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AGRESIFITAS DALAM OLAHRAGA

Oteh

J urusan p"not a isi ilIafl'J;ffi n"" FrK Lrrlry

Abstrak
Agresifitas merupakan bentuk periraku seseorang yang bertujuanunruk menvakiti atau menciderai 

";s ;;;; ;;*';,""#'irentuk fisikmaupun psikis' Munculnya agresifitas dipat dikare";#;;; berbagaisebab, di anraranva karena Jiai ir.iirgtif manusia, kondisi frustrasidan tertekan, ."iu kyena U.f";".^l"ri pengalaman manusia dalammenjalani kehidupan. Insting n'unuriu ,"tatu i-ngin *"ri"o""gi dirinyadari bahaya. Frustrasi oun" t".t"iun* mengakibatkan agresif karenak ehend akn ya ti dak t"..upui. 
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Sebaliknya jika perilaku agresif atlet yang dominan hostile aggression
akan merugikan bagi prestasi dan karier atlet itu sendiri.

Kata kunci: agresifitas, olahraga

etiap hari berbagai media massa, seperti koran, radio dan
televisi, selalu memberitakan peristiwa dalam kehidupan
masyarakat tentang perarnpokan, penyerangan, penusukan,

penembakan, peledakan bom. teror bom, serta perilaku manusia yang
saling berkelahi dan membunuh. Berbagai peristiwa tersebut
merupakan contoh sebagian kecil dari bentuk tindakan agresi dalam
masyarakat. Selain itu seringkali peristiwa yang terjadi sudah diluar
batas-batas rasa kemanusiaan, dan dapat dikatakan perbuatan yang
biadab. Perilaku agresif sebagian warga masyarakat tersebut tidak
hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di seluruh dunia dan
di seluruh lapisan masyarakat. termasuk di antaranya dalam kegiatan
pertandingan olahraga. Meskipun petugas keamanan telah bertindak
preventif maupun kuratif, kenyataannya tindak kekerasan tetap te{adi
bahkan kian hari kian meningkat terus baik kuantitas maupun
kualitasnya. Hal itu menimbulkan keprihatinan, rasa ketakutan, dan
jelas mengganggu aktivitas warga masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari.

Dampak perilaku agresif masyarakat tidak hanya terjadi dalam
kehidupan sehari-hari, bahkan sudah merasuk melanda ke dalam
lapisan kegiatan olahraga. Olahraga merupakan aktivitas fisik
seseorang yang dilakukan atas dasar pilihan kegemarannya, dengan
berbagai tujuan dan menggunakan peraturan untuk memperlancar
jalannya kegiatan. Namun jika tujuan seseorang dalam berolahraga
tidak tercapai, terutama dalam pertandingan, ada kecenderungarr akan
memunculkan perilaku agresifitas. Sebagai contoh dalam olahraga
yang bersifat kontak badan (body contact), pada umumnya mendorong
terjadinya perilaku agresif. Sebaliknya olahraga tanpa'adanya unsur
agresifitas juga tidak akan berjalan dengan baik. Jenis olahraga
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tersebut umumnya bersifat tidak kontak badan (non body contaci)
dalam pertandingannya.

Dalam tulisan ini akan mencoba untuk memahami perilaku
agresif dalam olahraga secara benar, khususnya perilaku manusia
dalam olahraga yang dipertandingkan. Pada kenyataan di lapangan
pertandingan, sebagian pelatih Indonesia masih menganut
kepercayaan yang salah, yaitu bahwa semakin agresif atletnya akan
.semakin menguntungkan pada pencapaian prestasi. Hal itu terbukti
dalam pertandingan olahraga seperti sepakbola, khususnya di
lndonesia, jika sekiranya lawan bermain memiliki kemampuan satu
kelas di atas timnya, maka pelatih akan memberikan instruksi kepada
para atlet untuk " berntui n kerus"..

Kata bermain keras sering diterjemahkan salah oleh atlet,
sehingga ada kecendemngan atlet akan bermain menjurus ke tindakan
kasar atau menciderai lawan. Hal itu disebabkan oleh rendahnya
pemahaman para pelatih olahraga di Indonesia dalam bidang psikologi
olahraga. Demikian juga kondisi para atlet untuk cabang olahraga
tertentu rata-rata tingkat pendidikannya belum tinggi, sehingga lebih
menonjolkan otot tanpa menggunakan otaknya. Menurut Anshel
(1990: 138) agresifitas merupakan strategi yang salah jika dilakukan
secara membabibuta dan tidak dalam keadaan yang rasional. Dengan
demikian dapat ditarik satu kesimpulan sementara bahwa sebenamya
perilaku agresif itu diperlukan dalam pertandingan olahraga. Namun
tentunya jenis perilaku agresif yang mana yang perlu dilakukan dan
yang tidak perlu dilakukan oleh atlet. Untuk itu dalam tulisan ini akan
mencoba untuk membahas mengenai perilaku agresifitas dalam
olahraga. Diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan para
pelatih dalam membina para atletnya menuju manusia lndonesia yang
berprestasi, sehat jasmani, dan sekaligus sehat rohaninya.

PENGERTIAN DAN JENIS PERII-AKU AGRESIF
Dalam bahasa sehari-hari istilah agresi memiliki banyak arti,

yang kecende-rungannya diartikan sebagai semua bentuk perilaku
yang negatif sehingga sulit untuk mengetahui arti yang sesungguhnya.
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Agresifitas adalah perilaku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain
(wittig and william III. 1984: 609). Menurur Berkowirz (tggs: 4)
pengertian agresifitas sebagai segala bentuk perilaku yang
dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun
psikis. Berdasarkan definisi tersebut perilaku agresif seringkali
dilakukan secara tidak rasional, bahkan sudah tidak menggunakan
perasaan sehingga perbuatannya sangat kejam. Hal itu terbukti dari
berbagai berita di media massa yang meraporkan tindak kejahatan
karena faktor yang sepele. Baron dalam Gill ( l9g6: 195)
mendefinisikan agresifitas adalah bentuk perilaku yang diarahkan
untuk rujuan menciderai atau menyakiti orang lain karena terdorong
untuk menghindari perlakuan tertentu.

Dalam tinjauan olahraga pengertian agresif menurut Heidenreich
dalanr Straub (1980: 166) sebagai "rasa permusuhan yang
kemu'gkinan melibatkan penyerangan atau mempermainkan orang
lain" atau "pendorong keberanian dan penyemangat untuk satu
tujuan". De'gan kata lain agresifitas dalam olahraga merupakan
tenaga untuk bertanding yang muncul dari dalam atret. Sebab jika
dalam pertandingan olahraga tanpa (sedikit) agresifitas, atlet tidak
mempunyai tenaga, kecepatan, dan ketegaran mental, namun
sebaliknya jika agresifitas berlebihan akan mengakibatkan hukuman
dan kerugian bagi atlet (Anshel, 1990: 150). Oleh karena itu
agresifitas menurut Gill (1986: 193) merupakan bagian dari permainan
dalam olahraga. Artinya, agresifitas diperlukan dalam olahraga
sepanjang masih dalarn batas-batas tidak merugikan diri sendiri dan
lawan serta tidak melanggar peraturan pemrainan.

Berdasarka. definisi-definisi tersebut di atas secara garis besar
yang membedakan perilaku agresif dengan yang tidak agresif menurut
Straub (1980: 177) ditandai oleh riga hal, yaitu (1) perilaku yang
dipilih, (2) memiliki maksud, dan (3) bersifat individual. Hal itu
diperkuat oleh Baron dalam Gill (1986: 195) ada empat faktor
penanda agresifitas, yaitu (l) agresifitas merupakan perilaku, (2)
perilaku agresif bertujuan atau punya maksud. i3) menciderai atau
menyakiti, dan (4) rnelibatkan makhluk hidup. berperilaku agresif
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terdorong untuk menghindari perlakuan tertentu. Dalam duniaolahraga a$esifitas merupakan t"nutu pendorong untuk berperiraku.Dengan demikian agresidtas uoat*rL'tuk perii-aku ,"r"o.ung yungdisengaja untuk tujuan -.n.io".ui-urlu n,"nyakiti orang rain karenaterdoron g untuk menghindari p".r"tuun tertentu.
Secara garis besar jenis agresifitas dikerompokkan menjadi dua,yaitu: agresi rasa permuiuhan (hostire- aggression) danagresi sebagaialat mencapai tujuan (instrum'enii oggr"rrior). Hostile aggressionbertujuan untuk menyakiti orang raini seoang seseorang merakukaninstruntental aggression digunak"an untuk mencapai kepuasan karenamotif-motif terrentu 

JM9.gun, "t.uff,--iq'+: 2g9). Tujuan utama padahostile aggression adalah ."".iJ"r"i Ln .n"nyukiti orang rain (cox,1994: 289)' Adapun cirinya uoutut', adanya rasa marah daramperilakunya, karena TTrig tuiuan sesungguhnya adalah untukmenciderai dan menyatiti tui"an. SeU,
a r t er b e rp eri r ar u asr:lr ad a r J a*"r- 

",li^lj" o 

nt#, #i "t"lj" :llisakit (Straub, DSO,'lZe;. a - "
Sebariknya pad.a in,strumentar aggression sebagai arat mencapaitujuan dengan usaha pu\r? utuu opuli mempertahankan kekuasaan,dominasi, atau status iosiar. ,"r"offifBerkowitz , 1995: l5). Tujuandari instrumentar aggress,ion luga 

-untut 
menyakiti 

-raJa;, 
tetapibentuk perirakunya tio* a"ngu; ;;" ,nu.urr. Karena rujuan utamanyaadalah unruk meraih ftemenarigun Juiu. pertandingan. Dorongan ataumotif atret berperiraku uf,..ii--'tur.nu prestise, kemenangan,intimidasi, 

-dan pembarasan" isi.uu[,' rgso, l7g). Berdasarkanpengertian dan jenis agresifitas tersebut dapat disimpurkan bahwaagresifitas merupakan pola perilaku permusuhan yang dapatdiwujudkan ke dalam b^e1iuk ry;t;;;n atau mempermainkan, danmenggoda orang rain. Sebagai p".tuno? oari p"rilut'u-ffiil adarahadanva keberanian dan sern"ans'"i ;;; tinggi;;i.-,iffi"i sututuJuan.
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PENYEBAB PERILAKU AGRESIF
Berbagai situasi dan kehdaan sekarang ini cenderung

menimbulkan tekanan (srress), terutama bagi kalangan masyarakat
menengah ke bawah. Tekanan yang paring dirasakan oreh rakyat
adalah kondisi sosial ekonomi yang memberatkan dalam upaya
mempertahankan hidup dan merangsungkan lenis keturunannya. oleh
karena faktor ekonomi merupakan jantungnya kehidupan bagi seluruh
lapisan masyarakat- .rika ekonomi (antung) **y"r"kut saicit, maka
akan mudah memunculkan jenis penyakit yang lain, dan akan
nrelahirkan kelompok masyarakat yang rentan, mudah emosi dan
selalu mencari kesempatan untuk menumpahkan kegelisahan.
Kenyataan sekarang muncul berbagai perilaku agrJsif dari
masyarakat, sebab sebagian penjahat berprinsip lebih baik hidup di
penjara karena masih dapat makan daripada hioup oi luar penjara
tetapi tidak bisa makan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
keadaan masyarakat sekarang ini sedang sakit dan mengarami
gangguan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Adapun sarana
penyaluran yang lebih mudah muncul adalah berperilaku agresif dan
tindak kekerasan.

Dorongan munculnya agresifitas dalam kehidupan masyarakat
terjadi karena berbagai penyebab. Di antaranya adaiah peningkatan
pembangunan di segala bidang yang sebagian 

-besar 
terkonsentrasi di

kota besar, kondisi tersebut mendorong arus urbanisasi yang sulit
dikendalikan. Dorongan biorogis manusia yang paring mendasar

{,alan agar tetap dapat mempertahankan kitangsu"gari niaup aan
kehidupannya. Akibatnya para kaum urban *"rtip,in tanpa bekar
keahlian dan keterampitan berani mengaciu nasib di kota besar dengan
resiko terlalu besar- Pada kenyataannya untuk mendapatkan peke{aan
di kota besar umumnya diperlukan keahlian dan keterampilan. Kaum
urban yang tidak memiliki kemampuan untuk modal teria ai tota
besar, hanya akan melahirkan kelompok masyarakat baru dan yang
menimbulkan berbagai permasalahan iosialdi [ota. oleh karena kalah
dalam persaingan mencari kerja halar, pada hal tuntutan untuk dapat
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makan terus mendesak, memberikan peluang untuk kemunculanperilaku yang agresif.

- Kehidupan {ul"T era globalisasi cenderung memburukeunrungan komers.ial d.gngan p;;; persaingan, sehingga perilakukehidupan masyarakat di fota b";;; terkesan individuaris. Kondisitersebut bagi kaum urban yang berum -".'',i' kesiapanberkompetisi''akan menambah ;umra'rr pengangguran yang akhimyamudah diprovokasi dan menimtrrtan g";orak sosiar. paia kondisinegara yang sedang krisis ekonomi ueiaampat lri.ir*putu puauseluruh eremen kehidupan. r""gu.; il;ffi; }llilri mencarijalan ketuar bagi kaum. peng""d;;;; Karena nuriu ,..,ri.,;ilfi;
t i dak pemah dic arikan : u run 

"r."riii- 
u}rtun ti dak pemah ditempatkanpada titik sentrar 

.peihatian t itu, 
-pror"s 

marjinarisasi kelompokmasyarakat perkotaan yang menyertai gegap gempitanyapembangunan (Kompas, zg lui r qgTj aou kecenderungan budayakehidupan manusia moderen dikendalikan of"n 
--_utl.il 

."nlnggupersaingan makin ketat unruk -"naufuttur;;il"Ji", ,*, tinggi.Kondisi demikian akan mengJtb"il Jurang yang rebar anrara simiskin dan si kaya, sehinggu lkun -.nvuuu.t an periraku agresif bagikel om-pok masyarakat yanlglerdesut. 
-"'

Kondisi *uy1.+ul sekarang nampaknya masih berada padamasa transisi, yakni.dari pora hiJup agraris menuju industriarisasi.Dalam masa transisi ini banyak ;";" losiat dan norma hukum lamayang tidak berlaku lagi, namun nor_u_norrn a yangbaru belum mampumengatasinva. Akibatnva kontror sosiar dan ;g;i .;;;li menlaaikendor, kekuatan hukum mulai rapufr, 
*set 

ingga banyak orang salahdalam menggunakan hak, *.*"nung, dan kekuasaannya. padaakhimya te{adi tah berbagai nru"*-,ri""ip;l;ri' ;;; fr'.;r, dalampemerintahan (Kartini Kartono, rcal: ii!.Berbagai keadaan yang adadan dirasakan rakyat .kecii .";"ki; memberatkan, menekankehidupannya, menambah t"t.gungu;lmosional, dan menimburkankonflik serta frustrasi 
{aSvara-ka;-;;;; frustrasi dan penuh konflikakan menlruburkan perilaku ug."ri'io?ram kehidupan masyarakat,karena menurur Soerandyo wi;y;;";;to 6ompa!, ig.i;ii rqqzl
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kelompok tersebut merupakan masyarakat yang terdepriasi
(terhempas), terampas sumberdayanya, pendidikannya, asosiasi
sosialnya dan pertumbuhan j iwanya.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, melahirkan berbagai
teori tentang agresifitas dari para ahli psikologi. Adapun teori
agresifitas menurut beberapa ahli di antaranya adalah (l) teori insting,
(2) hipotesis frustrasi agresi, dan (3) teori belajar sosial (Bird & cripi,
1986 248-251; Cox, 1994 92; Fisher, 1976:251; dan Anshel, 1990:
141-t4.s).

Teori Insting. Agresifitas merupakan salah satu insting dari
manusia. Untuk itu Morgan et.all (19g6: 2g9) menyatakan bahwa
agresifitas merupakan bagian dari sifat alamiah binatang.
Bertentangan dengan teori insting pada tulisan Sigmund Freud dalam
Cox (1994: 291), yang memandang bahwa agresifitas merupakan
sesuatu dorongan bawaan sifat manusia sejak lahir seperti rasa lapar
dan haus. selain itu pada dasarnya manusia maupun binatang selalu
ingin melindungi dirinya dari berbagai kesulitan dan bahaya. Jika
manusia dalam keadaan sulit dan bahaya akan mengakibatkan
emosinya tertekan, sedang pada binatang pembelaan dirinya dengan
cara menyerang. untuk itu ada benarnya jika manusia yang agresif
akan mirip perilakunya dengan binatang. Dengan demikian pada teori
insting ini agresifitas merupakan sifat bawaan sejak iahir dari
dorongan biologis, sebagai sarana merampiaskan din merepaskan
emosi yang tertekan.

Dalam dunia olahraga ada ungkapan bahwa "atlet juara itu
dilahirkan bukan dicetak", sehingga faktor pelatih dan proses latihan
bukan merupakan faktor dominan. Har itu diasumsikan dalam teori
insting bahwa perilaku agresif tidak dapat dihindarkan dan juga
merupakan respons yang norrnal dalam olahraga (Anshel, telo: i+i;.
Artinya, agresifitas merupakan sesuatu yang alamiah, dan
karakteristik bawaan setiap orang yang berkembang sesuai dengan
prosesnya- Jika agresifitas merupakan unsur bawaan, maka akan lebih
mudah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki tingkat agresifitas
tinggi. Selanjutnya anak-anak dibina untuk rehabilltasi, Iehingga

38r



O|lflrzg,a Ed,is;i D.sciinbar 2AOs

berbagai'tindak kejahatan dapat ditekan dan dapat hidup produktif
serta mencapai kebahagiaan. Dengan cara demikian tconaisi klhidupan
sosial masyarakat akan tenteram, jauh dari berbagai tindak kekerasan.

Menurut teori insting secara alamiah agresifitas terbentuk dari
hasil pelepasan atau perampiasan kondisi emosi yang tertekan.
Dengan demikian agresifitas muncur karena kondiii J.ung yung
nrenurunkan adalah orang-orang yang dalam keadaan tertekan secara
fisik maupun psikis. Artinya kondisi kesulitan ekonomi secara fisik
mengakibatkan kemelaratan, dan secara psikis mengakibatkan
kesengsaraan. Untuk itu ada anjuran sebaiknya ibu hamil h"arus sehat
(dalam arti serba kecukupan) jasmani dan rohaniya agar dapat
melahirkan anak-anak yang sehat pula. Namun pada [.nyulun y"ng
te{adi di masyarakat sekarang berum tentu bahwu p"ru agresor
muncul dari kalangan masyarakat yang tertekan secara ekonomi sala,
melainkan juga banyak yang lahir dari kalangan orang yang serba
kecukupan. Kenyataan tersebut mendorong putur psiloiogi untuk
mencari teori baru penyebab agresifitas, sehingga un."ut teori
agresifitas yang baru yaitu teori hipotesis frustrasi_a{isi.
. Hipotesis Frustrasi-Agresi.Hipotesis frustrasilagresi merupakan
ieori agresi yang terkenai dengan menganggap bahwa seseorang
terdorong untuk menyakiti atau menciderai o*s rain karena mereka
mengalami frustrasi. secara alamiah orang yang mengalami frustrasi
mendorong munculnya periraku agresif 1cox, tll+, igz). Untuk itu
perilaku agresif muncur sebagai akibat dari frustasi, dan kuat tidaknya
perilaku itu tergantung dari jumlah dan kualitas frustrasi yang dialami
individu. Frustrasi adatah suatu keadaan di mana satu tujuan ,lia* ui.u
terpenuhi, dan tujuantidak bisa tercapai (Kartini Kartono, l9g0: 4l).
Dengan kata lain terharangnya pencapaian tujuan yang diharapkan
akan menimbulkan dorongan ke arah periraku 

"gr"riq 
iehingga ada

kecenderungan untuk menyakiti orang lain.
- Berdasarkan. teori ini, perilaku agresif dapat dilacak

penyebabnya yaitu keadaan seseorang yang frustrasi. Menurut Doilar
dkk. dalam Berkowitz (1995: 44) kikuatan dorongan agresi karena
frustrasi tergantung dari (l) besarnya kepuasan yang diharapkan, dan
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(2) besarnya kepuasan yang ridak dapat diperoleh. Artinya jika tiba-
tiba keinginan pencapaian tujuan seseorang terhalangi. maka akan
meningkatkan kecenderungan untuk menyakiti orang lain yang
dianggap menghaiangi atau sebagai pelampiasan kekecewaannya.
Tingkat agresifitas seseorang menurut Berkowitz ( 1995) sangat
tergantung dari 1l) tingkat kepuasan yang diharapkan. (2) seberapa
jauh seseorang gagal memperoleh kepuasan, dan (3) seberapa sering
seseorang terhalang untuk mencapai tujuan. Dengan demikian
seseorang yang sering mengalami frustrasi akan mudah terdorong
untuk berperilaku agresif. Hal itu diperkuat oleh pendapat Krech,
Crutchfield. Ballachey (1988: 127) bahwa reaksi frustrasi dipengaruhi
oleh latihan.

Teori hehiar sosiul. Pada teori belajar sosial keadaan
lingkungan nrasyarakat ikut berperan dalarn membentuk perilaku
individu. Sebab kondisi lingkungan akan memberikan rangsangan
yang langsung dapat direspons oleh individu. Menurut Bandura datam
Anshel (1990: 145) perilaku agresif diperoleh dan dipelihara oleh dua
model, yaitu modelirrg (peniruan) dan t'icarious processes (seolah ikut
proses mengalanri). Pengaruh mocleling adalah, berdasarkan pada
kecenderungan individu untuk menirukan perilaku orang lain yang
diamati. Individu yang mengamati orang lain berperilaku agresif
cenderung akan menirukan untuk berperilaku yang sama.

Sedangkan pada vicurious processes terjadinya dipengaruhi oleh
jenis penguatan (reinfurcenent) yang positif dan negatif (Cox, 1994:
294). Artinya, menurut pengalaman seseorang setelah mengamati
orang lain, perilaku agresif seseorang dapat mengakibatkan diberi
hukuman atau hadiah. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka
kecenderungan individu akan menirukan perilaku agresif yang
mendapatkan hadiah daripada yang mendapatkan hukuman. Oleh
karena itu pengalaman seseorang merupakan sumber terbentuknya
perilaku agresif menurut reori belajar sosial. sehingga sikrus
kehidupan akan berpengaruh terhadap proses perolehan dan
penreliharaan perilaku agresif. Dengan demikian perilaku agresif

383



Ot.hr.g., Edlsl Desember 2(mg

seseorang sebagai akibat dari hasil belajar atau respons yang diterima
dari lingkungannya.

OLAHRAGA DAN AGRESIFITAS
Olahraga berasal dari kata olah dan raga, yang mengandung

makna mengolah atau melatih raga agar tubuh menjadi sehat dan kuat.
Berdasarkan makna tersebut secara harfiah kegiatan olahraga hanya
menekankan peningkatan pada aspek fisik saja. Namun kenyataannya
subyek dan obyek kegiatan olahraga adalah manusia dalam gerak, di
mana manusia merupakan satu totalitas sistem psiko-fisik yang
kompleks, Artinya dalam berolahraga manusia tidak dapat

mengandalkan potensi fisiknya saja, tetapi harus didukung sejalan dan

seimbang dengan potensi psikisnya. Orang yang tidak sehat fisiknya
tidak akan dapat melakukan kegiatan fisik secara baik. Demikian juga
orang yang sakit psikisnya, dapat melakukan kegiatan fisik, tetapi
tindakannya tidak dapat sejalan dengan tujuan yang diinginkan. Oleh
karena itu olahraga diperlukan dan diperuntukkan bagi kesehatan fisik
fiasmani) dan psikis (rokhani). Dengan demikian olahraga merupakan
aktivitas fisik seseorang yang dilakukan atas dasar pilihan
kegemarannya, dengan berbagai tujuan dan menggunakan peraturan
untuk memperlaniar jalannya kegiatan.

Esensi nilai olahraga adalah bermain, dan pada dasarnya
manusia merupakan makhluk yang senang bermain. Bermain
innerupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan rasa senang dan
sungguh-sungguh tetapi bukan merupakan kesungguhan (Sukintaka,
1994: 2). Artinya" orang yang bermain dengan rrsa senang akan
melakukan bermain dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari
siapapun. Dengan adanya perasaan senang, maka orang tersebut akan
secara spontan menunjukkan keadaan yang sesugguhnya dari
pribadinya mengenai gerak, sikap, dan perilaku. Adapun sarana.untuk
bermain wuj udnya adalah permainan.

Dalam permainan akan muncul sesuatu yang ikut bermain
(berperan), karena permainan menurut Huizinga (1952:.1) merupakan
gejala kebudayaan yang -akan menyangkut hidup dan kehidupan
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manusia, sehingga bermain itu lebih tua daripada kebudayaan.
Kebudayaan muncul karena didasari oleh berbagai peristiwa srawung
antar manusia. Hal itu diperkuat oleh Drijarkara (1955: 18) bahwa
permainan itu seusia dengan manusia. Artinya, bermain telah ada

sebelum manusia berbudaya, sehingga manusia bermain sejak lama,
sejak manusia ada dan sebelum nranusia berbudaya. Salah satu bentuk
dari bermain yang menggunakan sarana permainan adalah kegiatan
olahraga.

Olahraga sebagai sarana manusia dalam menuangkan potensi
fisik dan psikisnya secara sungguh-sungguh melalui aktivitas gerak
yang dipilihnya. Adapun wujud dari kegiatan olahraga adalah salah
satunya melalui permainan, karena dalam permainan olahraga
mengandung berbagai kegunaan. Namun dalam bermain olahraga,
seseorang harus berpedoman sepefti yang ditulis Drijarkara (1994: 83-
84), yaitu:

benrrainlah dalam pemrainan. tetapi janganlah main-main,
mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan

dipersungguh, kesungguhan permainan terletak dalam
ketidak-sungguhannya, sehingga permainan yang diper-
sungguh, tidaklah sungguh lagi, mainlah dengan eros (cinta)
tetapijanganlah mau dipermainkan eros, mainlah dengan agon
(perjuangan), tetapi jangan mau dipermainkan agon,
barangsiapa mempermainkan permainan, akan menjadi
permainan-permainan, bermainlah untuk bahagi4 tetapi
janganlah mempermainkan bahagia.

Dengan demikian bermain merupakan salah satu sifat, hak, dan
kodrat dari manusia dalam mengarungi kehidupannya. Sama halnya
dengan agresifitas yang menurut teori insting merupakan sifat dan
bawaan seseorang sejak lahir. Di mana dalam olahraga esensinya
adalah bermain, selain itu olahraga juga merupakan miniatur dan
cerminan dari kehidupan masyarakat pelakunya. Untuk itu tidak
mengherankan jika dalam situasi pertandingan olahraga, seperti
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sepakbola, sering te{adi keribgtan, karena memang kondisi
masyarakatnya sedang mengalami berbagai krisis.

Di depan telah dibahas mengenai jenis agresifitas, yaitu hostire
ttggression dan instruntental aggressiort. Dalam situasi pertandingan
olahraga kedua jenis agresifitas tersebut dapat muncur. i{u.un yung
paling dominan muncul adalah instrumental aggression, dalam.bentuk
untuk merebut bola, memperoleh angka, atau menghentikan gerak
lawan (Gill, 1986: 195). Esensi dari pertandingan orahiaga sebenimya
untuk mencapai kepuasan dan kedamaian, i.tupi t.--yataan sudah
banyak dilupakan orang. Terbukti seringnya terjadi keributan daram
pertandirrgan karena faktor yang sederh ana (sepele)

Pertandingan olahraga merupakan sarana yang mudah, murah,
rnenjadi perhatian banyak orang, dan tidak r.,rib"dukun rapisan
masyarakat. Untuk itu penggalangan massa merarui pertandingan
olahraga akan lebih efektif, sehingga mendorong o.ung-o.ung y"ng
frustrasi, kecewa, terusir, dan tertekan n'r.*u,-,fuatkainya sebagai
sarana untuk protes dan pelampiasan. Selain itu pertandingan olahraga
sebagai sarana menggalang massa (penonton) tanpa syarat, kalaupun
memakai syarat penonton hanya memberi tit<et, seirrngga mereka
dapat masuk ke dalam satu arena yang relatif bebas untukl"erperilaku.
Melalui arena pertandingan olahraga. terjadi interaksi antar manusia,
sehingga tercipta plos,es sosial yang berupa cara-cara berhubungan
antar individu atau kelompok untuk menentukan tujuan, sistem, dan
bentuk hubungan dalam kehidupan bersama. contohnya di masyarakat
adalah lahirnya laskar-raskar supporter untuk krub kesayangannya.
Berdasarkan teori hipotesis frustrasi-agresi situasi p"rtunoing"n
olahraga memungkinkan dimanfaatkan iebagai tempai yang baik
untuk pelampiasan agresifi tas.

Pada pertandingan - olahraga pengaruh penonton dapat
memanaskan situasi. Sebaliknya- tindakan petaiin yang dapat
rrreredakan situasi, akan dapat menguasai dan meredakan d"orongan
munculnya perilaku agresif dari dalam diri atlet. Kondisi tersebut akan
mendorong keinginan dan tujuan-tujuan individu untuk terus berubah
dan berkembang (Krech, Crutchfield, Ballachey, lggg: 71). Jika
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individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang

terjadi dilingkungannya akan mengakibatkan frustrasi. Keadaan

tersebut memicu lahimya perilaku agresif, karena dipengaruhi oleh

kondisi masyarakat, artinya mereka terlatih oleh keadaan sekitarnya.

Di mana keadaan sosial ekonomi yang lemah cenderung memudahkan

terbentuknya masyarakat yang disorganisasi, tanpa kontrol, dan

bertindak merusak (Fisher, 1976: 309). Berdasarkan teori belajar

sosial, maka situasi pertandingan olahraga bagi masyarakat

merupakan tempat sumber belajar dalam berperilaku agresif.

Sasaran utama kegiatan olahraga adalah fisik dan psikis,

sehingga dalam beraktivitas sangat menguras tenaga dan pikiran para

pelakunya. Hal itu terbukti jika seseorang sedang berolahraga dirinya
dapat rnelupakan sejenak beban kepenatan pikiran, minimal selama

waktu aktivitas bermain, dan hanya merasakan kegembiraan selama

bermain. Disisi lain olahraga juga sebagai bentuk latihan bagi para

atlet dalani menjalani kehidupan di masyarakat. Untuk itu proses

latihan sangat menentukan dalam membentuk sikap dan perilaku para

atlet. Menurut Fisher ( l97o: 299) individu akan menyerang jika dilatih
untuk menyerang, dan akan berperilaku damai jika dilatih untuk
kedamaian.

Perilaku agresif dalam pertandingan olahraga dapat dilakukan

oleh para pemain maupun para penonton. Agresifitas antara pemain di
antaranya karena kepemimpinan wasit, kontak badan, ucapan, dan

perilaku lain yang disengaja untuk menyakiti lawan. Namun dalam
dunia olahraga profesional persentase terjadinya kerusuhan antar

pemain sudah semakin sedikit, sebab olahraga sudah menjadi mata

pencaharian para atlet. Para atlet sadar bahwa menciderai lawan akan

berakibat fatal bagi dirinya maupun lawannya, Bagi dirinya, karena

atlet akan kehilangan mata pencaharian, sedang bagi lawan jika terjadi
cidera seumur hidup berarri mematikan karir dan sumber penghasilan

orang lain.
Pada dasarnya kegiatan olahraga mampu sebagai wahana untuk

menyalurkan berbagai perasaan yang dialami seseorang, salah satu di
antaranva adalah perilaku agresif. Namun perilaku agresif dalam
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olahraga tidak dapat dirakukan sekehendak atret, sebab ada pera.turanpermainan dan peraturan pertandingan. peraturan berguna untukmengatur dan memperrancar jarannya permainan. KonJekuensinyajika atlet melanggar peraturan maka akan'mendapatkuniuti,*un yungsetimpal dengan kesalahannya. Situasi-situasi terseb"i n'.*i"r.un caralatihan yang baik dan aprikatif bagi atlet untuk taat dan patuh terhadapperaturan. D i harapkan kebiasaan i tu akan berpen garut p"ririr,"rhadap
karakter atlet daram menjarani kehidupan di ruar arena pertandingan(dalam masyarakat) '

Olahraga merupakan salah satu cara yang efektif untukmendorong masyarakat frry mengontror u"ruugui-p"riiut u ugr".;ryang tidak diinginkan. sebab penyerenggaran suatu pertandingan
olahraga selalu melibatkan uanyat< o.ung ataupun kerompok. Untukitu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antaraindividu dankelompok, sehingga terjarin komunikasi yang ha.monir li antaramereka. Melalui komunikasi yang baik akan d-apat diketahui kondisiindividu dan kerompok r""uru= mendalam. pemahaman kondisitersebut dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi karakter setiaporang, sehingga sudah saling kenar dan G4uir, persahabatan yangakrab' Hal itu akan mengurangi kemungkinan timburnya rasapermusuhan di antara individu atau keroirpok ,"nu- muncurnyaperilaku yang agresif' Dengan demikian otunrugu r;;; r"bugui .u.uyang baik untuk mengorganisasi kehidupl _uiy*utu, yangharmonis, damai dan tenteram.

. olahraga membiasakan para atlet untuk berkompetisi secarapositifsesuai dengan.peraturan yang berlaku. Akhir dari sebuahkompetisi tentu akan merahirkan iiaiuiou ui""- ilrr"n,.p"t yangmenang dan yang kalah, di mana dalam suatu perta'dingan orahraga
Serupakan har yang- biasa. Kemenangan merupakan hadiah darilatihan keras dan usaha penampiran yang baik daram pertandingan.
Sedang kekalahan merupakan keberuntungan yang tertunda, karenalatihan dan penampirannya belum -uiri-ut. 

-oengan - 
terbiasamendapat kemenangan atau kekarahan, jiwa manusia tidak akanmerasa terlekan karau karah atau sebariknya terrar, g;-Li.u tutuu
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menang. Situasi kompetisi positif ini diharapkan mampu merabah ke
dalam kehidupan para.atlet di masyarakat. Terbukti bahwa tindakan
agresif dalam olahraga profesional sebagian besar muncul dari para
penonton, bukan dari para atlet. OIeh karena para atlet profesional
sudah menyadari bahwa olahraga merupakan bagian dari hidup dan
kehidupannya, sehingga mereka tidak akan merusak kehidupannya
dengan tindakan vang agresif.

KESIMPULAN
Perilaku agresif adalah bentuk perilaku seseorang yang

disengaja untuk tujuan menciderai atau menyakiti orang lain karena
terdorong untuk menghindari perlakuan tertentu. Ada dua jenis
agresifitas, yaitu: agresi rasa pennusuhan (hostile aggression) dan
agresi sebagai alat mencapai tujuan (instrumental aggression). Hostile
uggression bertujuan untuk menyakiti orang lain, dengan ciri-ciri
adanya rasa marah dalam perilakunya. Adapun pendorongnya agar
lawan cidera atau sakit. Sedang instrumental aggression digunakan
untuk mencapai kepuasan karena motif-motif tertentu, ciri-ciri
perilakunya tidak dengan rasa marah. Tujuan perilaku agresif untuk
meraih kemenangan dalam pertandingan, dan pendorongnya karena
prestige, kemenangan, intimidasi, dan pembalasan.

Kegiatan pertandingan olahraga mampu sebagai wahana untuk
menyalurkan berbagai perasaan yang dialami seseorang, di antaranya
adalah perilaku agresif, Namun perilaku agresif tidak dapat dilakukan
sekehendak atlet, sebab dalam peftandingan ada peraturannya, yang
digunakan untuk mengatur dan memperlancar jalannya permainan.
Konsekuensinya jika atlet melanggar peraturan, maka akan mendapatkan
hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Untuk itu kegiatan pertandingan olahraga manungkinkan untuk
berperilaku agresif. Sebab agresifitas diperlukan dalam olahraga
selama tidak melanggar peraturan, yang manfaatnya sebagai tenaga
penyemangat atlet untuk bertanding. Namun bila terlalu agresif akan
membahayakan diri atlet, sebaliknya bila tidak memiliki agresifitas
dalam bertanding atlet tidak akan mampu tampil maksimal. Untuk itu
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jenis agresifitas instrumental aggression yangsering muncul di dalam
pertandingan olahraga.
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