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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sekarang ini, banyak sekali berbagai macam 

olahraga yang digemari oleh para anak remaja. Menurut Siregar (2008 :215) 

didalam bukunya yang berjudul Matahari Olahraga Indonesia, menuturkan 

bahwa olahraga adalah bagian kehidupan yang mampu menyatakan diri 

secara bebas sebagai sarana untuk memupuk persaudaraan dan 

persahabatan antar umat manusia. Dengan adanya olahraga dapat membuat 

tubuh menjadi lebih bugar dari sebelumnya, maka dari itu para anak remaja 

perlu berolahraga untuk kesehatan tubuh mereka. Semakin banyak olahraga 

yang diminati, membuat perlu adanya sosialisasi bagi para remaja karena 

sebagian besar anak remaja kurang mengetahui pentingnya olahraga dan 

manfaat yang didapatkan dari berolahraga.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah 

disebarkan kepada remaja usia 19-23 tahun, 39,8 % mengatakan bahwa 

alasan yang menghambat mereka untuk berolahraga adalah faktor 

kemalasan, 24,3% lelah atau capek dan 10,7% kurang tidur. Hal ini membuat 

para anak remaja kurang bersemangat didalam berolahraga dan juga 

bersosialisasi. Semakin berkembangnya jaman membuat para remaja perlu 

mengembangkan pengetahuan dan wawasan mereka melalui olahraga, 

karena pada dasarnya dengan adanya sosialisasi dapat mengembangkan 

kemampuan para remaja dalam berkomunikasi antara yang satu dengan 

yang lainnya secara efektif. 

Menurut KBBI Gaya hidup adalah sebagian besar dari pola tingkah laku 

sebagian besar masyarakat. Gaya hidup juga mempengaruhi pola tingkah 

laku didalam kehidupan sehari-hari, selain itu gaya hidup kerap kali sulit 

diubah karena pergaulan dan juga pengaruh lingkungan. Hal ini diketahui 

berdasarkan hasil observasi yang telah diamati selama 1 minggu ditempat 

olahraga yang menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku dan gaya hidup 

remaja ditentukan dari teman sepergaulan dan lingkungan dimana para 

remaja bergaul dan berinteraksi. Dari berbagai perkataan maupun sopan 
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santun didalam berbicara dipengaruhi dari lingkungan dimana mereka 

bergaul. Beberapa aktivitas remaja berdasarkan observasi saat berolahraga 

yaitu ada yang ingin eksis dan up to date sehingga membawa handphone 

mereka disaat latihan untuk mengupload aktivitas mereka, ada juga yang 

serius berolahraga dan ada juga yang hanya ingin ikut-ikutan, juga perilaku 

remaja sekarang yang lebih sering nongkrong dan tidak melakukan aktivitas 

lainnya hanya membuang-buang waktu saja. 

Untuk mengembalikan semangat para remaja dapat dilakukan melalui 

media olahraga sebagai sarana sosialisasi, yang akan menjadi sebuah solusi 

untuk mengembangkan minat remaja didalam bersosialisasi. Dengan adanya 

perancangan komunikasi visual terpadu ini dapat merubah pola pikir remaja, 

untuk lebih terbuka didalam bersosialisasi antara yang satu dengan yang 

lainnya dibidang media olahraga. 

I.2 Identifikasi Masalah 

     Dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu : 

     I.2.1  Sifat para remaja sekarang yang cenderung malas, gaya hidup tidak 

sehat yang menyebabkan para remaja kurang  bersosialisasi dan mudah 

terpengaruh dengan pergaulan yang ada disertai dengan perilaku remaja 

yang masih labil dan kurang bisa mengontrol emosi. 

I.2.2  Para remaja yang terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing, 

sehingga tidak ada  waktu luang untuk bersosialisasi dan bertukar pikiran. 

Dampak dari kurangnya  bersosialisasi dapat menjadikan remaja menjadi 

individualis. Fungsi dari olahraga yaitu untuk sosialisasi dan perlu dilakukan 

untuk para remaja yang jarang  berinteraksi.  

I.3 Pembatasan Masalah 

     Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada : 

      I.3.1 Geografis  

         Penelitian ini dibatasi di daerah kota Semarang untuk mempermudah 

 melakukan survei dan observasi didalam penelitian. 
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      I.3.2 Demografis  

         SES B, penggemar olahraga, semua jenis kelamin (pria dan wanita). 

      I.3.3 Target Audience  

        Usia 19 tahun-23 tahun, dengan alasan karena usia ini adalah kaum 

remaja yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan 

membutuhkan sosialisasi dibidang olahraga. 

       Lingkup pembahasan yaitu membahas tentang pentingnya media olahraga 

sebagai sarana untuk bersosialisasi. 

I.4 Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah kampanye dengan menggunakan kegiatan 

olahraga sebagai sarana sosialisasi melalui desain komunikasi visual? 

I.5 Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pentingnya berolahraga sebagai 

sarana sosialisasi bagi remaja karena ingin menunjukkan bahwa olahraga adalah 

salah satu alternatif yang tepat didalam kegiatan untuk bersosialisasi. Selain itu, 

untuk mengetahui aktivitas yang sering dilakukan para remaja agar dapat 

memahami sosialisasi seperti apa yang akan diterapkan didalam penggunaan 

media olahraga sebagai sarana yang utama. 

     Tujuan dari perancangan kampanye ini yaitu untuk mengembangkan minat 

remaja didalam bersosialisasi melalui media olahraga. 

I.6 Manfaat Penelitian 

    Olahraga bisa menjadi satu kegiatan untuk media sosialisasi. Manfaatnya 

supaya generasi muda tetap energik dan juga bisa bersosialisasi secara 

langsung tanpa harus melalui media perantara, agar dapat menambah dan 

memperluas relasi melalui media olahraga. Diharapkan sebuah perancangan 

kampanye sosial ini tepat sasaran dan juga bermanfaat bagi para remaja 

sehingga para remaja dapat bersosialisasi dan tidak hanya terpaku pada alat 

yang membantu mendukung proses bersosialisasi. 

I.7 Metode Penelitian 

Beberapa metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu : 
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I.7.1 Sampel  

 Pada penelitian ini akan mengambil beberapa sampel olahraga. 

Beberapa sampel tersebut yaitu Basket, Bulu Tangkis, Fitness/Gym karena 

olahraga tersebut adalah yang terpopuler dikalangan remaja. 

I.7.2 Metode Observasi 

 Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada beberapa sampel olahraga untuk mengamati kegiatan yang 

digemari remaja dan cara remaja bersosialisasi melalui olahraga basket, bulu 

tangkis, fitness/gym. 

I.7.3 Metode Wawancara 

 Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang akan 

dilakukan kepada pelatih olahraga basket (Kwan Anthony), bulutangkis (Felix 

Suwandi), dan fitness/gym (Aventino) supaya mendapatkan data untuk 

memperkuat riset yang dilakukan tentang perilaku remaja berolahraga dan 

teknik-teknik berolahraga. 

I.7.4 Metode Kuesioner  

 Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mendapatkan 

data dengan daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden 

untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam kuesioner.  

I.7.5 Studi Literatur 

         Metode pengumpulan data yang bersumber dari buku atau referensi 

yang berkaitan mengenai remaja, olahraga dan sosialisasi. Hasil data berupa 

verbal dan visual yang berhubungan dengan masalah yang diangkat didalam 

perancangan ini 

I.7.6 Internet  

         Metode pengumpulan data dengan menggunakan internet yang 

didapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan olahraga dan 

sosialisasi. 

I.8 Sistematika Penulisan 
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