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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

    Olahraga telah mendapat tempat dalam dunia kesehatan sebagai salah 

satu faktor penting dalam usaha pencegahan penyakit. Olahraga terbukti pula 

dapat meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani 

seseorang (Samihardja, 2007 : 54). Olahraga memiliki peran yang penting 

dan strategis di dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, 

persaingan,dan kompleksitas. Hal tersebut menyangkut pembentukan watak 

dan kepribadian serta upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang berkesinambungan. Olahraga dapat dilakukan sebagai 

latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, 

industri, dan aspek lain dalam kehidupan manusia.  

Bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga yang popular dan banyak 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia sudah 

melekat kecintaanya terhadap cabang olahraga ini. Prestasi bolavoli Indonesia 

memang kalah bersaing dengan negara lain dan saatnya bangkit untuk 

mengejar ketertinggalan prestasi bolavoli. Kompetisi bolavoli di Indonesia 

sangat diminati oleh masyarakat. Kompetisi dapat meningkatkan prestasi atlet 

bolavoli yang telah dilakukan pemerintah maupun swasta, salah satunya 

adalah melalui klub bolavoli profesional yang terdapat disetiap daerah. 
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Adanya klub bolavoli profesional dapat membantu mengembangkan 

kemampuan para pemain (Anonim, 2000:54). 

Berbagai macam olahraga telah diterapkan di tanah air. Salah satu 

yang layak diperhitungkan dan dikembangkan adalah olahraga bolavoli. 

Cabang olahraga bolavoli memiliki peminat yang cukup tinggi meskipun 

tidak sebanyak bulu tangkis dan sepakbola. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya klub-klub bolavoli yang terus menerus bermunculan utamanya di 

daerah perkotaan. Namun terdapat pemandangan yang unik terjadi di 

masyarakat. Permainan bolavoli dilakukan oleh regu dimana timnya diisi oleh 

waria atau laki-laki yang kewanitaan.  

Koeswinarno (2004:54) yang menyatakan bahwa, dalam konteks 

psikologis waria termasuk transseksual, yakni individu yang secara fisik 

memiliki jenis kelamin yang jelas, namun secara psikis cenderung untuk 

menampilkan diri sebagai lawan jenis.  

Menurut Yash (2003:57) mengartikan transseksual sebagai masalah 

indentitas jenis kelamin, kesadaran mental yang dimiliki individu tentang 

jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, dimana identitas jenis kelamin 

yang dimiliki seorang trans seksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang 

”dikenakan” 

Berdasarkan hasil wawancara terdapat hasil sebagai berikut adanya 

permainan voli atau pertandingan bolavoli waria ada di Kabupaten/Kota 

Kediri. Disana banyak juga antusias masyarakat yang melihat senang, 

sehingga banyak masyarakat yang suka meskipun pemainya waria. Jika 
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diamati dengan seksama pertandingan olahraga bolavoli yang dilakukan 

waria patut untuk diperhitungkan. Mengingat kompetisi yang dilakukan juga 

diisi dengan atlit berprestasi meskipun secara psikologi tidak sempurna. 

Sebuah gambaran yang ironi dimana masyarakatnya memiliki semangat 

tinggi untuk mengembangkan bolavoli. Namun menjadi pekerjaan rumah 

bagi pemerintah karena belum bisa memberikan pembinaan dan kompetisi 

yang memadai.  

Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi minat para waria 

mengikuti kompetisi olahraga cabang bolavoli untuk mengetahui sejauh mana 

faktor-faktor yang ada berpengaruh terhadap peningkatan minat olahraga 

cabang bolavoli. Selain itu diperlukan juga informasi mengenai sejauh mana 

perkembangan olahraga cabang bolavoli di kalangan waria untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan perkembangan olahraga cabang bolavoli yang  

terjadi di kalangan waria.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam 

sebuah studi penelitian yang berjudul “Survei Minat Olahraga Bolavoli Pada 

Waria Dalam Mengikuti  Pertandingan Bolavoli Di Kabupaten/Kota Kediri 

Tahun 2020” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan diatas antara lain: 
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1. Hal hal yang berpengaruh terhadap minat olahraga cabang voli khususnya 

di kalangan waria. 

2. Apa minat waria dalam mengikuti pertandingan bolavoli. 

3. Faktor pendukung dalam mengikuti pertandingan bolavoli waria. 

C. Batasan Masalah 

Dari ditemukannya permasalahan yang ada tidak semuanya dijadikan 

masalah dalam penelitian ini, oleh sebab itu dari permasalahan yang ada di 

atas tidak semuanya dijadikan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada permasalahan “Survei Minat Olahraga Bolavoli Pada Waria Dalam 

Mengikuti  Pertandingan Bolavoli Di Kabupaten/Kota Kediri Tahun 2020”. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut: 

“Seberapa besar  Minat Olahraga Bolavoli Pada Waria Dalam 

Mengikuti  Pertandingan Bolavoli Di Kabupaten/Kota Kediri Tahun 2020”? 

E. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui besarnya seberapa besar minat olahraga bolavoli pada waria 

dalam mengikuti  pertandingan bolavoli di Kabupaten/Kota Kediri Tahun 

2020. 
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F. Kegunaan Penelitian 

         Dari masalah yang telah dikemukakan diharapkan mempunyai 

kegunaan baik praktis maupun teoritis,diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 

       Bagi pemerintah daerah, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi untuk mempertimbangkan rencana kebijakan menangani 

perkembangan olahraga cabang bolavoli khususnya di kalangan waria. 

2. Kegunaan Praktis  

a.  Bagi Waria  

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, pengetahuan 

dan wawasan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik 

penelitian ini. 

b. Bagi peneliti  

    Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam 

pengetahuan perkembangan olahraga cabang voli di kalangan waria. 
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