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SOSIOLOGI:SOSIOLOGI:

�� SosiologiSosiologi adalahadalah studistudi ilmiahilmiah daridari strukturstruktur
sosialsosial dandan prosesproses sosialsosial..

�� SosiologiSosiologi olahragaolahraga adalahadalah studistudi ilmiahilmiah
padapada strukturstruktur sosialsosial dandan prosesproses sosialsosialpadapada strukturstruktur sosialsosial dandan prosesproses sosialsosial
dalamdalam duniadunia olahragaolahraga (Wilbert Leonard II)(Wilbert Leonard II)



TUJUAN:TUJUAN:

�� MemahamiMemahami beberapabeberapa konsepkonsep sosiologisosiologi..

�� MemahamiMemahami pentingnyapentingnya sosiologisosiologi dalamdalam
olahragaolahraga..

�� MengetahuiMengetahui infrastrukturinfrastruktur sosialsosial olahragaolahraga�� MengetahuiMengetahui infrastrukturinfrastruktur sosialsosial olahragaolahraga
daridari negaranegara lain.lain.

�� MemahamiMemahami manfaatmanfaat sosiologisosiologi bagibagi
pengembanganpengembangan atletatlet..



RUANG LINGKUP SOSIOLOGI OLAHRAGA:RUANG LINGKUP SOSIOLOGI OLAHRAGA:

�� OlahragaOlahraga dandan budayabudaya manusiamanusia..

�� OlahragaOlahraga dandan etnisetnis..

�� OlahragaOlahraga dandan organisasiorganisasi sosialsosial..

�� OlahragaOlahraga dandan institusiinstitusi sosialsosial: : pendidikanpendidikan, , 
pekerjaanpekerjaan, , industriindustri..
OlahragaOlahraga dandan institusiinstitusi sosialsosial: : pendidikanpendidikan, , 
pekerjaanpekerjaan, , industriindustri..

�� OlahragaOlahraga dandan stratifikasistratifikasi sosialsosial..

�� OlahragaOlahraga dandan politikpolitik..

�� OlahragaOlahraga dandan jenderjender..

�� OlahragaOlahraga dandan keluargakeluarga..



MANFAAT SOSIOLOGI BAGI ATLET DAN MANFAAT SOSIOLOGI BAGI ATLET DAN 
PELATIHPELATIH

�� MengoptimalisasikanMengoptimalisasikan SDM SDM atletatlet dandan
pelatihpelatih menjadimenjadi manusiamanusia yang yang kompetitifkompetitif didi
masyarakatmasyarakat dalamdalam menghadapimenghadapi tantangantantangan
didi masamasa depandepan..didi masamasa depandepan..



BENTUKBENTUK--BENTUK INTERAKSI SOSIALBENTUK INTERAKSI SOSIAL

��Kerjasama (Cooperation)Kerjasama (Cooperation)

�� PersainganPersaingan (Competition(Competition))

�� PertentanganPertentangan//pertikaianpertikaian (Conflict)(Conflict)�� PertentanganPertentangan//pertikaianpertikaian (Conflict)(Conflict)



FAKTORFAKTOR--FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN OLAHRAGA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN OLAHRAGA DAN 

HUBUNGAN TIMBALHUBUNGAN TIMBAL--BALIK ANTARA FAKTORBALIK ANTARA FAKTOR--FAKTOR TERSEBUTFAKTOR TERSEBUT
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PENGARUH OLAHRAGA PENGARUH OLAHRAGA 

TERHADAP PERILKAKU SOSIALTERHADAP PERILKAKU SOSIAL
WarisanWarisan terbesarterbesar olahragaolahraga adalahadalah : : 
Kesehatan,Pendidikan,Persahabatan,Komunikasi,InteraksiKesehatan,Pendidikan,Persahabatan,Komunikasi,Interaksi SosialSosial dandan Rasa Rasa 
kebersamaan.Nilaikebersamaan.Nilai--nilainilai luhurluhur iniini mengambilmengambil peranperan yang yang sangatsangat pentingpenting didi tengahtengah--tengahtengah
kehidupankehidupan sosialsosial masyarakatmasyarakat dengandengan fungsifungsi pengimbangpengimbang antaraantara berbagaiberbagai persoalanpersoalan sosialsosial
yang yang munculmuncul ditengahditengah--tengahtengah masyarakat,spertimasyarakat,sperti konflikkonflik dandan keteganganketegangan sosial.Konfliksosial.Konflik dandan
keteganganketegangan sosialsosial dapatdapat terjaditerjadi antaraantara lain :lain :antarantar etnis,suku,agamaetnis,suku,agama dandan antarantar lapisanlapisan--
lapisanlapisan sosialsosial masyarakatmasyarakat
PengaruhPengaruh OlahragaOlahraga TerhadapTerhadap PerilakuPerilaku SosialSosial
1.Olahraga 1.Olahraga membongkarmembongkar dandan mengevakuasimengevakuasi manusiamanusia daridari suatusuatu keterasinganketerasingan

sosial.Halsosial.Hal iniini dimungkinkandimungkinkan karenakarena olahragaolahraga dalamdalam berbagaiberbagai bentukbentuk aktifitasnyaaktifitasnya
mendorong,memotivasimendorong,memotivasi dandan membentukmembentuk keterampilanketerampilan berkomunikasi,interkasiberkomunikasi,interkasi dandan
integrasiintegrasi sosial,membangunsosial,membangun kerjasamakerjasama dandan kebersamaankebersamaan..

2. 2. OlahragaOlahraga menawarkanmenawarkan dandan memberimemberi kesempatankesempatan kepadakepada pelakunyapelakunya untukuntuk
merasakanmerasakan sendirisendiri dampakdampak kesehatankesehatan dandan kemampuankemampuan prestasiprestasi yang yang diraih,sertadiraih,sertamerasakanmerasakan sendirisendiri dampakdampak kesehatankesehatan dandan kemampuankemampuan prestasiprestasi yang yang diraih,sertadiraih,serta
dampakdampak--dampakdampak sosialsosial lainnyalainnya .Hal yang .Hal yang demikiandemikian mempunyaimempunyai pengaruhpengaruh yang yang 
sangatsangat besarbesar terhadapterhadap prilakuprilaku sosialsosial parapara pelakupelaku olahraga,sepertiolahraga,seperti mengaturmengatur polapola
hiduphidup sehat,keinginansehat,keinginan berkomunikasiberkomunikasi dandan berinteraksi,keinginanberinteraksi,keinginan
untukuntuk berprestasiberprestasi sertaserta keinginankeinginan untukuntuk menggalangmenggalang kerjasamakerjasama dengandengan olrangolrang lainlain

3. 3. OlahragaOlahraga merupakanmerupakan miniaturminiatur kehidupan.Nilaikehidupan.Nilai--nilainilai
kompetisi,persaingan,perjuangan,taktikkompetisi,persaingan,perjuangan,taktik dandan strategi,kerjasama,displinstrategi,kerjasama,displin dandan
keteraturan,memberiketeraturan,memberi pengaruhpengaruh cangcang cukupcukup besarbesar terhadapterhadap perilakuperilaku
sosialsosial parapara pelakunyapelakunya yang yang berimplimentasiberimplimentasi padapada kehidupankehidupan yang yang realistisrealistis didi
tengahtengah--tengahtengah masyarakatmasyarakat agar agar dapatdapat dandan tetaptetap exisexis untukuntuk hiduphidup didi tengahtengah--tengahtengah
masyarakatmasyarakat..

4.Olahraga 4.Olahraga menjunjungmenjunjung tinggitinggi nilainilai--nilainilai moral moral dandan sportifitassportifitas ,,nilainilai--nilainilai etikaetika dandan
estetika.Nilaiestetika.Nilai--nilainilai tersebuttersebut berpengaruhberpengaruh terhadapterhadap perilakuperilaku ssosialssosial parapara
pelakunyauntukpelakunyauntuk tetaptetap menghormatimenghormati dandan mengaplikasikanmengaplikasikan nilainilai--nilainilai tersebuttersebut dalamdalam
kehidupankehidupan bermasyarakatbermasyarakat..



OLAHRAGA AMATIR DAN

OLAHRAGA PROFESIONAL

1.Manajemen masih relatif

AMATIR PROFESIONAL

1.Manajemen masih relatif

Sederhana
2.Pekerjaan sebagai atlet

belum merupakan

sebuah profesi
3.Belum berorientasi pada

material 

2.Pekerjaan sebagai atlet sudah
1.Manajemen semakin rumit
2.Pekerjaan sebagai atlet sudah

merupakan suatu profesi

3.Aktifitas sudah berorientasi
pada material/imbal jasa

PERILAKU



�� ATLET DAN PERUBAHANATLET DAN PERUBAHAN

LINGKUNGAN PERGAULAN

GAYA HIDUP

ATLET

PERUBAHAN

PERSEPSI

NILAI-NILAI



�� ATLET DAN LATAR BELAKANGATLET DAN LATAR BELAKANG

ATLET

PENDIDIKAN

KEADAAN KELUARGA

EKONOMI

Rendah

Tinggi

Putus Sekolah

Kurang Mampu
Sedang
Mampu

Baik
Kurang Nyaman 
Jml Bersaudara

AGAMA

BUDAYA

Jml Bersaudara
Anak ke…

Islam,Kristen

Hindu,Budha

dll

Kental TradisionalKental Tradisional
Kental Agamis

Fanatik
Modern 



KONFLIK DALAM OLAHRAGAKONFLIK DALAM OLAHRAGA
Pengertian KonflikPengertian Konflik
Konflik diartikan sebagai suatu percekcokan,perselisihan atau Konflik diartikan sebagai suatu percekcokan,perselisihan atau 

pertentangan,ketegangan karena suatu keinginanpertentangan,ketegangan karena suatu keinginan
Konflik berawal dari suatu ketidakpuasan Konflik berawal dari suatu ketidakpuasan 
Konflik batin: disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau Konflik batin: disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau 

keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri 
sehingga mempengaruhi tingkah laku.sehingga mempengaruhi tingkah laku.

Konflik sosial:pertentangan antar anggota masyarakat yang Konflik sosial:pertentangan antar anggota masyarakat yang 
bersifat menyeluruh dalam kehidupanbersifat menyeluruh dalam kehidupanbersifat menyeluruh dalam kehidupanbersifat menyeluruh dalam kehidupan

CConflict adalah proses pencapaian tujuan dengan cara onflict adalah proses pencapaian tujuan dengan cara 
melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai 
yang berlakuyang berlaku ((KonflikKonflik;;pertikaian,pertentanganpertikaian,pertentangan)(Soerjono )(Soerjono 
Soekanto,1985:99).Soekanto,1985:99).



KONFLIK DALAM OLAHRAGAKONFLIK DALAM OLAHRAGA

Konflik berawal daru suatu ketidakpuasan Konflik berawal daru suatu ketidakpuasan 
individu/kelompok  yang menimbulkan individu/kelompok  yang menimbulkan 
ketegangan,percekcokan dan pertikaian terhadap ketegangan,percekcokan dan pertikaian terhadap 
individu/kelompok lain yang berpengaruh atau individu/kelompok lain yang berpengaruh atau 
mempengaruhi prilaku manusia baik secara individu mempengaruhi prilaku manusia baik secara individu 
maupun secara kelompok.maupun secara kelompok.

Konflik dapat berpengaruh pada prilaku individu dan Konflik dapat berpengaruh pada prilaku individu dan 
kelompok baik pengaruh yang bersifat negatif kelompok baik pengaruh yang bersifat negatif kelompok baik pengaruh yang bersifat negatif kelompok baik pengaruh yang bersifat negatif 
(conflict(conflict--destruktif)maupun yang bersifat destruktif)maupun yang bersifat 
positif(conflictpositif(conflict--constructif)constructif)

KonflikKonflik dalamdalam OlahragaOlahraga merupakanmerupakan persoalanpersoalan sosialsosial
dandan psikispsikis yang yang dapatdapat mempengaruhimempengaruhi penampilanpenampilan
aktifitasaktifitas motorikmotorik



BENTUK-BENTUK 

KONFLIK DALAM

OLAHRAGA

INDIVIDU > < INDIVIDU

INDIVIDU> < KELOMPOK

KELOMPOK > < KELOMPOK

INDIVIDU > < ORGANISASI

KELOMPOK > KELOMPOK

ORGANISASI > < ORGANISASI



CARA-CARA MENGATASI
KONFLIK

MENDORONG TERCIPTANYA SUASANA

KETERBUKAAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

MENJADIKAN NILAI-NILAI STANDAR
SEBAGAI ACUAN PENYELESAIAN  KONFLIK

MENGURANGI DRAJAT TUNTUTAN
MASING-MASING PIHAK (KOMPROMI)

ARBITRATION.MENYELESAIKAN

PIMPINAN/PENENGAH /PELATIHJ/GHURU
HARUS BERSIKAP NETRAL DAN MEMEGANG 

ATURAN YANG SUDAH ADA

BERUPAYA MENCARI
AKAR PERSOALAN

ARBITRATION.MENYELESAIKAN

KONFLIK MELALUI PIHAK KE TIGA 
YANG DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH
PIHAK



LatarLatar BelakangBelakang WanitaWanita DalamDalam

BidangBidang OlahragaOlahraga::

�� MemberiMemberi gambarangambaran yang yang membantumembantu dlmdlm
memahamimemahami dandan menilaimenilai pengalamanpengalaman
olahragaolahraga mrkmrk masamasa kinikini..

�� MenjadiMenjadi dasardasar ideide--ideide, , terutamaterutama mitosmitos
yang yang merugikanmerugikan wanitawanita yang yang berambisiberambisi
untukuntuk bersaingbersaing dlmdlm olahragaolahraga..

DewiDewi Athena, Artemis, Athena, Artemis, dandan AtlantaAtlanta



MitosMitos MelawanMelawan RealitaRealita

�� OlahragaOlahraga membahayakanmembahayakan fisikfisik

�� WanitaWanita berolahragaberolahraga bukanbukan untukuntuk
memperolehmemperoleh persamaanpersamaan

�� WanitaWanita sesungguhnyasesungguhnya tidaktidak tertariktertarik padapada�� WanitaWanita sesungguhnyasesungguhnya tidaktidak tertariktertarik padapada
olahragaolahraga


