kemampuan kolektif antar pemain, maka tidak menjadi jaminan tim 

tersebut akan menjadi tim yang solid. Olahraga futsal dapat dimainkan di 
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dalam ruangan maupun di luar ruangan dan tidak membutuhkan tempat yang 

sangat luas, sehingga olahraga futsal merupakan salah satu olahraga yang 

praktis. 

Dewasa ini olahraga futsal mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, khususnya dalam dunia mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan 

munculnya berbagai tim-tim futsal yang dibentuk dan beranggotakan 

mahasiswa-mahasiswa. Tim tersebut dibentuk mahasiswa dengan latar 

belakang yang sama. Mereka membentuk komunitas futsal tersebut untuk 

menyalurkan hobbi, memanfaatkan waktu luang, untuk sekedar mencari 

kesenangan tetapi ada yang ingin berprestasi.  

Semakin banyak mahasiswa yang senang untuk berolahraga futsal, 

semakin banyak juga penyewaan lapangan futsal yang dibuat di daerah dekat 

dengan kampus. Jarak antar penyewaan lapangan futsal yang satu dengan 

yang lain tidak terlalu berjauhan. Dapat diambil contoh yang di sekitar UNY 

antara lain: Arena Futsal, RRI Futsal, Next 1 dan Next 2 Futsal. Mahasiswa 

dapat memilih penyewaan lapangan futsal sesuai dengan harga, pelayanan, 

letaknya yang strategis, serta kelengkapan sarana prasarananya. Selain itu 

semakin banyak turnamen-turnamen yang diselenggarakan antar mahasiswa. 

Hal ini dilakukan untuk mencari bakat-bakat atau sekedar untuk mempererat 

tali persaudaraan antar mahasiswa. Dari pengamatan dan pengalaman peneliti 

selama ini, turnamen-turnamen antar mahasiswa yang diselenggarakan bisa 

dikatakan berhasil, artinya dari segi peserta yang ikut berpartisipasi sangat 

banyak serta dari segi penontonya tidak sepi, ini membuktikan bahwa 
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olahraga futsal saat ini mendapatkan perhatian yang besar dari mahasiswa. 

Mahasiswa mengikuti turnamen futsal untuk mengasah keterampilan atau 

sekedar mencari pengalaman. Kejuaraan futsal antar mahasiswa yang 

diselenggarakan di Yogyakarta antara lain: HIMATIKA Futsal Cup, DTE 

Futsal Cup, Liga Futsal Kampus seJogja-Jateng, dan AP Futsal Cup. 

Berdasarkan observasi yang diperoleh penulis di Arena Futsal, 

didapatkan hasil bahwa yang sering bermain futsal di tempat tersebut 

sebagian besar adalah para mahasiswa. Karena letaknya yang dekat dengan 

FIK banyak mahasiswa FIK yang bermain futsal di tempat tersebut. Bahkan 

bukan hanya mahasiswa FIK, mahasiswa dari fakultas lain juga bermain 

futsal di Arena Futsal. Fenomena ini membuktikan bahwa futsal menjadi 

olahraga yang sangat digemari di kalangan mahasiswa. 

Di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) khususnya 

pada Pendidikan Jasmani Kesahatan dan Rekreasi (PJKR), dari pengamatan 

peneliti  olahraga futsal tidak kalah peminatnya dengan olahraga sepakbola 

yang sangat populer atau olahraga yang lainnya. Dibuktikan dengan 

diadakannya kompetisi futsal se-Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) yang 

peserta dan penontonnya banyak. Selain itu antar kelas sering mengadakan 

pertandingan persahabatan. Di dalam satu kelas dapat terbentuk lebih dari 

satu tim futsal. Namun di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) sendiri olahraga 

futsal belum menjadi salah satu cabang olahraga yang diajarkan dalam 

perkuliahan sehingga membuat mahasiswa berlatih mengasah keterampilan 

olahraga futsal ini di luar jam perkuliahan. Selain itu belum tersedianya 
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wadah/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) futsal yang menampung 

mahasiswa-mahasiswa yang berminat atau senang dengan olahraga futsal. 

Padahal apabila dibentuk UKM futsal dapat menghasilkan atlet-atlet futsal 

yang unggul sehingga dapat berprestasi dan mengharumkan universitas 

Negeri Yogyakarta. 

Bertitik pada latar belakang masalah di atas peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar minat mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) 

khususnya jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 

terhadap olahraga futsal. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diidentifikasikan berbagai masalah yang akan timbul dalam penelitian 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Belum diketahui apa saja penyebab olahraga futsal sangat berkembang 

pesat di masyarakat. 

2. Belum diketahui faktor-faktor minat apa saja yang mempengaruhi 

mahasiswa terhadap olahraga futsal. 

3. Belum diketahui seberapa besar minat mahasiswa FIK terhadap olahraga 

futsal. 

4. Olahraga futsal belum diajarkan di perkuliahan FIK UNY tetapi sudah 

banyak mahasiswa yang bermain futsal. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih fokus dan 

terbatasnya waktu, tenaga, biaya serta kemampuan, tidak semua 

permasalahan dijadikan masalah penelitian oleh peneliti. Peneliti dalam 

penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan tentang “Minat 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 

Angkatan Tahun 2010 terhadap Olahraga Futsal”. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk memberikan arahan yang jelas dalam 

penelitian ini, dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Seberapa besar minat 

mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 

angkatan tahun 2010 terhadap olahraga futsal? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat 

mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 

angkatan tahun 2010 terhadap olahraga futsal. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Teoritik 

a. Dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan sebagai kajian dalam olahraga pendidikan pada khususnya. 
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b. Dapat dipakai sebagai pembelajaran, bahan bacaan, dan referensi bagi 

peneliti di masa yang akan datang. 

2. Praktik 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengadakan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) futsal. 

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pembinaan dan 

pengembangan pada cabang olahraga futsal. 

c. Diharapkan menjadi masukan sekaligus memacu semangat belajar 

mahasiswa untuk mengembangkan diri dibidang olahraga futsal agar 

dapat berprestasi. 

 


