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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerimaan Mahasiswa Terhadap Olahraga Futsal 
Di Kota Palembang (Studi Pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit 
Besar Palembang)”. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dilihat adalah 
bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mengakses olahraga futsal di Kota 
Palembang, bagaimana penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal di Kota 
Palembang, dan apakah terdapat hubungan status sosial ekonomi mahasiswa 
dengan penerimaan terhadap olahraga futsal di Kota Palembang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengakses 
fasilitas olahraga futsal di Kota Palembang, dan untuk mengetahui penerimaan 
mahasiswa terhadap olahraga futsal di Kota Palembang, serta untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan status sosial ekonomi mahasiswa dengan penerimaan 
terhadap olahraga futsal di Kota Palembang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode 
kuantitatif serta menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Lokasi 
penelitian yaitu pada Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar Palembang. 
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu 
penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal. Namun terdapat juga variabel 
kontrol yakni status sosial ekonomi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
individu, yaitu mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil, pada hipotesis 1 yaitu 
bahwa kemampuan mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar 
Palembang dalam mengakses fasilitas olahraga futsal adalah cukup atau sedang, 
ini dibuktikan dari hasil perhitungan uji statistik tingkat pencapaian sebesar 70%. 
Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa pada penggunaan uang sakunya 
dipengaruhi oleh pertimbangan untuk kebutuhan sehari-hari yang lain dan juga 
dikarenakan oleh besar beban biaya serta waktu luang yang mempengaruhi 
kemampuan mahasiswa untuk mengakses fasilitas olahraga futsal. Pada hipotesis 
2, memperoleh hasil bahwa penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal 
menunjukkan tingkat yang cukup atau sedang, ini dibuktikan dari hasil 
perhitungan uji statistik tingkat pencapaian sebesar 72%. Hal ini dikarenakan 
sebagian mahasiswa tidak dapat mengadopsi olahraga futsal sesering mungkin 
dikarenakan oleh beberapa kesulitan/kendala yang dialaminya, meskipun begitu 
mereka tetap akan berusaha sebisa mungkin untuk mengadopsi olahraga futsal 
yang dipengaruhi oleh hobby/rasa kesukaan dan tingkat pengetahuan mereka 
dalam memandang kebutuhan dan olahraga khususnya olahraga futsal. Pada 
hipotesis 3, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
status sosial ekonomi keluarga dengan penerimaan mahasiswa terhadap olahraga 
futsal. Ini dibuktikan dari pengujian hipotesis X2 hitung < X2 tabel atau 6,679 < 
9,488. Hal ini dikarenakan penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal lebih 
didasari oleh kebutuhan mereka, sehingga walau terdapat mahasiswa yang status 
sosial ekonominya menengah ke bawah, mereka tetap berusaha sebisa mungkin 
untuk mengadopsi olahraga futsal. &

Kata Kunci :Penerimaan Mahasiswa, Olahraga Futsal
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Futsal adalah olahraga permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, 

yang masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan 

bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima 

pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak 

seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi 

garis, bukan net atau papan.

Istilah "futsal” berasal dari kata Spanyol atau Portugis yaitu football dan 

sala. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930, oleh Juan 

Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, 

terutamanya di Brasil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini 

dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan pemain-pemain Brasil 

di luar ruangan pada lapangan berukuran biasa. Pele, bintang terkenal Brasil 

contohnya, mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brasil terus menjadi 

pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan 

Fed&ration Internationale de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa 

hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, Asia, dan Oseania

(http://Google.com/sejarah futsal.id: 1-08-2008).

Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965, Paraguay 

menjuarai Piala Amerika Selatan pertama, enam perebutan Piala Amerika Selatan
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berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979, dan semua gelar juara disapu 

habis Brasil. Brasil meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika 

pertama tahun 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya tahun 

1984. Kejuaraan Dunia Futsal pertama diadakan atas bantuan FIFUSA (sebelum 

anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada tahun 1989) di Sao Paulo, 

Brasil, tahun 1982 berakhir dengan Brasil di posisi pertama. Brasil mengulangi 

kemenangannya di Kejuaraan Dunia kedua tahun 1985 di Spanyol, tetapi 

menderita kekalahan dari Paraguay dalam Kejuaraan Dunia ketiga tahun 1988 di 

Australia (http://google.com/sejarah futsal.id: 1-08-2008).

Beberapa kejuaraan futsal terkemuka antara lain:

1. Piala Dunia Futsal FIFA

> 1989 (di Rotterdam, Belanda): dimenangkan Brazil

> 1992 (di Hong Kong): dimenangkan Brazil

> 1996 (di Barcelona, Spanyol): dimenangkan Brazil

> 2000 (di Guatemala): dimenangkan Spanyol

> 2004 (di Taiwan): dimenangkan Spanyol.

2. Piala Dunia Futsal AMF

> 1982 (di Sao Paulo, Brazil): dimenangkan Brazil

> 1985 (di Madrid, Spanyol): dimenangkan Brazil

^ 1988 (di Melboume, Australia): dimenangkan Paraguay

> 1991 (di Milan, Italia): dimenangkan Portugal

> 1994 (di Argentina): dimenangkan Argentina

> 1997 (di Meksiko): dimenangkan Venezuela

2
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> 2000 (di La Paz, Bolivia): dimenangkan Kolombia

> 2003 (di Paraguay): dimenangkan Paraguay.

3. Liga Futsal Indonesia

Liga Futsal Profesional di Indonesia yaitu Liga Futsal Nasional Indonesia. 

Liga Futsal Nasional atau Indonesian Futsal League musim 2006-2007 adalah 

kompetisi Liga Futsal pertama di Indonesia yang diselengarakan oleh Badan 

Futsal Nasional (BFN). Liga Futsal Nasional beranggotakan 6 klub profesional 

yaitu : BiangBola Jakarta, Cosmo Jakarta, Mastrans Jakarta, Yogyakarta Electric, 

Pro Duta Bandung dan SWAP Futsal Bogor (http://google.com/sejarah futsal.id:

1-08-2008).

Pada tahun 2002 lalu, olahraga futsal mulai merambah ke Indonesia,

dengan cepat mendapat tempat di hati para pecinta olahraga sepak bola. Mulai 

dari lingkungan sekolah, kampus, sampai perusahaan dan tidak jarang pihak 

perusahaan kerap mengadakan turnamen futsal di lingkungannya untuk menjalin 

keakraban diantara sesama karyawan. Gejala inilah yang kemudian ditangkap 

sebagai peluang bisnis oleh pengusaha apalagi tidak adanya sarana olahraga 

khususnya futsal yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Prasarana olahraga merupakan wadah untuk melakukan kegiatan olahraga, 

dengan demikian perlu disiapkan wadah yang mencukupi jumlahnya sehingga 

seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga

sehingga dapat mendapatkan kebugaran dan kesehatan khususnya oleh 

pemerintah.

3
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Bagi penyuka sepak bola yang tidak kebagian tempat di lapangan hijau, 

futsal dapat menjadi pilihan lain, dengan menggunakan lapangan yang relatif lebih 

kecil dibandingkan lapangan sepak bola, futsal dapat dimainkan dengan pemain 

yang lebih sedikit. Meski seperti sepak bola tetapi futsal tetap berbeda dengan 

olahraga yang digandrungi banyak orang tersebut.

Bermain futsal tidak jauh berbeda dengan bermain sepakbola pada 

umumnya, butuh kekuatan stamina, mental dan strategi. Ada sedikit perbedaan 

mendasar dalam hal pola permainan dan pengaturan serangan. Pola permainan 

dalam futsal banyak didominasi permainan kaki ke kaki, maksudnya pengaturan 

dalam bertahan maupun menyerang lebih banyak dilakukan dengan umpan-umpan 

pendek, mengingat ukuran lapangan yang lebih kecil dibanding lapangan 

sepakbola. Namun dalam bermain futsal kita tidak perlu berpanas-panasan seperti 

olahraga sepakbola pada umumnya, dengan lapangan yang tertutup, hujan dan 

panas tidak akan menghalangi kita untuk tetap bermain futsal. Hal ini merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggemari olahraga 

futsal, baik orang yang dahulunya tidak pernah bermain sepak bola hingga yang 

memang gemar dan dahulunya pernah bermain sepak bola.

Ini memang sebuah proses. Olahraga futsal boleh jadi akan dilirik banyak 

bibit muda Indonesia sehingga nantinya akan berguna di sepakbola. Siapa tahu, 

sepakbola Indonesia yang kembang kempis itu bisa berubah drastis dalam 

beberapa tahun ke depan melalui maraknya futsal.

Futsal di Indonesia memang masih terkesan salah penerapan, terlihat 

banyak lapangan futsal yang menggunakan rumput sintetis (artificial grass).
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Padahal menurut aturan FIFA, lapangan futsal beralaskan karpet (matras) 

partikel kayu. Mungkin penggunaan rumput sintetis dimaksudkan untuk 

mengantisipasi gaya main sepakbola konvensional yang dianut para penggila 

futsal. Dalam olahraga futsal, tekel atau body charge adalah kegiatan terlarang. 

Tapi menjadi hal yang wajar karena futsal masih baru di Indonesia. Tak banyak 

orang kita yang lebih dulu mengenal futsal ketimbang sepakbola. Akhirnya, 

banyak pemain yang masih bergaya sepakbola ketika memainkan futsal 

(http://google.com/futsal: 11-08-2008).

Untuk perangkat seperti rumput sintetis, gawang dan jaringnya, serta 

beberapa fasilitas lainnya, boleh dibilang standar. Hampir semua di tiap futsal 

center menyediakannya, kalaupun ada perbedaan tidaklah signifikan. Kemudian 

mengenai perbedaan paling mencolok dengan sepak bola konvensional, futsal 

memiliki lapangan yang lebih kecil. Ukurannya antara 15 x 25 m sampai 25 x 42 

m, dengan jumlah pemain 5-6 orang per tim. Karena itu, futsal lebih fleksibel dan 

bisa dimainkan di dalam ruangan tertutup (indoor) dengan lapangan berumput

atau

sintetis (http://www.portalhr.com: 11-08-2008).

Para pengusaha bahkan tak segan menyewa ruang (space) di mal atau 

pusat-pusat perbelanjaan untuk disulap menjadi lapangan futsal. Hingga saat ini, 

sejumlah futsal center modem dengan nilai investasi miliaran bermunculan di 

mana-mana. Para pelaku bisnis melihat tren futsal sebagai ladang usaha baru yang 

menjanjikan. Kini bisnis futsal tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Bukan 

hanya di Jakarta, di Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Makassar, dan kota- 

kota besar lain, bermunculan lapangan-lapangan futsal berstandar internasional.
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Itu menandakan makin banyak pengusaha yang mencoba teijun di bisms ini

(http://vAvw.portalhr.com: 11-08-2008).

Hal tersebut seiring dengan semakin habisnya lahan-lahan kosong yang 

banyak digunakan untuk pembangunan, padahal dahulu lahan-lahan tersebut 

dapat digunakan oleh masyarakat untuk bermain bola dengan bebas dan kapan 

saja. Permainan sepak bola merupakan suatu olah raga yang banyak diminati oleh 

masyarakat dari berbagai usia, baik anak-anak, remaja, maupun para orang tua. 

Permainan sepak bola itu bukan hanya sekedar permainan yang hanya bertujuan 

memberikan kebugaran, tetapi juga merupakan olah raga yang dapat membantu 

dalam mengurangi tingkat stres dan perasaan kepenatan dalam menghadapi 

rutinitas sehari - hari.

Perkembangannya, futsal jadi sedemikian trend di banyak kalangan. 

Bahkan akan cenderung menyedot banyak peminat yang ingin sehat sekaligus 

refreshing setelah menjalankan rutinitas seharian. Jika anda pencinta sepak bola, 

tentunya menyenangi olahraga yang satu ini. Sehingga dengan trend tersebut, 

futsal seakan menjadi suatu gaya hidup dalam berbagai kalangan masyarakat.

Pada tahun 2005, dibangun sebuah futsal center oleh pihak swasta yang 

merupakan satu-satunya pada saat itu dan merupakan futsal center pertama yang 

terdapat dikota palembang. Futsal center tersebut yaitu bernama Sonic Futsal. 

Sejak saat itulah masyarakat kota Palembang mulai lebih mengenal olahraga 

futsal. Kendatipun berbagai kalangan masyarakat memiliki minat dan keinginan 

yang sama untuk berolahraga khususnya olahraga futsal. Bagi 

olahraga futsal dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan skill dan insting

para remaja,
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mereka. Olahraga ini sekaligus menjadi ajang mengembangkan karakter 

kepribadian di antara mereka. Di lapangan, mereka terikat oleh permainan futsal 

yang tentunya membutuhkan kekompakan dalam tim. Hal ini sangat membantu

dewasa serta memilikiperkembangan psikologis mereka menuju pribadi yang 

solidaritas yang tinggi.

Dalam perkembangannya, dengan melihat semakin bertambahnya peminat 

olahraga yang satu ini, semakin bertambah dan banyak pula berbagai futsal center

yang ada di kota Palembang.

Tabel 1

Arena Futsal di Kota Palembang

Waktu BeroperasiLokasiNama TempatNo
Jl. Residen Abdul Rozak. Kel. 
Kalidoni. (Patal-Pusri).
Jl. Taman Kenten. Kec. Ilir 
Timur II.
Jl. Merdeka No.9.

07.00-24.00Star Futsal1.

Golden Street 
Soccer
Sriwijaya Sport 
Center
Markas Futsal

07.00-23.002.

3. 07.00-22.00

4. Jl. Residen Abd. Rozak. 
No.41c.
Kompleks Pergudangan Bulog 
Jl. R. Sukamto. Gedung 1-2 
Palembang.
Jl. R. Sukamto. Komplek PTC 
Mali.
Jl. Bay SalimNo.l
Jl. Kakak Tua No.l Rt.16
Rw.05 Rajawali.
Jl. H.M. Soleh No.05 Km.7,5. 
Jl. Sumpah Pemuda Blok K, 
Kampus.
Jl. Sumpah Pemuda Blok 
K.1A Kampus.

08.00-24.00

5. Planet Futsal 08.00-24.00

6. Raja Sport Center 07.00-24.00

7. Booms Futsal 
Rajawali Sport 
Club
Galaxy Futsal 
Sonic Futsal

07.00- 24.00
08.00- 24.008.

9. 08.00- 24.00
06.00- 03.0010.

11. Momea Futsal 06.00-24.00

Sumber: data primer 2009 ~~ -------------------------- ------ -—

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat 

masyarakat dalam pengadopsian arena futsal, sehingga di berbagai futsal center
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khususnya di Kota Palembang tidak hanya menyediakan arena futsal saja tetapi 

juga menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas lainnya. Fasilitas-fasilitas yang 

disediakan biasanya fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam berolahraga 

futsal, misalnya fasilitas kantin/penjualan air minum dan makanan, sehingga para 

pengguna arena futsal yang tidak ingin direpotkan dengan membawa air minum 

dari rumah, mereka dapat membeli di lokasi futsal center baik berupa air mineral, 

soft drink, hingga makanan. Bagi peminat olahraga futsal yang tidak memiliki 

sepatu futsal atau sepatu olahraga, di futsal center juga terdapat penjualan sepatu 

tersebut. Adapun fasilitas yang biasanya pasti dimiliki oleh berbagai futsal center 

selain lapangan futsal dan bola yang digunakan untuk bermain, yaitu fasilitas akan 

toilet atau kamar mandi. Jadi, para pemain dapat menggunakannya untuk 

mengganti pakaian mereka bila di futsal center tersebut tidak terdapat tempat 

khusus mengganti pakaian, serta mereka dapat langsung membersihkan keringat 

dari tubuh mereka setelah bermain futsal.

Meski sedang booming, olahraga futsal termasuk olahraga mahal. Untuk 

dapat menikmati fasilitas futsal tersebut, pemain harus membayar uang 

antara Rp70 ribu hingga Rp300 ribu untuk pemakaian selama satu jam. Karena itu 

olahraga futsal ini menjadi olahraga yang memiliki prestise dalam masyarakat. 

Harga yang ditawarkan oleh setiap futsal centerpun beraneka ragam, tidak ada 

harga yang baku dalam pemakaian fasilitas yang ada pada setiap futsal center. 

Tidak hanya itu, harga penggunaan fasilitas futsal dalam satu hari juga beraneka 

ragam, karena setiap futsal center menawarkan harga dalam beberapa periode 

waktu, misalnya periode waktu antara pukul 06.00-10.00, 11.00-15.00, dan 16.00-

sewa
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03.00, atau juga antara pukul 08.00-14.00, 14.00-17.00, dan 17.00-24.00, hal tu 

berbeda-beda sesuai kebijakan/pengaturan periode waktu yang ditetapkan oleh

masing-masing pengelola futsal center.

Bangunan/tempat yang digunakan para pengusaha futsal center di Kota 

Palembang relatif lebih banyak bersifat minimalis, hal tersebut mungkin dengan 

tujuan agar dapat menciptakan rasa nyaman bagi para konsumen mereka, 

misalnya dengan hanya menambahkan lapangan futsal dalam bangunan/tempat 

yang digunakan. Selain itu, beberapa pengusaha juga mendirikan futsal center 

mereka pada lokasi yang terletak di tengah kota atau juga mendirikan sedekat 

mungkin dengan sarana publik, misalnya mendirikan arena futsal yang berdekatan 

dengan mall, bahkan berada dalam lingkungan mall atau pertokoan.

Demam olahraga futsal tampak mengalami perkembangan yang luar biasa, 

terbukti dengan menjamurnya lapangan futsal dan tingkat penerimaan masyarakat 

yang cukup tinggi, misalnya dengan semakin banyak masyarakat yang 

membentuk kelompok-kelompok berupa tim futsal, baik dalam suatu instansi 

perusahaan, masyarakat umum, dan termasuk pula di kalangan mahasiswa. 

Memang olahraga ini menjadi trend, bahkan di kalangan mahasiswa pun futsal 

merupakan idola baru. Akhir-akhir ini pun banyak turnamen-turnamen olahraga 

futsal yang digelar baik untuk kalangan mahasiswa maupun untuk kalangan 

instansi perusahaan. Turnamen-turnamen futsal tersebut sering diselenggarakan 

baik oleh berbagai pihak swasta maupun oleh suatu institusi pemerintah tertentu.

Pada setiap turnamen futsal biasanya memiliki orientasi tujuan yang 

beragam, misalnya pada turnamen futsal yang diselenggarakan oleh suatu
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perusahaan produk tertentu yang orientasi tujuannya sebagai media atau 

mereka untuk melakukan promosi produk mereka sebagai bagian dan bentuk 

Namun ada pula turnamen futsal yang diselenggarakan untuk

orientasi

cara

pemasarannya.

kalangan mahasiswa oleh suatu badan atau institusi pemerintah dengan 

tujuannya sebagai media atau cara untuk memantau perkembangan bibit-bibit 

muda yang berkualitas dengan harapan dari mereka ada yang dapat menjadi 

pemain profesional di kemudian hari meskipun dengan menggunakan daya tarik

pada hadiah yang dijanjikan untuk para pemenang, dan inipun mendapat respon 

positif dari kalangan mahasiswa dengan mengikutsertakan diri mereka dalam 

turnamen tersebut walaupun dengan berbagai alasan, termasuk alasan akan hadiah 

atau untuk mendapat kesenangan dan pengalaman semata. Sehingga ini memberi

ruang bagi perkembangan olahraga futsal dan meningkatkan popularitasnya

sebagai olahraga baru. Ditambah lagi olahraga ini hingga diusulkan untuk

diikutsertakan sebagai salah satu cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional 

XVII di Kalimantan Timur. Hal ini diharapkan bisa memacu perkembangan futsal 

di berbagai daerah dalam rangka menciptakan atlet futsal nasional yang akan 

mewakili Indonesia di ajang internasional. Dari turnamen futsal yang telah 

berlangsung di berbagai kota di Indonesia terlihat jelas bahwa antusias peserta 

tumament dan penonton sangatlah besar. Hal itu memperlihatkan bahwa sebagai 

olahraga baru, futsal telah berhasil menarik perhatian dan minat masyarakat.

Dalam proses terjadinya suatu perubahan sosial, terdapat beberapa tahap. 

Invensi merupakan tahap awal terjadinya perubahan melalui suatu proses sosial. 

Proses sosial yang terjadi meliputi adanya suatu inovasi baru yang dapat
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mencakup adanya penemuan-penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru 

dalam masyarakat, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke dalam 

masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru diterima, dipelajari dan 

akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan 

baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan disebut juga invention jika 

masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan penemuan baru itu.

Tahap difusi merupakan tahap penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu 

kelompok ke kelompok lainnya di dalam atau antar masyarakat dan merupakan 

proses selektif, sehingga setiap unsur budaya memiliki prinsip, bentuk, fungsi, dan 

makna tersendiri. Tahap adopsi merupakan tahap yang menunjukkan bahwa suatu 

inovasi (teknologi) baru dapat diterima oleh individu atau masyarakat. Kemudian 

tahap konsekuensi merupakan keadaan individu atau masyarakat untuk bisa 

menerima atau menolak terhadap perubahan yang teijadi dalam masyarakat 

tersebut.

Kemunculan olahraga futsal di Kota Palembang merupakan suatu inovasi 

baru di bidang olahraga, dan Inovasi baru tersebut tidak terlepas dari 

keterkaitannya dengan teknologi. Olahraga futsal ini dikemas dalam sebuah futsal 

center yang tidak sedikit menggunakan rumput sintetis dan membuat olahraga ini 

lebih atraktif, menarik dan memberikan kenyamanan bagi yang menikmatinya. 

Hal tersebut pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat hingga 

menyebar dan memiliki banyak peminat baik melalui media 

interaksi antar kelompok masyarakat itu sendiri.

massa maupun dari
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Semakin meningkatnya peminat olahraga ini menunjukkan bahwa 

olahraga ini dapat diterima dan diadopsi dengan berbagai pertimbangan dan daya 

tariknya oleh masyarakat. Namun sebagai konsekuensi olahraga yang untuk 

menikmatinya harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai beban penyewaan, hal 

tersebut menyebabkan terdapatnya kelompok masyarakat yang menolak karena 

tidak dapat mengadopsinya yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi 

masyarakat.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat erat hubungannya dengan stratifikasi 

sosial dan kelas sosial. Stratifikasi sosial dan kelas sosial merupakan dua hal yang

berbeda. Stratifkasi sosial lebih merujuk pada pembagian kelompok orang ke 

dalam tingkatan atau strata yang berjenjang secara vertikal. Sementara itu, kelas

sosial lebih sempit dari stratifikasi sosial. Istilah kelas sosial lebih merujuk pada

satu lapisan atau satu strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Misalnya,

masyarakat kelas menengah keatas dalam banyak hal memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan masyarakat miskin, bukan hanya dalam hal penampilan fisik 

mereka, tetapi biasanya juga berbeda nilai yang dianut, sikap, dan perilaku sehari-

hari.

Secara sederhana, perbedaan kelas sosial bisa terjadi dan dilihat dari 

perbedaan besar penghasilan rata-rata seseorang atau suatu keluarga setiap hari 

atau setiap bulannya. Sedangkan para anggota dalam suatu strata sosial tertentu 

acapkali memiliki jumlah penghasilan atau uang yang relatif sama. Namun lebih 

penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai, dan gaya hidup yang

seseorang di dalam pelapisan sosial, biasanya

sama.

Semakin rendah kedudukan
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pula perkumpulan dan hubungan sosialnya. Bila dihubungkan 

dengan olahraga futsal dewasa ini, maka suatu keadaan sosial ekonomi 

masyarakat dapat memepengaruhi mereka untuk menikmati olahraga tersebut, dan 

juga mempengaruhi gaya hidup dan hubungan sosial mereka, tidak terkecuali 

semua kalangan masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.

Mahasiswa merupakan salah satu kalangan masyarakat yang mengadopsi 

atau menerima keberadaan olahraga futsal. Sejak kemunculan olahraga futsal, 

mahasiswa dapat dikatakan sebagai adoter awal atau pengadopsi pertama. Hal 

tersebut disebabkan karena mahasiswa merupakan kalangan masyarakat yang 

dapat memperoleh informasi perkembangan masyarakat dengan cepat. Selain itu 

mahasiswa memiliki hasrat untuk berolahraga yang lebih tinggi dibanding 

kalangan masyarakat lainnya.

Para mahasiswa seringkah mengikuti berbagai turnamen atau kompetisi 

futsal baik yang semua pesertanya ditujukan pada mahasiswa maupun yang 

ditujukan untuk umum. Khususnya di Kota Palembang, mahasiswa Universitas 

Sriwijaya merupakan salah satu yang sering menjuarai berbagai kompetisi futsal 

bila dibandingkan dengan mahasiswa dari universitas lainnya. Bahkan, setelah 

menjuarai kompetisi futsal antar mahasiswa tingkat palembang, mahasiswa 

Universitas Sriwijaya juga pernah dikirim untuk mengikuti kompetisi futsal 

melawan mahasiswa dari kota-kota lain hingga tingkat nasional sebagai 

perwakilan mahasiswa Sumatera Selatan. Oleh karena itu, mahasiswa pada 

umumnya sebagai kalangan masyarakat, dan juga khususnya mahasiswa

semakin sedikit
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menarik untukUniversitas Sriwijaya merupakan kalangan mahasiswa yang

diteliti.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk memusatkan penelitian pada “Penerimaan Mahasiswa Terhadap Olahraga 

Futsal di Kota Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mengakses fasilitas olahraga

futsal di Kota Palembang?

2. Bagaimana penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal di Kota

Palembang?

3. Apakah terdapat hubungan status sosial ekonomi mahasiswa dengan

penerimaan terhadap olahraga futsal di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan 

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengakses fasilitas 

olahraga futsal di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal di Kota 

Palembang.
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mengetahui apakah terdapat hubungan status sosial ekonomi

terhadap olahraga futsal di Kota

3. Untuk

mahasiswa dengan penerimaan

Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi terutama yang berhubungan 

dengan studi perubahan sosial masyarakat perkotaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepada 

masyarakat tentang fenomena berkembangnya trend permainan Futsal di kota 

Palembang dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan serta

sumbangan pemikiran yang berarti bagi praktisi dan akademisi dalam studi

lanjutan mengungkap aspek yang berkaitan dengan perubahan sosial.

1.5. Tinjauan Pustaka

Futsal dapat dikatakan sebagai olahraga baru di Indonesia, apalagi 

mengingat olahraga ini baru mulai merambah di Indonesia pada tahun 2002 lalu, 

dan khususnya di Kota Palembang olahraga ini baru mulai merambah sekitar 

tahun 2004-2005. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini mendapatkan respon 

yang cukup positif dan memiliki peminat yang semakin bertambah meskipun
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mereka harus mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menikmati dan memenuhi 

kebutuhan mereka akan olahraga yang satu ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

olahraga futsal dapat dikatakan sebagai suatu teknologi atau inovasi baru di 

bidang olahraga yang dapat menyebabkan dan membawa suatu perubahan sosial 

termasuk juga terbentuknya suatu gaya hidup khususnya bagi masyarakat di Kota 

Palembang yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pengadopsian 

tersebut, misalnya faktor kemampuan masyarakat mengakses suatu teknologi atau 

inovasi dalam masyarakat tersebut.

Dalam sebuah artikel dari Johanes B. K. Soro tahun 2008 yang beijudul 

“Gaul Melanda Generasi Muda: Potret Sebuah Alienasi Budaya” menjelaskan 

bahwa sebuah gejala yang tengah mewabah dalam situs kultural masyarakat 

dewasa ini adalah fenomena kelahiran trend-trend baru. Masyarakat terobsesi 

untuk menghadirkan tren-tren revolusioner dalam menanggapi gejolak perubahan 

jaman. Fenomena ini hakikatnya merupakan implementasi dari dinamika 

kebudayaan yang bersifat terbuka untuk mengalami perubahan. Konsep diatas 

rupanya relevan dengan ikhwal kemunculan tren gaul dalam kantong terminus 

generasi muda. Realitasnya kaum muda abad ini tergiur untuk membangun pola 

yang populer dinamakan gaul. Tren gaul merujuk pada gaya hidup up to 

date yang menjadi ciri generasi muda kini, (http:my.opera.com, 26-12-2008)

Istilah ini dikonotasikan sebagai sebuah model, pola atau gaya hidup yang 

cenderung mengarah pada budaya kosmopolitan. Budaya kosmopolitan 

merupakan sebuah bentuk budaya yang dikarakterisasikan oleh mentalitas 

perkotaan yakni mentalitas yang memiliki kecenderungan bergaya hidup mewah,

nuansa
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matre, konsumtif dan hedonistis. Gaya hidup seperti ini sangat mudah merasuki 

mental watak, dan perilaku kaum muda. Kaum muda rentan terhadap temperamen 

gaul, bahkan merekalah aktor perintisnya.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yasmin (2008) dari 

Universitas Airlangga pada yang berjudul “Penerimaan Khalayak Remaja 

Terhadap Musik Dangdut Melalui Film Mendadak Dangdut”. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa dangdut merupakan salah satu jenis musik yang berkembang 

populer dalam masyarakat Indonesia. Musik dangdut tidak hanya sekedar 

ditampilkan dalam bentuk lagu atau musik saja, namun musik dangdut juga 

dijadikan sumber inspirasi bagi sineas-sineas Indonesia untuk ditampilkan di layar 

lebar. Setelah sekian lama tidak diproduksi lagi film dengan tema dangdut, film 

Mendadak Dangdut menjadi film pertama yang mengangkat fenomena musik 

dangdut ke layar lebar pasca kebangkitan perfilman nasional di tahun 2000-an. 

Film dengan genre musik dangdut diangkat sebagai obyek penelitian karena 

terkait dengan semakin digemarinya musik dangdut oleh masyarakat. Dalam 

perkembangannya musik dangdut saat ini telah menjadi salah satu ikon budaya 

populer. Musik Dangdut saat ini digemari oleh seluruh lapisan masyarakat mulai 

dari masyarakat bawah sampai dengan masyarakat lapisan menengah atas. 

(http:www.adln.lib. unair.ac.id, 26-12-2008)

Rumusan permasalahan pada penelitian ini mengkaji bagaimana khalayak 

remaja dalam memaknai, dan memberikan opininya terhadap musik dangdut di 

film Mendadak Dangdut, dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang, pemaknaan, dan opini khalayak terhadap tema yang diangkat.
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Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui Focus Group Discussion, yaitu pada khalayak remaja berusia 11-24 tahun 

sudah pernah menonton film Mendadak Dangdut, (http:www.adln.lib. 

unair.ac.id, 26-12-2008)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan khalayak remaja 

terhadap suatu budaya populer dalam hal ini musik dangdut dalam film Mendadak 

Dangdut sangat bervariasi berdasar pada latar belakang sosio-demografis masing- 

masing individu. Penelitian ini juga menemukan beberapa keseragaman, 

di antaranya seluruh informan sepakat melihat dangdut yang ditampilkan di film 

Mendadak Dangdut ini belum mampu mengangkat image dangdut ke kelas yang 

lebih tinggi, justru semakin menegaskan bahwa musik dangdut memang musik 

untuk kalangan ekonomi bawah.

Sebagaimana pula pada penelitian I G.A.K Satrya Wibawa (2006) yang 

beijudul “Remaja dan Gaya Hidup Dalam Film Indonesia”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui interpretasi dan opini remaja mengenai gaya hidup 

yang ditampilkan dalam film-film Indonesia yang bertema remaja, sekaligus juga 

membandingkan realitas gaya hidup remaja penonton dengan gaya hidup yang 

ditampilkan dalam film. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian eksploratif yang berusaha untuk menggali, mengidentifikasi dan 

memahami pemaknaan dan penerimaan khalayak remaja terhadap representasi 

gaya hidup yang ditampilkan dalam film Indonesia bertema remaja, dan 

bagaimana mereka melakukan negosiasi makna terhadap pesan yang diterima 

dengan kondisi sosial tertentu. Proses penggalian informasi, pengidentifikasian

yang
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pemaknman terhadap pemaknaan serta interpretasi khalayak masuk dalam 

kajian audience reception studies dengan metode reception analysis. Hal mi sangat 

berkaitan dengan analisis-analisis yang dilakukan terhadap khalayak untuk 

melihat interpretasi dan opini khalayak terhadap film, termasuk di dalamnya 

representasi dan khalayak terhadap realitas simbolik representasi gaya hidup 

dalam film Indonesia bertema remaja, (http://www.adln.lib.unair.ac.id, 02-01-

serta

2009)

Khalayak remaja yang dimaksudkan di sini adalah remaja yang tinggal di 

Surabaya yang memenuhi beberapa kriteria dasar, yaitu remaja pria atau 

perempuan usia 11-20 tahun yang pernah menonton film Indonesia bertema

remaja dari tahun 2000 - 2004. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, film-

film yan dipilih adalah film-film Indonesia bertema remaja yang mencatat sukses 

secara finansial (box office), yaitu Ada Apa dengan Cinta, 30 Hari mencari Cinta 

dan Eiffel I'm In Love, serta film-film remaja yang sukses dengan catatan khusus, 

yaitu jaelangkung, film horror remaja yan sukses serta Buruan cium Gue, film 

remaja yang sukses karena kontroversialnya. Remaja-remaja penonton yang 

dipilih adalah mereka yang sudah pernah menonton kelima film tersebut, minimal 

satu kali dengan cara menonton di bioskop, dan terpilih 5 orang remaja yang 

terdiri dan 3 remaja putri dan 2 remaja putra sebagai informan penelitian ini.

Depth interview dilakukan kepada informan untuk mendapatkan opini, 

interpretasi dan informasi mengenai persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Obyek dari penelitian ini adalah narasi-narasi kualitatif yang diperoleh dari hasil
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depth interview. Narasi-narasi kualitatif inilah yang akan dianalisis, diinterpretasi 

serta dikaitkan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menemukan bahwa ada kesenjangan antara realitas buatan 

dalam film dengan realitas sesungguhnya yang dilakukan dan dialami para 

informan Sehingga, remaja menginterpretasi film-film remaja tersebut semata- 

mata sebagai hiburan. Kemudian sebagai produk hiburan, film-film bertema 

remaja tersebut tidak dianggap mencerminkan atau mewakili kehidupan dan gaya 

hidup remaja, namun diakui memang ada nilai manfaat yang dapat ditiru dan 

mungkin akan diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Selanjutnya, ada 

perbedaan dan kesenjangan yang cukup mendasar antara realitas gaya hidup 

remaja dengan apa yang ditampilkan dalam film, sehingga transfer nilai yang 

mungkin diinginkan filmmaker tidak tercapai secara maksimal. Di satu sisi, hal ini 

membuktikan tingkat selektifitas remaja untuk memilah nilai-nilai yang sesuai 

dengan mereka relatif tinggi, sehingga mereka hanya memgadopsi nilai-nilai gaya 

hidup yang tidak merugikan mereka, dan mengabaikan nilai-nilai gaya hidup yang 

mungkin dianggap akan merugikan atau mempunyai pengaruh buruk.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa suatu pengaruh nilai-nilai 

budaya dapat masuk pada suatu kalangan masyarakat dipengaruhi bagaimana 

masyarakat tersebut menilai, memaknai, dan memberikan opini atau persepsinya 

terhadap budaya tersebut. Persepsi atau pemberian makna tersebut ditentukan oleh 

suatu sistem nilai, yakni suatu patokan untuk berperilaku yang berlaku pada suatu 

lingkungan tertentu. Sehingga suatu budaya akan mendapatkan penerimaan yang 

positif pada suatu kalangan masyarakat tertentu jika pemberian makna atau
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i masyarakat terhadap budaya tersebut juga positif, seperti halnya pula 

dalam penerimaan olahraga futsal, akan menjadi suatu budaya atau suatu gaya 

hidup dengan penerimaan masyarakat yang positif apabila persepsi 

pemaknaan masyarakat terhadap suatu kalangan masyarakat juga positif.

Dalam artikel pada surat kabar Seputar Indonesia pada tanggal 28 Mei 

2008 yang berjudul “Tiga Ponsel Nokia Baru: Satukan Desain, Gaya hidup, dan 

Anggaran. Sebagai merek ponsel paling laris di Indonesia, Nokia terus 

memperkuat line-up. Tak tanggung-tanggung, tiga seri sekaligus akan segera 

dipasarkan. Nokia punya prinsip, setiap produk baru yang ditawarkan harus punya 

keseimbangan. Keseimbangan desain, kesesuaian dengan gaya hidup, dan 

anggaran. Tiga hal ini selalu digabungkan untuk memberikan pilihan menarik bagi 

para customer. Agar tidak dianggap omong kosong, Nokia memperkenalkan tiga 

produk terbaru yang menawarkan keseimbangan itu. Tiga ponsel tersebut adalah 

Nokia 5000, Nokia 2680 Slide, dan Nokia 1680 Klasik. (http://fatah75.wordpress.

persepsi

atau

com, 26-12-2008).

Kemunculan produk teknologi tersebut disebabkan karena adanya faktor 

masyarakat atau konsumen untuk mengganti ponsel mereka dengan model yang 

lebih baru dan canggih yang meningkat secara substansial. Namun hal tersebut 

tentu saja mengalami kesenjangan dalam kemampuan mengakses yang 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda. Sehingga 

penerimaan teknologi tersebut hanya mampu diadopsi oleh kalangan masyarakat 

ekonomi atas dan menjadikannya sebagai trend atau gaya hidup serta sebagai 

simbol bahwa mereka merupakan masyarakat kelas atas.
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Suatu teknologi baru dapat memberikan dampak positif, namun dapat pula 

memberikan dampak negatif bagi masyarakat dalam proses perubahan sosial. 

Seperti dalam pengkajian dampak teknologi televisi, beberapa pengkajian menarik 

telah menyelidiki perilaku anak-anak diberbagai wilayah sebelum dan sesudah 

masuknya televisi.

Pada awal tahun 1970-an, Dr Tannis Macbeth Williams dan para periset 

lainnya dari Universitas Britis Columbia membandingkan tingkat agresi pada 

anak-anak kelas satu dan kelas dua Sekolah Dasar dari dua kota Canada, yang satu 

mempunyai televisi dan yang lainnya tidak bisa menerima televisi karena 

terhalang deretan pegunungan. Ketika akhirnya kota pegunungan itu menerima 

televisi, tingkat pukul-memukul, gigit-menggigit, dan dorong-mendorong pada 

anak itu meningkat sebesar 160 persen. Serta dalam penelitian Dr. Brandon 

Centerwall dari Universitas Washington, ia mencari hubungan antara 

meningkatnya tingkat kejahatan yang berbentuk kekerasan dengan masuknya 

televisi di tiga negara (Kanada, Amerika, dan Afrika Selatan). Fokus penelitian 

yaitu orang kulit putih. Hasilnya, di Kanada dan Amerika tingkat pembunuhan di 

antara penduduk kulit putih naik hampir 100%. Dalam kurun waktu yang sama, 

kepemilikan televisi meningkat dengan perbandingan yang sejajar. Di Afrika 

Selatan, siaran televisi baru diizinkan tahun 1975. Penelitian Centerwall dari

1975-1983 menunjukkan, tingkat pembunuhan di antara kulit putih meningkat 

130%. Padahal antara 1945-1974 tingkat pembunuhan justru 

20-03-1995).

menurun
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Suatu proses perubahan sosial berkembang dalam suatu masyarakat 

bersamaan dengan terjadinya perubahan perilaku masyarakat tersebut. Leonard 

W. Dobb menulis dalam buku yang berjudul Public Opinion and Propaganda yang 

diterbitkan pada tahun 1948 sebagai berikut “Public opinion refers to people’s 

attitude on an issue they are members of the same social group” artinya opini 

publik yang dimaksud adalah sikap orang — orang mengenai suatu hal, dimana 

mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Yang membentuk 

opini publik itu adalah sikap pribadi seseorang ataupun sikap kelompoknya karena 

sikapnya itu ditentukan oleh pengalamannya, yaitu pengalaman dari atau dalam 

kelompoknya itu.

Adapun beberapa pernyataan hasil dari interpretasi terhadap istilah 

Determinisme Teknologi (Technological Determinism) ini, bahwasanya 

Determinisme Teknologi dapat diterjemahkan sebagai berikut:

> Suatu paham yang percaya bahwasanya teknologi sebagai kunci kekuatan 

untuk mendapatkan kekuasaan dan menggunaan kekuasaan dan teknologi 

tersebut untuk merubah masyarakat.

> Suatu paham bahwa kemajuan masyarakat ditentukan dari inovasi 

teknologi yang berkembang, yang mana perubahan jalannya 

perkembangan teknologi tersebut tidak dapat dihindari.

> Suatu ide bahwa perkembangan teknologi menentukan perubahan sosial 

dan budaya.

> Suatu paham yang percaya bahwa teknologilah yang menentukan sejarah 

perkembangan suatu masyarakat.
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Berkaitan dengan Determinisme Teknologi, di dalam sosiologi juga 

dikenal konsep “Comformity” yang berarti proses penyesuaian diri dengan 

masyarakat, dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Proses 

penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat ataupun 

kelompoknya dapat berupa mengembangkan potensi pribadi, menjalin hubungan 

baik dengan individu atau kelompok lain. Apapun prosesnya dapat dikatakan 

supaya individu tersebut dapat berbaur dan menjadi bagian dari lingkungan 

tersebut. Sehingga penyesuaian diri ini merupakan salah satu syarat bagi individu 

untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat ataupun 

kelompoknya. Melalui proses belajar atau sosialisasi baik di dalam keluarga 

ataupun dilingkungan luar, seorang individu akan mendapatkan penanaman nilai 

dan pemberlakuan norma yang berlaku. Nilai dan norma inilah yang pada 

dasarnya menentukan apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, dan apa yang akan 

dilakukan individu dalam bereaksi terhadap lingkungan diluar dirinya (Soekanto,

1999: 236-237).

Hasil penelitian diatas merupakan tinjauan-tinjauan yang dijadikan 

perbandingan dengan penelitian yang akan saya buat yang kiranya dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Perbedaannya pada penelitian yang 

akan saya buat lebih memfokuskan pada penerimaan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya terhadap olahraga futsal di Kota Palembang. Penelitian ini akan melihat 

penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal, mengingat olahraga futsal ini 

merupakan olahraga yang digemari berbagai kalangan masyarakat termasuk juga 

mahasiswa. Sehingga hal ini dapat menimbulkan perubahan secara sosial dan
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budaya melalui penerimaan berbagai kalangan masyarakat terhadap olahraga 

futsal sebagai olahraga baru di Kota Palembang.

1.6. Hipotesis

Diduga kemampuan mahasiswa dalam mengakses fasilitas olahraga futsal 

di Kota Palembang adalah tinggi.

2. Diduga penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal di Kota 

Palembang adalah tinggi.

3. Diduga terdapat hubungan antara status sosial ekonomi mahasiswa dengan 

penerimaan terhadap olahraga futsal di Kota Palembang.

1.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, desain penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian 

ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

atau melukiskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Penelitin Survei yaitu penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang ditujukan pada 

sejumlah besar individu atau penelitian yang mengambil sample dari suatu 

populasi dan biasanya dimulai dengan merumuskan masalah penelitian atau 

memilih persoalan. Selanjutnya menentukan konsep dan hipotesa serta menggali
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kepustakaan, dilanjutkan dengan pengambilan sample, pembuatan kuisioner, 

pekerjaan lapangan, mengedit, analisis data dan terakhir laporan.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Sriwijaya Kampus Bukit 

Besar Palembang. Alasan mengapa memilih lokasi ini karena berdasarkan 

observasi yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa meskipun mahasiswa 

universitas ini sering mengikuti kompetisi futsal baik untuk kalangan mahasiswa 

maupun untuk semua kalangan atau untuk umum dan tidak jarang pula hingga 

memperoleh juara pada beberapa kompetisi, di lokasi ini ingin pula melihat 

bagaimana mahasiswa yang berminat/gemar futsal, baik mahasiswa yang sering 

mengakses fasilitas futsal maupun yang jarang serta mahasiswa yang tidak 

gemar/tidak berminat terhadap olahraga futsal dengan berbagai alasan dan faktor. 

Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana 

kemampuan mahasiswa dalam mengakses fasilitas olahraga futsal dan bagaimana 

penerimaan mahasiswa terhadap olahraga futsal serta apakah terdapat hubungan 

status sosial ekonomi mahasiswa terhadap penerimaan tersebut.

1.7.3. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel penelitian yang digunakan adalah 

variabel tunggal. Variabel tunggal disini adalah penerimaan mahasiswa terhadap 

olahraga futsal. Tidak terdapat variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi,
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terdapat variabel kontrol yakni status sosial ekonomi untuk memperdalam 

analisis dalam mendeskripsikan data.

namun

1.7.4. Batasan Konsep

I.7.4.I. Definisi Konsep

1. Penerimaan adalah segala bentuk sikap atau tindakan untuk menerima 

sebagai bentuk respon terhadap sesuatu dalam suatu masyarakat.

2. Status sosial ekonomi adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok 

lainnya yang lebih besar lagi. Ukuran status sosial ekonomi yaitu 

pendidikan, penghasilan atau pendapatan, dan pekerjaan

> Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan formal orang

tua dari mahasiswa yang menjadi responden. Ukuran tinggi rendahnya

pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan tersebut yaitu : tinggi

(D1,D2,D3 dan S1,S2,S3), sedang (SLTP-SLTA), rendah (SD dan 

tidak bersekolah).

> Pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan 

secara rutin, yang mencakup pekerjaan tetap maupun pekerjaan tidak 

tetap; antara lain: PNS, Pegawai BUMN, swasta, pedagang, 

petani/buruh.

> Penghasilan. Berdasarkan penghasilan upah minimi penduduk Rp 

804.000,- Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2007. Ukuran tinggi 

rendah penghasilan didasarkan atas ukuran <Rp500.000,00
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Rp500.000,00 - Rp800.000,00 Rp800.000,00 - 1.000.000,00

Rpl.000.000,00 - Rp200.000,00 >Rp2000.000,00 perbulan yang

diterima oleh orang tua dari pekerjaan pokok dan sampingan.

3. Mahasiswa adalah orang yang belajar dan masih aktif kuliah di perguruan

tinggi dan terdaftar secara resmi dalam perguruan tinggi tersebut.

4. Olahraga futsal adalah suatu aktivitas fisik melalui permainan bola yang

dimainkan oleh dua regu dengan memasukkan bola ke gawang lawan dan

menggunakan lapangan yang lebih kecil dari lapangan sepakbola yang

tentunya memiliki tujuan baik untuk kesehatan maupun hanya untuk

kesenangan.

1.7.4.2. Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dan satu variabel yaitu Penerimaan mahasiswa 

terhadap olahraga futsal, yang dilengkapi dengan dimensi, indicator, dan item. 

Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 2 dibawah ini.
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Tabel 2
Variabel, Dimensi, Indikator, dan Item

ItemIndikatorDimensiVariabelNo

2> Pernyataan tentang
pekerjaan orang tua

> Pernyataan tentang 
pendidikan orang

> Pekerjaan orang tuaStatus sosial 
ekonomi

1

2> Pendidikan orang tua

tua
2> Pernyataan tentang 

pendapatan orang
> Pendapatan orang

tua
tua

3> Fasilitas
> Permainan atraktif 

(menarik) dan 
bersifat eksklusif

> Relative Advantage 
(keunggulan 
olahraga futsal)

Penerimaan 
mahasiswa 
(terhadap 
olahraga futsal)

2
2

(khusus)
4> Pemenuhan> Compatibility 

(pemanfaatan) kebutuhan
> Trend (gaya hidup)
> Interaksi sosial
> Pengetahuan Futsal 

(peraturan, cara 
bermain, dll)

> Kemampuan 
mengakses

> Ketertarikan 
terhadap olahraga 
Futsal

> Frekuensi bermain 
Futsal

> Lama bermain futsal
> Penilaian mengenai 

olahraga futsal

2
2
3> Complexity

(kesulitan/kendala)

3

> Trialability (Sikap 
dan intensitas)

1

1

1
> Observability 

(penilaian)
2

30

1,7.5. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan-satuan yang menunjuk pada subjek suatu 

penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu mahasiswa 

Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar Palembang.
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1.7.6. Populasi dan Sampel

I.7.6.I. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari. Adapun yang akan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar Palembang.

Dibawah ini adalah data-data mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit

Besar Palembang.

Tabel 3

Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit Besar Palembang
JumlahLaki-laki PerempuanFakultas
230012161084Ekonomi

Hukum
Teknik

Kedokteran
FKIP
FISIP

673368305
1013305708
306198108
958230 728
934251

1162685 477Ilmu Komputer
6505Total 3171 3334

Sumber dokumentasi Universitas Sriwijaya tahun 2008/2009

I.7.6.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel secara acak dan berdasarkan persentase. Namun sering 

timbul pertanyaan, berapa besarnya sampel yang harus diambil untuk 

mendapatkan data yang representatife. Menurut Arikunto (2002: 120) "apabila 

jumlah anggota populasi lebih dari 100 maka sampelnya dapat diambil 10%-15%
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atau lebih”. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dipergunakan 

multistage sampling (penentuan sample dilakukan melalui beberapa

langkah) dengan tahapan sebagai berikut:

Stage I : Menentukan jumlah fakultas yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian, menggunakan simple random sampling dengan metode undian 

sehingga didapat 3 fakultas, yaitu FISIP, Teknik, dan Kedokteran.

Tabel 4. Jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel

adalah

1.

Jumlah mahasiswaPerempuanLaki-lakiSampel
934251Fisip

1013305708Teknik
306198108Kedokteran
1412545867Total

2. Stage II ; Menentukan jumlah responden masing-masing fakultas dengan 

menggunakan proporsional sampling. Semakin banyak jumlah mahasiswa 

di suatu fakultas maka semakin banyak pula responden yang diambil dari

fakultas tersebut.

Tabel 5. Jumlah mahasiswa yang dijadikan responden

Perempuan Jumlah respondenSampel Laki-laki Jumlah responden
42 10% x 42 = 4FISIP 51 10% x 51 = 5
305 10% x 305 = 31Teknik 708 10% x 708 = 71
198Kedokteran 10% x 198 = 20108 10% x 108 = 11

Total 545867 5587

Dari table 5 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini adalah 142 responden.
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1.7.7. Data dan Sumber Data

I.7.7.I. Jenis Data

> Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil 

penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Bukit 

Besar Palembang.

> Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari para responden 

tetapi merupakan data yang diperoleh dari kunjungan ke perpustakaan, 

internet, dokumen atau arsip dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, 

seperti mengenai jumlah mahasiswa, jumlah fakultas, dan lain-lain. Serta 

catatan-catatan penulis yang relevan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan skala likert atau menggunakan skala data 

lima sebagai berikut:

a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Ragu-Ragu
d. Tidak Setuju
e. Sangat Tidak Setuju

I.7.7.2. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan, dengan kemungkinan jawaban yang telah disusun 

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi responden yang
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diminta pendapatnya atau data yang diperoleh dari pertanyaan tertulis kepada 

responden, tentang hal — hal yang diketahui mengenai penelitian ini.

b. Pengamatan Langsung (observation)

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses 

pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah observasi non partisipasi dimana observer berada di luar kegiatan.

c. Dokumentasi/Kepustakaan

Dokumentasi yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang 

telah ada, untuk dijadikan bahan kajian ulang atau bahan perbandingan 

sehingga dapat memberikan masukan di dalam penelitian ini.

1.7.8. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan, dianalisa dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif yang menjelaskan atau memaparkan data- 

data tersebut melalui angka-angka yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan. Data 

yang telah diperoleh tersebut diolah melalui tahapan-tahapan pengolahan data 

berikut ini:

a. Persiapan

Dengan mengecek nama dan kelengkapan identitas responden yang telah 

mengisi kuisioner, termasuk juga mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa 

isi instrument pengumpulan data.
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b. Tabulasi Data

1. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor.

2. Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor.

3. Melakukan koding data, yaitu berupa pemberian kode pada semua

variabel data.

4. Mengedit data yang terkumpul, guna memastikan kesempurnaan 

pengisian dari setiap instrumen pengumpulan data.

5. Memberikan tabel data untuk data kuantitatif yang dilakukan sesuai

dengan bentuk penyajian data yang dikehendaki dalam penelitian ini

atau sesuai dengan masalah penelitian.

c. Analisa dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian

Analisis dan penerapan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan uji statistik. Sebelum data dianalisis dan diuji melalui

pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji dalam pengujian persyaratan 

analisis. Adapun pengujian persyaratan analisis yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian validitas data dengan menggunakan rumus korelasi product

moment.

2. Pengujian Reabilitas data, dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment. Adapun rumus korelasi product moment tersebut adalah:

"'L*. Y-('ZX)(ZY)r*y =

. i - es *)2} {«. s ^ - g n2}
3. Pengujian Normalitas data dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat (Chi 

Square)
%
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X2= I (fo-jh?
Jh

x2 = Chi Kuadrat Observasiket:

fo = Frekuensi Observasi

fh = Frekuensi Harapan

4. Mengubah data ordinal menjadi data interval dengan tahapan:

1) Mengubah data ordinal menjadi data interval dengan rumus:

z = X-X

SD

Adapun rumus untuk mencari SD (Standar Deviasi) adalah: 

SD= /" YiX-X)2
n

2) Melakukan pembulatan pada data yang sudah diintervalkan dengan

menggunakan rumus:

Z = 50 + 10 ( X-X)

SD

Sedangkan untuk melakukan pengujian hipotesis rumus yang digunakan 

adalah uji t (t-test). Adapun rumus uji t adalah:

t -X-ixo

s/Vn

Keterangan:

= t-hitungt

■: *<, • :yi 13 ■
. iZ'

-—f

s - Standar Deviasi

/X - Rata-rata Skor

= Jumlah Sampeln > T> '*
t!

•Jttf lij
"f.
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1.7.9. Rancangan Pengujian Hipotesis

1. Menguji hipotesis secara statistik dengan menggunakan rumus t-test:

s/Vn

2. Menentukan kriteria pengujian hipotesis

Ho diterima apabila to < ttabei

Ho ditolak apabila to > Wi

3) Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis

berdasarkan kriteria pengujian dan hasil perhitungan.
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