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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Olahraga merupakan aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna

untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dengan berolahraga secara rutin

dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai macam penyakit sehingga

dapat memperoleh tubuh yang sehat. Menurut dr Sonny Gosal AIFO (dokter

kesehatan olahraga), gerak tubuh dengan olahraga harus rutin dilakukan sejak muda

karena ketika usia bertambah, kondisi fisik juga ada yang berkurang tetapi seseorang

tetap harus bergerak sehingga dengan melakukan olahraga sejak dini dapat memicu

kekuatan jantung (Kaltim Post, 2015).

Saat ini olahraga di lingkungan perkotaan identik dengan pusat kebugaran/

gym. Karena selain menjaga kesehatan tubuh, olahraga juga mendukung

masyarakat di perkotaan untuk membentuk tubuh yang ideal dan bugar karena

memiliki tubuh yang ideal dan bugar sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup di

kalangan masyarakat (Sulianta & Pratama, 2017). Hal ini dipertegas oleh pernyataan

Ade Rai (Atlet Binaraga) bahwa pusat kebugaran saat ini kerap kali didatangi oleh

masyarakat untuk berolah raga karena memiliki peralatan yang lengkap yang dapat

digunakan untuk mengolah tubuh sesuai keinginannya, hanya saja tarif sewa di

pusat kebugaran cukup tinggi sehingga tidak semua lapisan masyarakat menengah

kebawah mampu untuk berolahraga ditempat tersebut. Tidak jarang pusat kebugaran

didominasi oleh kalangan menengah keatas (Daldjoeni, 1997).

Street Workout merupakan olahraga yang secara teknis pola latihannya tidak

jauh berbeda dengan aktivitas olahraga yang dilakukan ditempat kebugaran. Street

Workout memiliki dasar Callisthenic dimana terdiri dari gerakan sederhana, berirama,

dan menggunakan berat tubuh sendiri sebagai beban dalam latihan. Street Workout

tidak dilakukan didalam ruangan melainkan di tempat outdoor, dengan

memanfaatkan fasilitas umum yang terdapat di area taman bahkan pinggir jalan.

Semua dilakukan secara bebas, tanpa larangan dan yang pasti tanpa biaya.

(Sulianta & Pratama, 2017). Olahraga ini bisa menjadi solusi untuk anak muda yang

ingin berolah raga seperti gym versi gratis. Tetapi tidak semua anak muda

mengetahui olahraga Street Workout ini. Hal ini mengakibatkan anak muda kalangan

menengah kebawah diperkotaan menjadi tidak rutin berolahraga karena alasan
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olahraga perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak. Apabila tidak sering

berolahraga tentu akan berdampak pada kesehatan anak muda jangka panjangnya.

Saat ini, beberapa taman kota memiliki fasilitas yang menunjang untuk

melakukan kegiatan olah raga ini, salah satunya taman kota yang terletak di Kota

Tangerang Selatan. Taman Kota di Tangerang Selatan memiliki Fasilitas yang cukup

lengkap dan setara dengan olahraga yang dilakukan ditempat kebugaran. Fasilitas –

fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini tentunya

sedikit berbeda dengan peralatan yang berada di pusat kebugaran karena peralatan

yang ditaman kota lebih menggunakan berat badan untuk dijadikan beban dalam

latihan. Fasilitas yang disediakan tersebut tentunya tidak semua orang mengerti cara

menggunakannya karena pola latihannya menggunakan dasar callisthenic atau

street workout. Hal ini mengakibatkan taman kota yang dibuat sedemikian rupa,

salah satunya untuk olahraga oleh warganya tidak digunakan secara total dan benar.

(Kompasiana.com, 2016)

Gambar 1.1. Fasilitas Olahraga yang berada di Taman Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen Pribadi,2017)



3

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam Perancangan Kampanye Pengenalan Olahraga Street Workout

sebagai Pemanfaatan Fasilitas Taman Kota di Tangerang Selatan ini, terdapat

masalah-masalah yang akan dihadapi, yaitu:

 Kurangnya pengetahuan anak muda di Tangerang Selatan mengenai olahraga

street workout yang menggunakan fasilitas olahraga di taman kota.

 Pola pikir masyarakat bahwa olahraga di daerah perkotaan itu identik dengan

pusat kebugaran/gym dan juga mengeluarkan biaya sewa yang cukup mahal.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan diberi batasan

dalam pembahasannya, antara lain:

Batasan Permasalahan1.3.1.
Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah cara

memperkenalkan Olahraga Street Workout yang dapat digunakan untuk

berolahraga guna memanfaatkan fasilitas dari taman kota untuk memperoleh

tubuh yang ideal dan bugar.

Batasan Wilayah1.3.2.
Lingkup wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah kota

Tangerang Selatan. Alasan pemilihan Kota Tangerang Selatan karena

merupakan kota yang geostrategis dimana kota ini diuntungkan karena

berbatasan dengan kota kota besar disekitarnya (Jakarta, Tangerang, Depok,

Bogor) sehingga bila perancangan ini dilaksanakan disini diharapkan dapat

menjadi trendsetter untuk kota kota lainnya untuk melaksanakan kegiatan

serupa. Selain itu, kota ini masih terbelenggu dengan masalah pengendalian

kesehatan sehingga diharapkan melalui perancangan ini dapat menjadi

alternatif pengendalian kesehatan.

Sasaran1.3.3.
Usia : 18 – 24 Tahun

Kelamin : Pria dan Wanita

Golongan : SES B-C1

Penanaman kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dengan

olahraga dan juga melakukan pendekatan dengan lingkungannya sejak dini

akan lebih maksimal jika diterapkan pada anak muda. Karena Anak muda

pada usia 18 -24 tahun memiliki sifat ingin tahu yang besar, ingin mencoba

sesuatu yang baru dan memiliki motivasi yang besar dalam dirinya.
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1.4. Perumusan Masalah

Bagaimana memperkenalkan olahraga street workout kepada masyarakat

usia 18-24 tahun di kota Tangerang Selatan sebagai pemanfaatan fasilitas taman

kota melalui media komunikasi visual?

1.5. Tujuan Perancangan

Memperkenalkan olahraga street workout kepada masyarakat usia 18-24

tahun di kota Tangerang Selatan sebagai pemanfaatan fasilitas taman kota melalui

media komunikasi visual.

1.6. Manfaat Perancangan

Audience (Target Utama)1.6.1.
Manfaat Perancangan untuk target audience yaitu Anak muda di kota

Tangerang Selatan adalah anak muda mengenal olahraga street workout

yaitu olahraga yang menggunakan fasilitas yang disediakan taman kota untuk

memperoleh tubuh yang ideal dan bugar.

Perancangan1.6.2.
Manfaat perancangan bagi perancang adalah mengetahui lebih dalam

potensi dari olahraga street workout dengan fasilitas olahraga yang telah

disediakan oleh pemerintah di taman kota sehingga dapat menyampaikan

informasi dengan tepat kepada masyarakat terlebih anak muda di kota

Tangerang Selatan.

Keilmuan DKV (Desain Komunikasi Visual)1.6.3.
Manfaat perancangan bagi institusi adalah untuk perancangan ini

dapat dijadikan media belajar maupun studi komparasi penelitian berikutnya

terkait dengan memperkenalkan olahraga street workout agar dapat dikenal

oleh masyarakat secara luas terutama masyarakat urban.

1.7. Metode Penelitian

Pengumpulan Data1.7.1.

Wawancara1.7.1.1.
Metode pengumpulan data melalui wawancara narasumber

dari pakar pertamanan/ tata kota dan Aktivis/ penggiat Street

Workout. Untuk mendapatkan data pasti tentang kondisi taman kota

dan juga perkembangan olahraga street workout di Tangerang

Selatan, yang akan berfungsi sebagai dasar dalam perancangan ini.
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Observasi1.7.1.2.
Metode pengumpulan data melalui observasi kepada target

masyarakat yang dituju, dengan mengambil sampling di Kota

Tangerang Selatan.

Metode Kuesioner1.7.1.3.
Metode pengumpulan data pandangan keinginan desain dari

sudut pandang audiens sehingga nantinya desain yang akan dibuat

optimal. Pengumpulan data dapat melalui kuesioner secara online.

Analisa1.7.2.
Proses analisa dilakukan dalam pengolahan data menggunakan

insight dan creative brief.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan

manfaat, lingkup pembahasan, perumusan masalah, metodologi penelitian,

dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang kerangka berfikir, teori-teori yang menjadi dasar penelitian,

kajian data yang berhubungan dengan topik pembahasan serta studi

komparasi yang digunakan sebagai perbandingan.

BAB III : STRATEGI KOMUNIKASI

Berisi tentang analisa dari data yang didapat, dan juga strategi komunikasi

visual yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

BAB IV: STRATEGI KREATIF

Berisi tentang uraian konsep desain visual yang digunakan dalam strategi

komunikasi visual, seperti logo, desain poster, media sosial, dan lain-lain.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan rancangan

strategi komunikasi visual.




