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ABSTRAK 

 

 

Olahraga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu alam, budaya dan individu serta 

olahraga tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial serta 

lingkungan geografis. Prestasi Olahraga Kota Semarang tidak cukup baik maka perlu 

adanya pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga dapat dimulai dengan 

membangun olahraga pada masyarakat. Ada empat indikator pembangunan olahraga 

yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi, dan kebugaran. Ruang terbuka 

sedikit karena adanya abrasi dan kepentingan lainnya. Ruang terbuka adalah prasyarat 

dasar dalam aktivitas olahraga. Rumusan masalah penelitian ini adalah gambaran umum 

masyarakat, aktivitas olahraga, ruang terbuka, dan potensi olahraga yang dapat digali di 

pesisir Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum 

masyarakat, aktivitas olahraga, ruang terbuka dan potensi olahraga yang dapat digali di 

pesisir Kota Semarang. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel 

sumber data secara snowball dan purposive. Sumber data berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer didapat dengan teknik pengambilan data secara wawancara dan 

observasi, data sekunder didapat dengan teknik pengambilan data secara dokumentasi. 

Sumber informan sebanyak 31 orang. Lokasi penelitian meliputi 9 kelurahan dan 1 

kecamatan di wilayah pesisir Kota Semarang. Sasaran dalam penelitian ini adalah 

masyarakat pesisir dan wilayah pesisir Kota Semarang. Pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dengan cara data 

reduction, data display, dan conclusion. 

Hasil penelitian menyatakan mayoritas masyarakat pesisir Kota Semarang adalah 

perempuan berjumlah 41.279 orang dengan tingkat pendidikan SMA, beragama islam, 

bekerja di bidang pertanian dan mayoritas pemanfaatan wilayah sebagai lahan 

persawahan dengan rata-rata udara bersuhu 27,4ºc. Aktivitas olahraga pada masyarakat 

pesisir Kota Semarang adalah sepakbola, badminton, bola voli, aerobik, tenis meja, lari-

lari dan basket, dengan mayoritas adalah sepakbola, waktu pada sore hari, bertempat di 

lapangan kelurahan. Hasil observasi ruang terbuka berjumlah 24 dengan luas diatas 

5.272,1 m² berjumlah 5 ruang terbuka dan dibawah 5.272,1 m² berjumlah 19 ruang 

terbuka. Potensi olahraga yang dapat digali di wilayah pesisir Kota Semarang adalah 

sepakbola, futsal, voli pantai, badminton, tenis meja, dan futsal. 

 

Kata Kunci : Aktivitas Olahraga, Lingkungan, Masyarakat Pesisir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Kota Semarang menurut Pemerintahan Kota Semarang (2015) merupakan salah satu 

kabupaten di Jawa Tengah dengan letak geografis pada koordinat 108o57'6" - 109o21'30" 

BT dan 6o50'41" - 7o15'30" LS yang dibagi menjadi 3 daerah yaitu pertama daerah 

pantai, kedua daerah dataran rendah, dan ketiga daerah dataran tinggi. 

        Kota Semarang yang mempunyai daerah seperti itu seharusnya mempunyai beragam 

olahraga yang dapat dikembangkan dan mempunyai prestasi olahraga yang baik karena 

menurut Zakrajsek dalam Rusli L dan Sumardianto (2000:8) olahraga dipengaruhi oleh 

tiga faktor yaitu alam, budaya dan individu serta olahraga tidak dapat dipisahkan dengan 

lingkungan alam, lingkungan sosial serta lingkungan geografis diitambahkan menurut 

Husdarta (2010:85) olahraga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena lain seperti politik, 

ekonomi, dan sosial budaya. 

        Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ima Y. A. (2004:43-46) 

di Kota Semarang bahwa laki-laki lebih banyak melakukan olahraga dibandingkan 

dengan perempuan, karena perempuan lebih memanfaatkan waktu luangnya untuk 

mengurus atau merawat keluarga. Jika berdasarkan status ekonomi atau pekerjaan, 

masyarakat yang berlatar belakang sebagai PNS paling tinggi melakukan olahraga, hal 

ini menunjukan PNS memiliki kesadaran dan kesempatan yang lebih. Olahraga di 

kawasan Simpang Lima dan Tri Lomba Juang mayoritas dilakukan oleh masyarakat 

berpenghasilan cukup keatas, sedangkan masyarakat dengan kategori miskin atau 

menengah kebawah belum tampak melakukan olahraga di area tersebut. Hal ini 
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membuktikan bahwa olahraga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, status ekonomi dan 

latar belakang seseorang. 

        Keadaan bahwa olahraga dipengaruhi oleh lingkungan alam, sosial, geografis serta 

fenomena lain seperti politik, ekonomi dan lainnya, Kota Semarang yang mempunyai 

daratan rendah, tinggi dan pantai seharusnya memiliki prestasi olahraga yang baik, tetapi 

prestasi olahraga Kota Semarang tidak cukup baik, salah satu buktinya adalah hasil 

porprov Jawa Tengah tahun 2013. Kota Semarang hanya dapat menduduki peringkat ke 4 

dari 35 peserta porprov 2015. 

        Peringkat ini dibawah daerah yang hanya mempunyai pesisir atau pegunungan saja, 

misal Kota Jepara, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, bahkan 

sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yaitu Kota Kota 

Semarang (Hendry R., 2013). 

       Berdasarkan hasil di atas, Kota Semarang perlu membangun olahraga lebih baik. 

Pembangunan olahraga menurut Husdarta (2010:69) dapat dimulai dengan membangun 

olahraga pada masyarakat, karena olahraga di masyarakat memainkan peranan penting 

dalam pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Toho C.M., dan Ali maksum 

(2007:5) bahwa aktivitas olahraga tidak berakhir berdasarkan prestasi tetapi olahraga 

merupakan wahana peningkatan kualitas hidup manusia, baik menyangkut kesehatan 

fisik, mental emosional, dan sosial. Hakikat pembangunan olahraga adalah suatu proses 

yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik 

(jasmani). Pembangunan olahraga dikaitkan dengan upaya pembentukan manusia 

indonesia yang berkualitas dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional terutama 

masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera lahir dan batin (Toho C.M., Ali maskum, 
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2007:3). 

        Dalam pembangunan olahraga ada 4 indikator yang mencerminkan pembangunan 

olahraga yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi dan kebugaran. 

Partisipasi merupakan prasyarat aksi dari ketiga pilar pembinaan, yaitu olahraga 

pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Partisipasi juga digunakan sebagai 

indikator minat olahraga dari masyarakat. Prasyarat aksi membutuhkan prasyarat dasar 

yaitu ruang terbuka. Adanya dua dimensi tersebut dalam sebuah komunitas pada 

hakikatnya dapat memungkinkan terjadinya aktivitas olahraga dalam komunitas tersebut 

(Toho C.M., Ali maksum, 2007:5-6). 

        Pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka di Kota Semarang khususnya didaerah 

pesisir semakin sedikit dikarenakan adanya pemanfaatan jalur pantura, pemukiman yang 

bertambah, abrasi laut, dan pengalihan fungsi hutan mangrove. Berdasarkan penelitian 

Wahyudi (2008:1-7) adanya pemanfaatan jalur pantura di Kota Semarang sepanjang 27 

km. Pesisir mengalami kemunduran garis pantai lebih dari 100 m, sepanjang 800 m di 

suatu tempat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syaefudin (2008:56-57) beberapa 

tempat mengalami kemunduran 100 m, bahkan menurut informasi penduduk sampai 250 

m sepuluh tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Ade E.R. (2009) di beberapa 

daerah terjadi perubahan garis pantai pada pesisir seperti di wilayah 1a (Kelurahan 

Purwosari) dari 9241066 mT menjadi 9240050 mT, termasuk dalam resiko sangat tinggi. 

        Selain penelitian diatas ada pula berita tentang abrasi di Kota Semarang yang 

dimuat dikoran pada 2 november 2015 bahwa abrasi kian parah, selain menggerus lahan 

pertanian juga sudah menggerus pemukiman, seperti wawancara reporter koran sindo 

terhadap Bu Warmiah yang menyatakan bahwa tiga hari yang lalu tanahnya hilang 25 
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meter dari bibir pantai, dan sekarang sudah menjadi lautan padahal sebelumnya hanya 

sebagian bangunan rumah yang rusak. Berita berikutnya pada 13 november 2017 bahwa 

abrasi ini diperkirakan akan menggerus jalan pantura, seperti penuturan Kepala Dinas 

Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Semarang M Syafriadi dalam wawancara yang 

dilakukan reporter koran sindo bahwa yang terparah terdapat di wilayah Suradadi bahkan 

diperkirakan dalam 5 tahun kedepan sudah sampai jalan pantura karena sekarang 

jaraknya sekitar 60-70 meter padahal dulu masih ratusan meter (Farid F., 2015). 

        Adapun pemukiman di Kota Semarang menurut Pemerintahan Kota Semarang 

(2015) rata-rata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Lahan perumahan dan 

pemukiman pada tahun 2010 adalah 13.363,49 ha atau sekitar 10% dari luas daratan 

keseluruhan. Di tahun 2011 luas lahan perumahan dan permukiman menjadi 13.375,71 

ha. Tahun 2012 menjadi 13.379,50 ha, dan ditahun 2013 menjadi 13.386,61 ha, 

sementara di tahun 2014 menjadi 13.415,51ha. 

        Sedangkan menurut jumlah penduduknya, wilayah pesisir Kota Semarang 

merupakan daerah yang terpadat sekitar 256.372 jiwa (Abdul M.J., 2009:A549). 

Pengalihan fungsi hutan mangrove digunakan sebagai pertambakan dan bahan baku kayu 

bakar (Abdul M.J., 2009:A457). Keadaan fisik pohon mangrove di Kota Semarang 

menurut data DKP 2007, dengan panjang pantai 20,3 km dan luas mangrove 88,62 ha, 

mangrove dalam kondisi baik 0 ha, dan mangrove dalam kondisi kritis 88,62 ha padahal 

seharusnya luas mangrove ideal adalah 263,9 ha (Abdul M.J., 2009:A550). 

        Dengan beberapa faktor di atas, dan faktor lain seperti pemanfaatan lahan untuk 

pertanian, pariwisata, pertambakan dan industri, pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka 

di pesisir Kota Semarang semakin sedikit. Padahal menurut Toho C.M. dan Ali maksum 



 

5 

 

(2007:27) pemimpin daerah yang membangun suatu kawasan harus memperhitungkan 

kebutuhan ruang terbuka yang memungkinkan setiap warga di kawasan tersebut 

menggunakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan olahraga, karena menurut Toho 

C.M., dkk (2011:2) olahraga bukan sekedar ajang untuk meraih prestasi namun yakni 

sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

lebih baik lagi, kualitas yang lebih baik, seperti kesehatan fisik, mental, sosial dan 

emosional. 

        Seperti tujuan keolahragaan nasional menurut UU. Sistem keolahragaan nasional 

(2005:3) yaitu bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, 

prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, 

disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh 

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. 

        Dengan alasan pentingnya olahraga dalam masyarakat sebagai bentuk pembangunan 

olahraga dan semakin sedikitnya ruang terbuka akibat adanya faktor lingkungan dan 

sosial di daerah pesisir Kota Semarang maka peneliti tertarik meneliti tentang “Aktivitas 

Olahraga pada Masyarakat Pesisir di Kota Semarang.” 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengetahui gambaran umum masyarakat pesisir di Kota Semarang 

2) Mengetahui keadaan ruang terbuka di pesisir Kota Semarang 

3) Mengetahui aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir di Kota Semarang 

4) Mengetahui potensi olahraga yang dapat digali di wilayah pesisir Kota Semarang. 
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1.3 Target Luaran 

        Luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat menentukan 

menjawab seberapa besar dampak dari aktivitas olahraga ini terhadap masyarakat pesisir 

di Kota Semarang. Selain itu luaran lain secara ringkas pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Luaran Penelitian 

No Luaran  Indikator Capaian 

1 Publikasi Ilmiah Di Jurnal Nasional (Ber ISSN) Published 

2 Pemakalah dalam temu ilmiah Nasional Sudah Dilaksanakan 

  Lokal Sudah Dilaksanakan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

        Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yakni sebagai berikut : 

1) Bagi Pemerintah : setelah mengetahui hasil penelitian mengenai aktivitas olahraga 

pada masyarakat pesisir di Kota Semarang, diharapkan adanya peran pemerintah dalam 

meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, agar aktivitas olahraga pada masyarakat 

tetap terlaksana walau ruang terbuka semakin sempit karena adanya kerusakan 

lingkungan di pesisir pantai dan pengalihan fungsi ruang terbuka. Dapat membuat 

kebijakan-kebijakan yang tetap menjaga lingkungan dan ruang-ruang terbuka. 

2) Bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) : dengan adanya penelitian tentang aktivitas 

olahraga pada masyarakat pesisir di Kota Semarang yang berkaitan dengan lingkungan 

hidup, diharapkan agar badan lingkungan hidup lebih mengawasi tentang hutan-hutan 
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mangrove di pesisir dan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat agar selalu 

menjaga lingkungannya untuk menanggulangi abrasi di pesisir. 

3) Bagi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) : dengan 

mengetahui aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir di Kota Semarang, diharapkan 

dapat memberikan rangsangan minat dan motivasi yang lebih terhadap masyarakat agar 

tetap berolahraga dengan keterbatasan yang dimiliki. 

4) Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI) : dengan adanya penelitian tentang aktivitas olahraga pada 

masyarakat pesisir di Kota Semarang, diharapkan agar lebih fokus terhadap 

pembangunan olahraga di cabang olahraga tertentu yang dilakukan masyarakat pesisir 

karena pembangunan olahraga dapat diawali dengan olahraga yang ada pada masyarakat 

dan diharapkan dapat menggali potensi olahraga lainnya yang belum tergali. 

5) Bagi Peneliti : mampu mengetahui gambaran umum masyarakat pesisir Kota 

Semarang, aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir di Kota Semarang, keadaan ruang 

terbuka, potensi olahraga yang dapat digali di daerah pesisir Kota Semarang. 

6) Bagi Masyarakat : sebagai bahan evaluasi bahwa perlu adanya kesadaran dari dalam 

diri bahwa berolahraga itu dapat menjaga kesehatan, dan sebagai gaya hidup yang dapat 

memperkecil resiko terserang penyakit. Menambahkan kesadaran akan menjaga 

lingkungan agar berolahraga menjadi lebih nyaman dan sumber daya alam nantinya dapat 

dimanfaatkan oleh penerus bangsa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Aktivitas 

        Menurut kamus umum bahasa indonesia, aktivitas adalah kegiatan, kesibukan atau 

keaktifan (Yandianto, 2001:13). Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut 

dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling 

berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-

pola tertentu yang berdasarkan adat tata kalakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan (Anton W., dkk, 

2013:5). Dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia didalam kehidupan untuk saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan-kegiatan manusia bersifat sosiokultural bukan bersifat biotic individual. Seperti 

pendapat Wisnu A. W. (2004:11) dalam buku dampak pencemaran lingkungan yaitu 

segala kegiatan manusia tidak sekedar biotic individual, tapi juga bersifat sosiokultural 

yang melibatkan segala macam segi kehidupan. Dalam lingkup ekologi manusia, banyak 

segi kehidupan yang menjadi komponen-komponen yang saling berpengaruh kehidupan 

manusia itu sendiri. 

        Adapun komponen-komponen yang saling berpengaruh didalam ekologi manusia 

tersebut adalah : 

1) Komponen manusia (penduduk) 
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2) Komponen daya dukung (lingkungan) 

3) Komponen ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

4) Komponen organisasi. 

        Komponen diatas saling tergantung atau saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

Jumlah penduduk semakin banyak maka semakin banyak pula kekayaan alam yang harus 

diambil. Pengolahan kekayaan alam tergantung pada daya dukung alam (lingkungan) 

yang ada. Agar dapat memanfaatkan kekayaan alam diperlukan campur tangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang apabila 

manusia mempunyai sistem organisasi yang baik (Wisnu A. W., 2004:11). 

        Didalam ekologi dikenal pengertian komponen alam dan komponen sosial. 

Komponen alam meliputi semua bagian dari alam seperti tanah, air, tanaman, hewan, 

udara dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Komponen sosial meliputi unsur-unsur 

pokok, seperti manusia, kelompok masyarakat dan organisasi (Wisnu A. W., 2004:12). 

 

2.1.2 Olahraga 

2.1.2.1 Pengertian Olahraga 

        Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan bahwa olahraga adalah 

segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan 

potensi jasmani, rohani dan sosial. Pengertian olahraga menurut Kamal dan Supandi 

dalam Husdarta (2010:145) dari kata asalnya yaitu: 

1) Disport atau disportare, yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain 

(menghindarkan diri). Olahraga adalah suatu permulaan dari dan menimbulkan 
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keinginan orang untuk menghindarkan diri atau melibatkan diri dalam kesenangan 

(rekreasi). 

2) Field sport, terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu menembak dan berburu pada 

      waktu senggang 

3) Desporter, berarti membuang lelah (bahasa perancis) 

4) Sport, sebagai pemuasan atau hobi (ensiklopedia jerman) 

5) Olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan. Olahraga 

 merupakan usaha mengolah, melatih tubuh atau raga manusia agar menjadi sehat dan    

kuat. 

2.1.2.2 Manfaat Berolahraga 

    Manfaat melakukan olahraga bagi kesehatan adalah: 

1) Sirkulasi dan metabolisme yang meliputi: 

(1) Kontrol berat badan 

        Kegemukan terjadi karena kelebihan perolehan energi jauh melebihi pengeluaran 

energi karena itu kegemukan dapat dicegah dengan pengeluaran energi yang seimbang 

atau dengan mengurangi pemasukan perolehan energi. Keuntungan dari aktivitas fisik 

banyak dibuktikan ketika seseorang kehilangan berat badan dikarenakan aktivitas fisik 

bukan karena pengurangan pemasukan energi, maka penurunan berat badan itu 

diperhitungkan untuk mengurangi lemak tubuh (Rusli L., dkk, 2000:74-75). 

(2) Kontrol tekanan darah 

        Tekanan darah tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko serangan jantung, 

kegagalan jantung dan stroke, resiko ini meningkat dua kali lipat bila tekanan darah 

melebihi 140/90 mmHg, resikonya menjadi berlipat lagi bila tekanan darah mencapai 
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165/90mmHg. Manfaat dari aktivitas jasmani pada pasien yang menderita penyakit 

tekanan darah tinggi akan mengurangi tekanan systole maupun diastole hingga mencapai 

sekitar 6-10 mmHg, penurunan itu dicapai melalui upaya khusus seperti penurunan berat 

badan dan pembatasan sodium (Rusli L., dkk, 2000:76). 

(3) Kontrol lemak darah 

        Aktivitas jasmani secara teratur memberikan efek yang positif terhadap metabolisme 

lemak, dimana aktivitas jasmani meningkatkan HDL kolesterol (taraf kolesterol yang 

dianggap baik) dan dalam beberapa kasus mengurangi total kolesterol LDL (taraf 

kolesterol buruk), disamping mengurangi resiko penyakit jantung koroner, latihan yang 

teratur juga memperendah plasma tryglyserides pada seseorang yang semula tinggi 

tingkatannya (Rusli L., dkk, 2000:77-78). 

(4) Kontrol gula darah dan diabetes 

        Penyakit diabetes melitus adalah sebagai akibat ketidakmampuan tubuh untuk 

memanfaatkan insulin secara efektif mengontrol taraf gula darah. Aktivitas jasmani yang 

teratur membantu untuk mempertahankan plasma glucosa dan pengontrolan aktivitas 

insulin baik pada penderita diabetes melitus dan bukan penderita. Aktivitas jasmani yang 

teratur memegang peranan penting dalam mencegah ketimbang pengobatan diabetes 

melitus (Rusli L., dkk, 2000:78-79). 

(5) Pencegahan penyakit vaskuler 

        Resiko terserang penyakit jantung koroner berkurang pada mereka yang aktif 

melakukan aktivitas jasmani. Resiko penyakit jantung koroner berkurang sejalan dengan 

peningkatan aktivitas jasmani, seseorang yang kurang aktif memiliki resiko dua kali 

mengalami penyakit jantung ketimbang yang lebih aktif. Kebiasaan tidak aktif, banyak 
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diam atau kurang gerak, merupakan faktor resiko penyakit tekanan darah tinggi dan 

kolesterol tinggi. (Rusli L., dkk, 2000:79). 

2.1.2.3 Perbedaan Olahraga dan Aktivitas Jasmani 

        Menurut kamus umum bahasa indonesia, aktivitas adalah kegiatan, kesibukan atau 

keaktifan (Yandianto, 2001:13), sedangkan dalam kamus umum bahasa indonesia 

jasmani adalah tubuh atau badan, berarti aktivitas jasmani adalah kegiatan atau kesibukan 

yang berhubungan dan menggunakan bagian tubuh atau badan manusia. Menurut Joe A. 

(2015) aktivitas jasmani adalah gerakan tubuh dengan otot tubuh dan sistem 

penunjangnya yang membutuhkan pengeluaran energi. Aktivitas jasmani digolongkan 

menjadi tiga tingkatan sebagai berikut: 

1) Aktivitas ringan 

        Aktivitas yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan 

dalam pernapasan atau kesehatan (endurance), contohnya berjalan kaki, menyapu lantai, 

mencuci, duduk, les, menonton televisi, aktivitas bermain, bermain komputer. 

2) Aktivitas sedang 

        Aktivitas yang membutuhkan tenaga yang terus-menerus, gerakan otot yang 

berirama atau kelenturan (flexibility), contohnya berlari kecil, tenis meja, berenang, 

bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, dan jalan cepat. 

3) Aktivitas berat 

        Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan (strength) 

serta membuat berkeringat, contohnya berlari, bermain sepak bola, senam aerobik, bela 

diri, dan outbond. 
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        Menurut Eyler olahraga kebanyakan berkaitan dengan tiga unsur pokok yaitu 

bermain, latihan fisik dan kompetisi (Rusli L., Sumardianto, 2000:5). Olahraga selalu 

beraturan dan kompetitif. Bentuk dan prosesnya telah dipastikan. Peraturannya dapat 

peraturan tertulis maupun tidak, yang dipergunakan dalam bentuk aktivitasnya dan segala 

ketentuan tersebut tidak dapat diubah selama pertandingan berlangsung seperti dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan bahwa olahraga adalah segala 

kegiatan yang sistematis. Jadi perbedaan olahraga dengan aktivitas jasmani adalah 

olahraga adanya peraturan, sistematis, kompetitif, sedangkan aktivitas jasmani tidak 

adanya aturan dan tidak sistematis seperti aktivitas fisik yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Contoh nelayan bukan termasuk olahraga tetapi aktivitas jasmani karena 

tidak adanya peraturan hanya sekedar kegiatan fisik dalam kegiatan sehari-hari. 

Mendayung adalah olahraga karena adanya kompetisi dayung dan peraturannya. 

2.1.2.4 Olahraga Masyarakat 

        Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 1 ayat 12 bahwa olahraga 

yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk 

kesehatan, dan kebugaran jasmani disebut olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi 

merupakan salah satu ruang lingkup olahraga, seperti pada Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 pasal 17 bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga 

pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 pasal 19 bahwa olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses 

pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi merupakan kegiatan 

olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perorangan, kelompok, 
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dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga 

kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Olahraga rekreasi bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan, 

membangun hubungan sosial dan melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya 

daerah dan nasional. 

2.1.2.5 Aktivitas Olahraga di Masyarakat Pesisir 

        Aktivitas olahraga di masyarakat pesisir dibagi menjadi aktivitas olahraga didarat 

dan di air. Olahraga darat di pesisir dengan memanfaatkan pasir. Olahraga air dengan 

memanfaatkan laut. Olahraga di laut seperti: 

1) Renang 

        Menurut Bimbie (2015) Olahraga renang adalah olahraga yang bisa dilakukan di 

laut maupun kolam renang. Olahraga ini berbentuk gerakan yang beraturan. Selain 

sebagai kegiatan olahraga, renang juga bisa dimanfaatkan sebagai aktivitas rekreasi. 

Menurut Rud Midgley (2006:238) renang merupakan olahraga air yang bisa dilakukan 

oleh regu maupun kelompok. Perenang tercepat melintasi lintasan adalah sebagai 

pemenang. Menurut Feri Kurniawan (2012:25) renang adalah olahraga yang 

melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan 

adalah gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. 

2) Snorkeling 

        Menurut Bimbie (2015) Snorkeling bisa disebut selam dangkal atau 

selampermukaan yang dilakukan dengan bantuan peralatan yang berupa masker selam 

dan snorkel serta dilengkapi dengan alat bantu bergerak kaki yang berbentuk menyerupai 

kaki katak, penggunaan alat bantu ini agar daya dorong kaki lebih kuat. 
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3) Menyelam 

        Menurut Feri Kurniawan (2012:194) olahraga selam adalah jenis atau cabang 

olahraga yang istimewa, karena olahraga ini memiliki muatan yang dapat dikembangkan 

kearah prestasi, rekreasi maupun profesi. Menurut Anneahira (2013) menyelam adalah 

olahraga di bawah air yang dibantu dengan alat pernafasan yang disebut scuba dan 

dilengkapi dengan alat bantu kaki yang menyerupai kaki katak. Menurut Bimbie (2015) 

menyelam adalah olahraga ketahanan di bawah laut yang awalnya dilakukan secara alami 

kemudian berkembang dengan menggunakan peralatan canggih guna membuat penyelam 

lebih tahan lama di dalam air. 

4) Dayung 

        Menurut Feri Kurniawan (2012:97) Olahraga ini adalah olahraga yang berlangsung 

di atas sungai, danau, dan laut dengan menggunakan dayung. Dalam teknik mendayung 

dengan alat hanya dikenal dua macam kayuhan yaitu dayun maju dan dayung mundur. 

Menurut Bimbie (2015) Olahraga dayung ada yang disebut dengan kano dan kayak. 

Kano adalah olahraga dayung dengan perahu yang permukaannya terbuka dapat 

menggunakan dayung atau layar. Perahu ini terbuat dari bahan ringan dan tidak mudah 

berkarat. Lomba ini dibutuhkan tenaga dan keahlian, sedangkan menurut Feri Kurniawan 

(2012:74) kano adalah perahu kecil dan sempit yang biasanya digerakkan dengan tenaga 

manusia tapi jugadapat diberi layar. Kano biasanya lancip dan terbuka pada kedua 

ujungnya. Menurut Bimbie (2015) kayak adalah olahraga dayung yang menggunakan 

perahu tertutup yang dilakukan dengan tenaga manusia menggunakan dayung. 

5) Memancing 

        Menurut Bimbie (2015) Memancing merupakan suatu kegiatan menangkap ikan 
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menggunakan alat yang bernama pancing. Memancing dapat sebagai hobi, pekerjaan, dan 

juga olahraga. Olahraga memancing dapat dilakukan di sungai, danau, kolam, dan 

perairan lainnya. Memancing membutuhkan kesabaran dan strategi yang tepat agar 

berhasil. 

Adapun olahraga pesisir yang ada di daratan adalah: 

1) Sepak bola pantai 

        Sepakbola pantai adalah sebuah variasi dari sepak bola yang dimainkan di pantai 

atau sebuah tempat yang berpasir. Permainan tersebut membutuhkan keterampilan, 

kelincahan dan tendangan ke gawang. 

2) Voli pantai 

        Menurut Feri Kurniawan (2012:128) voli pantai adalah variasi bola voli yang 

dimainkan di atas pasir. Voli pantai populer sebagai aktivitas rekreasi di tempat-tempat 

yang memiliki pantai berpasir yang luas, namun sering dimainkan dilapangan pasir yang 

bukan pantai. 

2.1.3 Masyarakat 

        Hendopuspito mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-

orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Muthah 

hari mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang dibawah tekanan 

serangkaian kebutuhan dan dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan 

tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama (Eko H., dkk, 

2007:1). 

        Maclver dan Page mengatakan bahwa, masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan 
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dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan 

penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. 

Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan 

jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah (Soerjono S., 2013:22). 

2.1.4 Pesisir 

        Menurut hasil pertemuan teknis pembakuan batas wilayah pesisir yang 

diselenggarakan oleh Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan nasional), 

yang dimaksud pesisir adalah jalur saling pengaruh antara darat dan laut, mempunyai ciri 

geosfer yang khusus, ke arah darat dibatasi oleh pengaruh sifat fisik laut dan sosial, 

ekonomi bahari, sedangkan ke arah laut dibatasi oleh pengaruh proses alami serta akibat 

kegiatan manusia terhadap lingkungan di darat (Gatot H., 2008:409). 

        Sedangkan menurut Gatot Harmanto (2008:448) pesisir (shore) adalah daerah 

tempat pertemuan daratan dengan lautan, mulai batas muka air pada waktu pasang surut 

terendah menuju kearah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh 

gelombang. 

2.1.5 Masyarakat Pesisir 

        Masyarakat pesisir merupakan sekelompok manusia yang tinggal di wilayah pesisir 

yang mempunyai ciri kehidupan tertentu. Ciri kehidupan masyarakat pesisir yang 

menonjol adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Mereka sangat mobile dan tidak 

terikat pada satu jenis mata pencaharian saja. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan 

masyarakat bugis, makassar dan melayu. Diantara mereka ada yang menjadi nelayan, 

petani ladang, petani sawah, pedagang, dan lain-lain. Mereka mau mencari sumber-

sumber kehidupan di berbagai tempat dan memanfaatkan semua fasilitas hidup yang 
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dimiliki. Dalam mencari penghidupan mereka tidak hanya memproduksi untuk diri 

sendiri tetapi juga untuk perdagangan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang 

menjaga gengsi (harga diri) pribadi maupun kelompok (Eko H., dkk : 2007:51). 

Gambar 2.1. Roadmap Penelitian 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

        Lokasi penelitian ini berada di wilayah pesisir Kecamatan Semarang Utara Kota 

Semarang yang meliputi 9 kelurahan yaitu kelurahan Purwosari, Kelurahan Kuningan, 

Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Plombokan, Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan 

Dadapsari, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Panggung Kidul.  

3.1.2 Instrumen Penelitian 

        Instrumen  adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Instrumen 

penelitian mencangkup segala sesuatu yang digunakan dalam penelitian. Metode 

pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik observasi dilakukan untuk melihat aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir di 

Kota Semarang, ruang terbuka di pesisir Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

Teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui aktivitas olahraga pada masyarakat 

pesisir di Kota Semarang, gambaran umum masyarakat pesisir Kecamatan Semarang 

Utara di Kota Semarang, ruang terbuka di pesisir Kota Semarang, potensi olahragayang 

dapat digali di pesisir Kota Semarang. Teknik dokumentasi untuk mengetahui aktivitas 

olahraga pada masyarakat pesisir di Kota Semarang, gambaran umum masyarakat pesisir 

di Kota Semarang, ruang terbuka di pesisir Kota Semarang, potensi olahraga yang dapat 

digali di pesisir Kota Semarang. 
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        Dalam penelitian ini ada dua wujud data yaitu berwujud data primer dan data 

sekunder. data primer ini berupa data yang langsung diperoleh dari pengumpulan data 

yaitu berupa data dari proses wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder ini 

berupa data yang tidak langsung diperoleh dari pengumpul data yang berupa data 

dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa dokumen yang berbentuk 

tulisan, gambar ataupun karya lainnya. 

3.1.3 Subjek Penelitian 

        Faktor penting di dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah metode 

pengumpulan data. Jenis data dalam penelitaian dapat dibagi menjadi dua, yaitu data 

yang dapat diukur secara langsung dan data yang tidak dapat diukur secara langsung. 

Seperti dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2000:19), menyatakan jenis data yang dapat 

diukur dan dihitung secara langsung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang tidak 

dapat dihitung secara langsung adalah data kualitatif. 

      Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan pendekatan one shot methot : Teknik pengambilan tes dan pengukuran satu kali 

secara langsung dilapangan. Survei yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data 

berupa wawancara. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif sehingga untuk 

mendapatkan hasil yang berupa angka-angka yakni dengan menguji validitas dan 

reabilitas data.  

        Subjek penelitian tersebut diperoleh dari sumber informasi. Sumber informasi 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer dalam 

penelitian ini dengan teknik wawancara adalah kepada Badan Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG), kepada Badan Pusat Statistik (BPS), kepada pihak kecamatan, 
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kepada pihak kelurahan/ kelurahan dan beberapa masyarakat pesisir di Kota Semarang, 

sedangkan observasinya dilakukan langsung di tempat penelitian. 

        Data sekunder didapat dari kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), kantor Badan Pusat Statistik (BPS), kantor kecamatan, kantor kelurahan/ balai 

kelurahan, dan dokumentasi di wilayah pesisir Kota Semarang. 

3.1.4 Analisis Data 

        Analisis data yang digunakan yaitu dengan data reduction (reduksi data), data 

display (penyajian data), dan conclusion. Mereduksi data dengan merangkum data 

menjadi beberapa bagian dengan kategori yang telah ditentukan. Pembagian ini 

menggunakan pengkodean. Penyajian data dengan melakukan uraian singkat, 

menggunakan tabel, atau diagram. Tabel dan diagram berdasarkan kategori yang telah 

ditentukan. Kesimpulan dalam hal ini dapat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan 

yang dikemukakan didukung bukti yang valid dan konsisten serta dengan teori yang 

mendukung. 
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Triangulasi data : 

Pengumpulan dengan 

tiga teknik yaitu: 

wawancara, observasi 

dan dokumentasi 

Uji keabsahan data 

Menganilis data 

1. Reduksi data 

2. penyajian data 

3. kesimpulan 

Triangulasi sumber: 

instrumen yang sama 

tetapi berbeda sumber. 

Pedoman observasi: 

Aktivitas olahraga, 

ruang terbuka 

Pedoman wawancara: 

Gambaran umum 

masyarakat, aktivitas 

olahraga, ruang terbuka, 

potensi olahraga 

Pengumpulan data 

1. Wawancara : BMKG, BPS, pihak kecamatan, pihak desa/ kelurahan, masyarakat pesisir 

2. Observasi : aktivitas, ruang terbuka di wilayah pesisir Kota Semarang 

3. Dokumentasi : BMKG, BPS, kecamatan, desa/ kelurahan, masyarakat dan wilayah 

pesisir Kabupaten Tegal 

Membuat instrumen 

penelitian 

Membuat Proposal 

Menemukan masalah 
1. Abrasi 

2. Pemanfaatan lahan 

3. Prestasi olahraga 

Studi pendahuluan 

1. Pengamatan 

2. Pencarian dokumentasi 

Pembuatan Laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 November 

sampai 19 Desember dihasilkan beberapa data tentang gambaran umum masyarakat 

pesisir Kota Semarang dan keadaan iklimnya, aktivitas olahraga masyarakat pesisir Kota 

Semarang, ruang terbuka di pesisir Kota Semarang dan potensi olahraga di pesisir Kota 

Semarang. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara terhadap 31 informan, 

observasi di pesisir Kota Semarang, dan dokumentasi dari berbagai sumber dan 

dokumentasi di pesisir Kota Semarang. pesisir Kecamatan Semarang Utara Kota 

Semarang yang meliputi 9 kelurahan yaitu kelurahan Purwosari, Kelurahan Kuningan, 

Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Plombokan, Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan 

Dadapsari, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Panggung Kidul, Bandarharjo. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Masyarakat dan Wilayah Pesisir Kota Semarang 

Berdasarkan jenis kelamin masyarakat pesisir Kota Semarang mayoritas adalah 

perempuan yaitu berjumlah 41.279 orang sedangkan laki-lakinya berjumlah 40.885 orang 

dengan rasio masyarakat berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan adalah 99,05%. 

Jumlah masyarakat laki-laki dan perempuan di setiap kelurahan di wilayah Pesisir Kota 

Semarang berbeda-beda. Pada Kelurahan Bandarharjo yang memilik luas 11.487 Ha, 

masyarakat laki-laki berjumlah 3.250 orang dan masyarakat perempuan berjumlah 3.265 

orang, pada Kelurahan Panggung Lor Seluas 123,470 Ha yang memiliki 14 RW dan 124 
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RT masyarakat laki-laki berjumlah 2.696 orang dan masyarakat perempuan berjumlah 

2.835 orang, pada Kelurahan Bandarharjo masyarakat laki-laki berjumlah 2.994 orang dan 

masyarakat perempuan berjumlah 3.129 orang, pada kelurahan Bulu Lor masyarakat 

laki-laki berjumlah 3.255 orang dan masyarakat perempuan berjumlah 3.129 orang, pada 

kelurahan Purwosari masyarakat laki-laki berjumlah 3.097 orang dan masyarakat 

perempuan berjumlah 3.171 orang, pada kelurahan kuningan masyarakat laki-laki 

berjumlah 2.465 orang dan masyarakat perempuan berjumlah 2.597 orang, pada 

Kelurahan Tanjung Mas masyarakat laki-laki berjumlah 3.656 orang dan masyarakat 

perempuan berjumlah 3.651 orang, pada Kelurahan Dadapsari masyarakat laki-laki 

berjumlah 3.924 orang dan masyarakat perempuan berjumlah 3.893 orang, pada 

Kelurahan Panggung Lor masyarakat laki-laki berjumlah 6.418 orang dan masyarakat 

perempuan berjumlah 6.503 orang, pada Panggung Kidol masyarakat laki-laki berjumlah 

1.684 orang dan masyarakat perempuan berjumlah 1.657 orang.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 jumlah penduduk perkelurahan di pesisir Kota Semarang berdasarkan jenis 
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Jumlah Masyarakat Pesisir Kota Semarang 
80000 74579 
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islam khatolik protestan hindu budha konghuchu 

 

Setiap kelurahan di daerah pesisir Kota Semarang mempunyai kepadatan penduduk 

mulai dari 7,6 orang/ha-31,03 orang/ha dengan daerah terpadat yaitu di Kelurahan 

Tanjungmas dan daerah tidak terpadat berada di Kelurahan Dadapsari. Mayoritas 

tingkat pendidikan masyarakat pesisir Kota Semarang adalah SMA. 

Berdasarkan status agama, mayoritas masyarakat pesisir Kota Semarang beragama 

islam dengan jumlah 74.579 orang, khatolik 117, protestan 49 orang, hindu 17 orang, 

budha 18 orang dan konghuchu 5 orang. Seperti yang terlihat pada diagram dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 masyarakat pesisir Kota Semarang berdasarkan status pekerjaan  

 

Menurut status pekerjaan masyarakat pesisir Kota Semarang mayoritas bekerja 

dibidang Nelayan, pertanian, holtikultura, Pekerja Pabrik dengan jumlah 15.475 orang. 

Pada urutan kedua masyarakat pesisir Kota Semarang dibidang perdagangan, minuman 

dan makanan, serta transportasi dengan jumlah 7.922 orang. Urutan selanjutnya adalah 

bidang penggalian, industri, listrik, gas dan air serta konstruksi dengan jumlah 5.559 

orang, selanjutnya dibidang jasa dengan jumlah  4.218  orang,  kemudian  dibidang  

perikanan  dan  peternakan berjumlah 3.090 orang. Urutan dua terakhir yaitu dibidang 
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Gambar 4.3 jumlah masyarakat pesisir Kota Semarang berdasarkan status pekerjaan 

 

Untuk luas wilayah pesisir Kota Semarang adalah 4.955,439 ha dengan 

pemanfaatan wilayah mayoritas dari setiap kelurahan di pesisir Kota Semarang adalah 

sebagai lahan persawahan dan ada dua kelurahan mayoritas wilayahnya sebagai lahan 

bangunan/pekarangan yaitu Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Bululor. Luas wilayah 

perkelurahan di pesisir Kota Semarang yaitu Kelurahan Dadapsari seluas 357,385 ha, 

Kelurahan Panggung Kidol seluas 665,946 ha, Kelurahan Panggung Lor seluas 391,329 

ha, Kelurahan Tanjungmas seluas 534,2 ha, Kelurahan Kuningan seluas 674,412 ha, 

Kelurahan Plombokan seluas 642,925 ha, Kelurahan Purwosari seluas 737,3 ha,  
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Pemanfaatan wilayah di pesisir Kota 
Semarang 
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Gambar 4.4 luas wilayah perkelurahan di pesisir Kota Semarang 
 

Pemanfaatan wilayah di daerah pesisir Kota Semarang dibagi menjadi dua kategori 

yaitu daerah persawahan dan bukan persawahan. Luas wilayah yang termasuk dalam 

persawahan adalah 3.220,901 ha dan bukan persawahan adalah 1.734,538 ha. 

Pemanfaatan bukan persawahan dibagi menjadi pemanfaatan untuk 

bangunan/pekarangan seluas 1.139,185 ha, untuk perkebunan seluas 252,143 ha, untuk 

tambak seluas 256,23 ha, untuk pemanfaatan lainya seluas 86,98 ha. Pada setiap 

kelurahan pemanfaatan wilayah untuk persawahan dan bukan persawahan berbeda-

beda. Seperti yang terlihat pada diagram-diagram dibawah ini. 
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Gambar 4.5 pemanfaatan wilayah pesisir Kota Semarang 
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        Pemanfaatan wilayah lahan persawahan di  Kelurahan Dadapsari seluas  

89ha, di kelurahan panggung lor seluas 146 ha, di kelurahan panggung kidul seluas 

113,161 ha, di Kelurahan bandarharjo seluas 159 ha. Menurut data BMKG Kota 

Semarang, pada tahun 2015 suhu rata-rata udara di wilayah pesisir kota terendah 

20,4ºc. Rata-rata kelembaban udaranya adalah 76 % , dengan jumlah curah hujan 

1448,8 mm, jumlah hari hujannya 102 hari dan rata-rata paparan sinar mataharinya 

adalah 7,1 jam serta rata-rata penguapannya adalah 5,4 mm . Rata- rata tekanan 

udaranya adalah 1011,2 mb dengan rata-rata kecepatan anginnya 4,3 knot dan 

arah terbanyak adalah 180º yaitu dari arah selatan. 

Menurut data BMKG Kota Semarang, pada bulan januari tahun 2016 suhu 

rata-rata udaranya adalah 28,5ºc, dengan suhu tertinggi 33,1ºc, dan suhu terendah 

23,6ºc. Rata-rata kelembaban udaranya adalah 82 % , dengan jumlah curah hujan 

232,2 mm, jumlah hari hujannya 14 hari dan rata-rata paparan sinar mataharinya 

adalah 5,5 jam penguapannya adalah 5,5 mm . Tekanan udaranya adalah 1011,2 

mb dengan rata-rata kecepatan anginnya 3,5 knot dan arah terbanyak adalah 180º 

yaitu dari arah selatan. Dibulan februari tahun 2016 suhu rata-rata udaranya 

adalah 27,4ºc, dengan suhu tertinggi 33,1ºc, dan suhu terendah 23,4ºc. Rata-rata 

kelembaban udaranya adalah 82 % , dengan jumlah curah hujan 402,9 mm, jumlah 

hari hujannya 23 hari dan rata-rata paparan sinar mataharinya adalah 3,7 jam serta 

penguapannya adalah 5,3 mm . Tekanan udaranya adalah 1011,0 mb dengan rata-

rata kecepatan anginnya 4 knot dan arah terbanyak adalah 310º yaitu dari arah 

barat laut. Lihat tabel berikut. 

 



 

29 

 

jumlah ruang terbuka berdasarkan luas 
 

5 

19 

kurang dari sama dengan 5.272,1 m persegi lebih dari 5.272,1 m persegi 

4.1 keadaan iklim pesisir Kota Semarang 
Tahun Rata- 

rata 

Suhu 

udara 

Rata- 

rata 

RH 

(%) 

Jumlah 

curah 

hujan 

(mm) 

Rata- 

rata 

Tekana n 

udara 

Rata- rata 

Sinar 

matahari 

Rata-rata 

kecepatan 

angin 

Arah 

terbanyak 

(derajat) 

Rata-rata 

penguap 

an (mm) 

 (ºc)   (mb) (jam)    
2016 27,8 76 1448,8 1011,2 7,1 4,3 180 5,4 
2017         
September 28,5 82 232,3 1011,2 5,5 3,5 180 5,5 
Oktober 27,4 86 402,9 1011,0 3,7 4 310 5,3 

Sumber: BMKG Kota Semarang. 
 

4.1.2 Ruang Terbuka di Pesisir Kota Semarang 

 

Berdasarkan hasil observasi ruang terbuka di pesisir Kota Semarang 

mayoritas kecil yaitu luas dibawah 5.272,1 m². Jumlah ruang terbuka yang 

termasuk dalam kategori besar dengan luas diatas 5.271,1 m² adalah 5 lapangan 

yaitu 20,83 % dari jumlah ruang terbuka keseluruhan. Pertama adalah lapangan 

sepakbola suradadi seluas 6.052 m², kedua adalah lapangan sepakbola ki gede 

mlangse seluas 6.372,68 m², ketiga adalah lapangan sepakbola larangan seluas 

6.862,88 m², keempat adalah lapangan sepakbola dadapsari seluas 6.996,6 m², dan 

terakhir adalah lapangan sepakbola tekstil seluas 6.391,6 m². Jumlah ruang 

terbuka termasuk dalam kategori kecil dengan luas dibawah 5.271,1 m² adalah 19 

lapangan yaitu 79,17 % dari jumlah ruang terbuka keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 jumlah ruang terbuka berdasarkan luas 

Permukaan ruang terbuka di pesisir kecamatan semarang utara terbuat dari rumput 

berjumlah 10, dari plester/semen berjumlah 5, dari tanah berjumlah 4, dari pasir 
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berjumlah 4, dari batako berjumlah 1 dan dari kayu berjumlah 0 dan keadaan ruang 

terbuka di pesisir Kota Semarang tidak cukup baik, pada musim hujan ruang 

terbuka seperti lapangan sepakbola tidak disampai harus ditimbun tanah kembali, 

banjir, dan rumput panjang tidak terawat, gawang memakai bambu, serta seperti 

ruang terbuka lapangan badminton tidak ada penerangan khusus hanya 

penerangan dari lampu-lampu sekitar lapangan tersebut. 

Ruang terbuka antara hasil wawancara dengan pihak kecamatan, pihak 

kelurahan/ kelurahan, pihak masyarakat terhadap hasil observasi peneliti berbeda. 

Perbedaan dikarenakan adanya perbedaan pengetahuan tentang ruang terbuka, 

pihak kecamatan yang  jarang ke daerah pesisir untuk mengetahui ruang terbuka 

di kelurahan, pihak kelurahan yang kurang bermasyarakat untuk mengetahui 

ruang terbuka di kelurahan, dan masyarakat yang hanya mengetahui ruang terbuka 

yang berada di sekitar rumah saja. Perbedaan ini mengenai jumlah ruang terbuka 

dan luas ruang terbuk. 

4.1.3 Aktivitas Olahraga pada Masyarakat Pesisir di Kota Semarang 

Aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir dipengaruhi karena ruang terbuka 

yang tersedia serta kebudayaan yang ada pada masyarakat pesisir. Aktivitas 

olahraga pada masyarakat pesisir berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi 

adalah sepakbola, futsal, dan senam aerobik dan ada beberapa orang menyukai 

memancing sebagai sebuah hiburan. Pada saat observasi yang dilakukan anggota 

peneliti, olahraga sepakbola dilakukan di lapangan metro yang terletak di 

Kelurahan Purwosari pada sore hari dengan kelompok usia ±18-30 tahun, 

sedangkan olahraga futsal dilakukan di GOR futsal satria yang terletak di daerah 
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10,00 

0,00 

tempat berolahraga 
 

lapangan desa lainnya pantai GOR 

arteri pada sore hari dengan kelompok usia ±12-16 tahun. Berdasarkan 

dokumentasi yang didapat di Kelurahan Semarang Utara adanya aktivitas senam 

aerobik pada pagi hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa aktivitas 

olahraga di pesisir Kota Semarang dilakukan oleh kelompok usia ±10-50 tahun 

dengan mayoritas waktu beraktivitas olahraga yaitu sore hari dan mayoritas 

olahraga yang dilakukan masyarakat adalah sepakbola yang bertempat di 

lapangan. Seperti dalam diagram-diagram dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 waktu beraktivitas olahraga masyarakat pesisir Kota Semarang Utara 

 

Berdasarkan hasil wawancara prosentase waktu masyarakat pesisir 

melakukan aktivitas olahraga pada pagi hari sebesar 15,15%, pada sore hari 

66,67%, dan pada malam hari 18,18%. 
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Gambar 4.8 tempat beraktivitas olahraga masyarakat pesisir Kota Semarang Utara 
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sepakbola badminton aerobik bola voli tenis meja lari-lari basket               

        Untuk lebih Tempat untuk beraktivitas olahraga pada masyarakat pesisir Kota 

Semarang terbanyak yaitu di lapangan kelurahan dengan prosentase 73,53%, 

kedua di tempat lainnya seperti balai kelurahan, sekitar lingkungan rumah dan 

lainnya dengan prosentase 17,65%, ketiga di pantai dengan prosentase 5,88%, dan 

di GOR dengan prosentase 2,94%. 
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Gambar 4.9 aktivitas olahraga masyarakat pesisir Kota Semarang Untuk lebih 

jelasnya 

 

Mayoritas aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir Kota Semarang adalah 

sepakbola dengan prosentase 45,10%, urutan kedua adalah badminton dengan 

prosentase 25,49%, ketiga adalah aerobik dengan prosentase 9,80%, keempat 

adalah bola voli dengan prosentase 7,84%, kelima tenis meja dengan prosentase 

5,88%, keenam adalah lari-lari dengan prosentase 3,92% dan terakhir adalah 

basket dengan prosentase 1,96%. 

        Diagram diatas menjelaskan tentang mayoritas aktivitas olahraga yang 

dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang berdasarkan wawancara dengan 

28 informan, sedangkan berdasarkan wawancara dengan 13 masyarakat, 3 diantara 
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tidak melakukan telah menyita waktu untuk bekerja. Mereka yang berolahraga 

melakukan olahraga karena untuk menjaga kesehatan dan merasakan senang 

setelah melakukan olahraga. Durasi berolahraga mereka sekitar 1 sampai 3 jam dan 

dalam seminggu sekitar 1 sampai 3 kali tetapi ada juga yang melakukan olahraga 

setiap hari. 

4.1.4 Potensi Olahraga yang Dapat Digali di Wilayah Pesisir Kota Semarang 

        Potensi olahraga yang dapat digali di wilayah pesisir Kota Semarang Utara 

berdasarkan wawancara dan melihat kondisi alam serta sosial adalah sepakbola 

pantai, badminton, bola voli dan futsal.  

4.1.4.a Sepakbola pantai dapat digali dan dikembangkan di daerah ini karena 

adanya daya dukung dari alam yang berupa hamparan pasir yang ada di pesisir 

Kota Semarang utara, lapangan sepakbola di kelurahan pesisir Kota Semarang, 

banyak orang yang melakukan olahraga sepakbola sehingga menjadi olahraga 

mayoritas pada wilayah pesisir Kota Semarang Utara, adanya beberapa kelompok 

warga yang bermain di beberapa kelurahan dan dilaksanakan turnamen antar 

kelurahan atau antar warga perkelurahan, olahraga ini telah menjadi budaya di 

masyarakat pesisir Kota Semarang. 

4.1.4.b Kedua adalah badminton, masyarakat pesisir Kota Semarang banyak 

melakukan olahraga ini seperti data aktivitas olahraga bahwa badminton pada 

urutan kedua setelah sepakbola didukung dengan adanya ruang terbuka berupa 

GOR badminton maupun lapangan badminton di beberapa kelurahan pesisir serta 

adanya usaha pembuat shuttlecock di Kelurahan Tanjung Mas yang membuat 

olahraga ini digemari dan banyak dilakukan oleh masyarakat.  
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4.1.4.c Ketiga bola voli pantai. Olahraga ini membutuhkan lapangan yang 

berpermukaan pasir, hal ini tersedia padang pasir seperti di pesisir Kota Semarang, 

selain karena daya dukung alam yang sudah tersedia di beberapa kelurahan di 

Kota Semarang juga karena adanya ruang terbuka lapangan bola voli di beberapa 

kelurahan pesisir Kota Semarang, menjadi olahraga mayoritas yang dilakukan 

dalam beberapa kelurahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda.  

4.1.4.d Keempat adalah tenis meja, didukung dengan adanya beberapa meja tenis 

yang ada pada lahan-lahan kosong di pesisir Kecamatan Semarang Utara Kota 

Semarang dan termasuk dalam mayoritas olahraga yang dilakukan oleh 

masyarakat pesisir Kecamatan Semarang Utara. Potensi olahraga yang terakhir. 

4.1.4.e  Kelima adalah Futsal, dimana olahraga ini disukai sebagian masyarakat 

karena lebih bisa dimainkan oleh banyak orang dan bisa dilakukan tidak hanya di 

pagi hari maupun sore saja, tetapi bisa dilakukan pada malam hari dengan 

menyewa lapangan futsal yang dekat dengan kelurahan mereka tinggal.   

4.1.4.f Keenam yang menarik memancing justru tidak menjadi aktifitas yang 

diminati warga di daerah kecamatan semarang utara. Hal ini sering terjadinya 

pasang air laut juga membuat aktivitas ini jarang dilakukan oleh masyarakat 

sekitar. Masyarakat yang melakukan aktifitas memancing lebih banyak adalah 

warga pendatang yang sekedar mengisi liburan dengan kegiatan memancing. 

Akan tetapi warga daerah pesisir lebih memilih untuk menjadi nelayan atau 

menjaring langsung ikan di lautan karena hasilnya yang bisa dikatakan lebih 

banyak dibandingkan harus melakukan kegiatan memancing berjam-jam yang 

hasilnya belum tentu didapatkan. Memancing juga sering dijadikan ajang 
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perlombaan, tetapi perlombaan dilakukan tidak dislaut ataupun aliran sungai akan 

tetapi di lakukan diwaduk maupun di danau yang biasanya sudah disiapkan oleh 

panitia lomba.  

Potensi-potensi olahraga yang telah disebutkan belum adanya pembinaan 

yang berkala di daerah pesisir Kota Semarang, tempat yang belum memadai atau 

belum standar digunakan untuk latihan. Potensi-potensi ini masih perlu adanya 

pembinaan dan daya dukung fasilitas-fasilitas lainnya serta dibutuhkan dukungan 

dari berbagai pihak pemerintahan Kota Semarang mulai dari pemerintahan 

kelurahan sampai kota, mulai dari organisasi olahraga setiap cabang olahraga 

sampai lembaga olahraga yang ada di Kota Semarang. 

4.2 Pembahasan 
 

Mayoritas masyarakat pesisir Kota Semarang beraktivitas olahraga pada sore 

hari karena adanya faktor pekerjaan yaitu mayoritas masyarakat pesisir berprofesi 

dibidang nelayan, wiraswasta, pedagang hal ini menunjukkan bahwa olahraga 

Husdarta (2010:85) bahwa olahraga dipengaruhi oleh fenomena lain seperti 

ekonomi. Hasil aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir menunjukan adanya 

beberapa olahraga yang dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti sepakbola, 

badminton, aerobik, bola voli, tenis meja, lari-lari dan basket. Sepakbola banyak 

dilakukan oleh masyarakat karena sosial budaya yang ada di daerah pesisir seperti 

adanya kegiatan turnamen sepakbola setiap tahun di beberapa kelurahan pesisir 

Kota Semarang sependapat Husdarta (2010:85) bahwa olahraga dipengaruhi oleh 

fenomena lain seperti sosial budaya, tersedianya ruang terbuka berupa lapangan 

sepakbola dan hal ini mendukung adanya aktivitas sepakbola seperti penuturan 
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Toho Cholik Muthohir dan Ali Maksum (2007:6) bahwa ruang terbuka adalah 

prasyarat dasar dalam mendukung prasyarat aksi yang memungkinkan terjadinya 

aktivitas. 

Aktivitas olahraga yang dilakukan masyarakat pesisir berikutnya adalah 

badminton. Olahraga ini dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang karena 

adanya produksi shuttlecock di Kota Semarang dan ruang terbuka yang ada di 

pesisir Kota Semarang seperti GOR badminton dan lapangan badminton sehingga 

sosial budaya pada masyarakat pesisir Kota Semarang melakukan olahraga 

badminton, hal ini sama dengan sepakbola yang dipengaruhi karena faktor sosial 

budaya dalam lingkungan sosial dan ruang terbuka serta faktor ekonomi dalam 

produksi shuttlecock seperti pendapat Husdarta (2010:85) bahwa olahraga 

dipengaruhi fenomena lain seperti ekonomi. 

Faktor sosial budaya dalam lingkungan sosial dan ruang terbuka juga 

berpengaruh terhadap Kota Semarang yaitu bola voli. Bola voli termasuk dalam 

aktivitas olahraga yang dilakukan oleh masyarakat karena adanya ruang terbuka 

yang ada di pesisir berupa lapangan bola voli di beberapa kelurahan dan di 

beberapa kelurahan bola voli termasuk dalam olahraga yang sering dilakukan oleh 

masyarakat sehingga budaya berolahraga bola voli tercipta di lingkungan 

kelurahan tersebut. 

Olahraga berikutnya yaitu aerobik. Aerobik menjadi salah satu olahraga yang 

dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang karena aerobik saat ini sedang 

menjadi olahraga yang digemari dan membudaya di masyarakat.  

Olahraga basket dan tenis meja merupakan salah satu olahraga yang 
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dilakukan pada masyarakat pesisir Kota Semarang karena adanya faktor 

lingkungan sosial. Basket dilakukan pada lingkungan sosial di sekolah yang ada di 

pesisir Kota Semarang dan tenis meja dilakukan pada lingkungan sosial 

masyarakat di beberapa kelurahan dibuktikan dengan adanya meja tenis meja di 

lahan- lahan kosong. 

Olahraga berikutnya adalah olahraga lari yang dilakukan oleh masyarakat 

pesisir Kota Semarang di sekitar lingkungan tempat tinggal atau pantai. Olahraga 

ini dipengaruhi karena alam yang indah dan lingkungan masyarakat yang 

berolahraga lari. Ini membuktikan bahwa olahraga tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan sosial tetapi juga dipengaruhi karena faktor lingkungan alam juga 

seperti pendapat budaya, dan individu serta olahraga tidak dapat dipisahkan 

dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan geografis (Rusli L, Sumardianto, 

2000:8). 

Potensi olahraga yang dapat digali di wilayah pesisir Kota Semarang adalah 

sepakbola pantai, badminton, bola voli pantai, dan tenis meja dan futsal. Potensi 

ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan alam (lingkungan geografis) Budaya 

olahraga mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan pengembangan 

olahraga. Semakin banyak minat pada suatu cabang semakin berkembang pula 

olahraga negara tersebut hingga akhirnya menjadi tren dan membudaya. 

Lingkungan geografis yang termasuk dalam lingkungan penelitian ini seperti 

manusia dan kebiasaan olahraga yang dilakukan masyarakat, keadaan alam dan 

lingkungan olahraga buatan. 

Sepakbola pantai dapat digali dan dikembangkan di daerah ini karena adanya 
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daya dukung dari alam yang berupa hamparan pasir yang ada di pesisir Kota 

Semarang, adanya ruang terbuka lapangan sepakbola di kelurahan-kelurahan 

pesisir Kota Semarang, banyak orang yang suka dan melakukan olahraga 

sepakbola sehingga menjadi olahraga mayoritas yang ada pada wilayah pesisir 

Kota Semarang, adanya beberapa kelompok-kelompok warga yang bermain serta 

setiap tahun di beberapa kelurahan dilaksanakan turnamen antar kelurahan atau 

turnamen antar warga perkelurahan, olahraga ini telah menjadi budaya di 

masyarakat pesisir Kota Semarang seperti pendapat Sumardianto (2000:8) 

olahraga dipengaruhi oleh alam, budaya dan individu serta tidak dapat dipisahkan 

dengan lingkungan  

Kedua adalah badminton, masyarakat pesisir Kota Semarang banyak 

melakukan olahraga ini seperti data aktivitas olahraga bahwa badminton pada 

urutan kedua setelah sepakbola didukung dengan adanya ruang terbuka berupa 

GOR badminton maupun lapangan badminton di beberapa kelurahan pesisir serta 

adanya usaha pembuat shuttlecock di Kelurahan Lawatan Kota Semarang yang 

membuat olahraga ini digemari dan banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir 

Kota Semarang karena menurut Zakrajsek dalam Rusli Lutan dan Sumardianto 

(2000:8) olahraga dipengaruhi oleh alam, budaya dan individu serta tidak dapat 

dipisahkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial serta lingkungan geografis 

serta menurut Husdarta (2010:85) olahraga dipengaruhi oleh fenomena lain seperti 

ekonomi, politik dan sosial budaya. 

Ketiga adalah bola voli pantai. Olahraga ini membutuhkan lapangan yang 

berpermukaan pasir, hal ini tersedia pada alam pesisir yang mempunyai hamparan 
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pasir seperti di pesisir Kota Semarang, selain karena daya dukung alam yang 

sudah tersedia di beberapa kelurahan di Kota Semarang juga karena adanya ruang 

terbuka lapangan bola voli di beberapa kelurahan pesisir Kota Semarang, menjadi 

olahraga mayoritas yang dilakukan dalam beberapa kelurahan yang dilakukan 

oleh pemuda-pemuda seperti pendapat Zakrajsek dalam Rusli Lutan dan 

Sumardianto (2000:8) aktivitas serta potensi olahraga dipengaruhi oleh alam dan 

menurut Neva Widanita (2015) olahraga dipengaruhi oleh lingkungan geografis. 

Lingkungan geografis disini termasuk lingkungan alam dan buatan seperti ruang 

terbuka. 

Keempat adalah tenis meja, didukung dengan adanya beberapa meja tenis 

yang ada pada lahan-lahan kosong di pesisir Kota Semarang dan termasuk dalam 

mayoritas olahraga yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang. 

Potensi olahraga Kota Semarang dapat digali dan dikembangkan karena adanya 

daya dukung alam berupa sungai dan muara-muara sungai yang ada di pesisir 

Kota Semarang, Olahraga dipengaruhi oleh lingkungan geografis (Neva W, 2015), 

lingkungan geografis berupa lingkungan hayati dan lingkungan non hayati (Naru 

D, 2014). 

Kelima olahraga Futsal, dimana olahraga ini disukai sebagian masyarakat 

karena lebih bisa dimainkan oleh banyak orang dan bisa dilakukan tidak hanya di 

pagi hari maupun sore saja, tetapi bisa dilakukan pada malam hari dengan 

menyewa lapangan futsal yang dekat dengan kelurahan mereka tinggal. Dan pada 

olahraga futsal ini biasa dimainkan oleh orang dewasa maupun anak-anak pada 

sore hari maupun di malam hari. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Simpulan 

 

1) Mayoritas masyarakat pesisir kecamatan semarang utara Kota Semarang 

adalah perempuan (41.279 orang), mayoritas berpendidikan SMA, mayoritas 

agamanya islam (74.579 orang), mayoritas berprofesi dibidang pertanian 

(11.285 orang). Luas wilayah Kota Semarang seluas 4.955,439 ha 

(persawahan: 3.220,901 ha, bukan persawahan: 1.734,538 ha). Keadaan iklim 

terakhir pada bulan agustus 2017 suhu rata-rata udaranya 27,4ºc Rata-rata 

kelembaban udaranya 82%, dengan jumlah curah hujan 402,9 mm, jumlah 

hari hujannya 23 hari dan rata-rata paparan sinar mataharinya 3,7 jam serta 

penguapannya adalah 5,3 mm. Tekanan udaranya 1011,0 mb dengan rata-rata 

kecepatan anginnya 4 knot dan arah terbanyak adalah 310º yaitu dari arah 

barat laut. 

2) Jumlah ruang terbuka berjumlah 27 dengan luas diatas 5.272,1 m² berjumlah 

6  ruang  terbuka  dan  dibawah  5.272,1  m²  berjumlah  17  ruang terbuka. 

Keadaan ruang terbuka tidak cukup baik, terutama pada saat musim hujan, 

becek bahkan butuh penimbunan tanah, banjir dan rumput panjang. 

3) Secara berurutan mayoritas aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir 

Kecamatan Semarang Utara adalah sepakbola, badminton, aerobik, bola voli, 

tenis meja, lari-lari, dan basket. Waktu mayoritas adalah sore hari dan malam 

hari dan mayoritas bertempat di lapangan kelurahan atau persewaan. 

4) Potensi olahraga yang dapat digali di wilayah pesisir Kota Semarang adalah 
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sepakbola, bola voli, badminton, tenis meja, dan futsal. 

5.2  Saran 

 

1) Bagi pemerintah Kota Semarang: diharapkan pemerintah memperhatikan 

ruang terbuka yang ada pada wilayah pesisir Kota Semarang kecamatan 

semarang utara agar keadaan ruang terbuka jadi lebih baik lagi dan 

membudayakan olahraga pada masyarakat agar tercipta masyarakat yang 

sehat. 

2) Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Semarang : diharapkan adanya 

pembinaan di cabang-cabang olahraga yang telah tumbuh berkembang di 

masyarakat dan dapat memanfaatkan keadaan alam yang tersedia di wilayah 

pesisir guna mendukung perkembangan dan kemajuan olahraga Kota 

Semarang. 

3) Bagi Pegawai kecamatan/ / kelurahan: diharapkan untuk lebih mengenali lagi 

ruang-ruang terbuka yang ada pada wilayah pesisir Semarang utara Kota 

Semarang dan mengetahui keadaan ruang terbuka di wilayah pesisir Kota 

Semarang dan mensosialisasikan kepada masyarakat serta membangun 

budaya olahraga pada masyarakat agar tercipta masyarakat yang sehat. 

4) Bagi Masyarakat Pesisir Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang: 

diharapkan dapat menjaga alam di wilayah pesisir Kota Semarang agar 

dampak erosi tidak semakin luas dan menggerus wilayah pesisir Kota 

Semarang. Menyempatkan waktu untuk berolahraga agar terjaga 

kesehatannya ditengah aktivitas sehari-hari. 
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Lampiran 22 pertanyaan wawancara dengan Badan Pusat Statistik 

 
1. Siapa nama saudara? 

 
2. Berapa usia saudara? 

 

3. Sebagai apa saudara disini? 

 
4. Berapa jumlah penduduk pesisir di Kota Semarang yang meliputi Kecamatan 

Semarang Utara? 

5. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas penduduk pesisir perempuan atau laki-

laki di Kota Semarang yang meliputi Kecamatan Semarang Utara? 

6. Apa mayoritas pendidikan penduduk pesisir di Kota Semarang yang meliputi 

Kecamatan Semarang Utara? 

7. Apa mayoritas pekerjaan penduduk pesisir di Kota Semarang yang meliputi 

wilayah Kecamatan Semarang Utara? 

8. Apa mayoritas agama penduduk pesisir di Kota Semarang yang meliputi 

wilayah Kecamatan Semarang Utara? 

9. Berapa luas wilayah pesisir di Kota Semarang yang meliputi Kecamatan 

Kecamatan Semarang Utara? 

10. Mayoritas pemanfaatan wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi 

Kecamatan Semarang Utara? 
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Lampiran 23 pertanyaan wawancara dengan Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika 

 
1. Siapa nama saudara? 

 
2. Berapa usia saudara? 

 
3. Sebagai apa saudara disini? 

 
4. Berapa suhu rata-rata wilayah pesisir di Kota Semarang Kecamatan 

Semarang Utara? 

5. Berapa suhu maksimal dan minimalnya di wilayah pesisir Kota 

Semarang? Kecamatan Semarang Utara? 

6. Berapa curah hujan rata-rata wilayah pesisir di Kota Semarang? 

Kecamatan Semarang Utara? 

7. Berapa rata-rata intensitas paparan sinar matahari di wilayah pesisir Kota 

Semarang? Kecamatan Semarang Utara? 

8. Berapa kecepatan angin rata-rata di wilayah pesisir Kota Semarang? 

(Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja, Kecamatan Kramat) 

9. Mayoritas arah angin kemana di wilayah pesisir Kota Semarang? 

Kecamatan Semarang Utara? 

10. Berapa tekanan udara di wilayah pesisir Kota Semarang? Kecamatan 

Semarang Utara?
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Lampiran 24 pertanyaan wawancara dengan pihak kecamatan 

 
1. Siapa nama saudara? 

 
2. Berapa usia saudara? 

 

3. Sebagai apa saudara disini? 

 
4. Berapa jumlah penduduk pesisir di wilayah Kecamatan Semarang Utara? 

5. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas penduduk pesisir perempuan atau 

laki-laki di wilayah Kecamatan Semarang Utara? 

6. Apa mayoritas pendidikan penduduk pesisir di wilayah Kecamatan 

Semarang Utara? 

7. Apa mayoritas pekerjaan penduduk pesisir di wilayah Kecamatan 

Semarang Utara? 

8. Apa mayoritas agama penduduk pesisir di wilayah Kecamatan Semarang 

Utara? 

9. Berapa luas wilayah pesisir di Kecamatan Semarang Utara? 

10. Mayoritas pemanfaatan wilayah pesisir Kota Semarang di Kecamatan 

Semarang Utara untuk apa? 

11. Apa olahraga yang sering dilakukan oleh masyarakat pesisir di wilayah 

Kecamatan Semarang Utara? 

12. Dimana biasanya masyarakat pesisir berolahraga di wilayah Kecamatan 

Semarang Utara? 

13. Kapan biasanya masyarakat pesisir berolahraga di wilayah Kecamatan 

Semarang Utara? (waktu) 
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14. Kelompok usia berapakah biasanya masyarakat pesisir yang melakukan 

olahraga di wilayah Kecamatan Semarang Utara? 

15. Berapa jumlah ruang terbuka pada wilayah pesisir di Kecamatan 

Semarang Utara? 

16. Apa jenis ruang terbuka pada wilayah pesisir di Kecamatan Semarang 

Utara?, dalam bentuk lapangan atau bangunan? 

17. Berapa luas keseluruhan ruang terbuka pada wilayah pesisir di Kecamatan 

Semarang Utara? 

18. Apa olahraga yang berpotensi pada wilayah pesisir di Kecamatan 

Semarang Utara? 

19. Apa alasan olahraga tersebut berpotensi untuk digali pada wilayah pesisir 

di Kecamatan Semarang Utara?
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Lampiran 25 pertanyaan wawancara dengan pihak kelurahan/ kelurahan 

 
1. Siapa nama saudara? 

 
2. Berapa usia saudara? 

 

3. Sebagai apa saudara disini? 

 
4. Berapa jumlah penduduk di kelurahan ini? 

 
5. Berdasarkan jenis kelamin, apa mayoritas penduduk di kelurahan ini?? 

 
6. Apa mayoritas penduduk di kelurahan ini? 

 
7. Apa mayoritas pekerjaan penduduk di kelurahan ini? 

 
8. Apa mayoritas agama penduduk di kelurahan ini? 

 

9. Berapa luas wilayah di kelurahan ini? 

 
10. Apa mayoritas pemanfaatan wilayah di kelurahan ini? 

 
11. Apa olahraga yang sering dilakukan oleh masyarakat di kelurahan ini? 

 
12. Dimana biasanya masyarakat berolahraga di kelurahan ini? 

 
13. Kapan biasanya masyarakat berolahraga di kelurahan ini? (waktu) 

 

14. Kelompok usia berapakah biasanya masyarakat yang melakukan olahraga 

di kelurahan ini? 

15. Berapa jumlah ruang terbuka di kelurahan ini? 

 
16. Apa jenis ruang terbuka di kelurahan ini?, dalam bentuk lapangan atau 

bangunan? 

17. Berapa luas keseluruhan ruang terbuka di kelurahan ini? 

 
18. Apa olahraga yang berpotensi di kelurahan ini? 

 
19. Apa alasan olahraga tersebut berpotensi untuk digali di kelurahan ini? 
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Lampiran 26 pertanyaan wawancara dengan masyarakat 

 
1. Siapa nama saudara? 

 
2. Berapa usia saudara? 

 

3. Apa pekerjaan saudara? 

 
4. Apa olahraga yang sering dilakukan oleh masyarakat? 

 
5. Dimana biasanya masyarakat berolahraga? 

 
6. Kapan biasanya masyarakat berolahraga? 

 
7. Kelompok usia berapakah biasanya masyarakat yang melakukan olahraga? 

 
8. Apakah saudara sering berolahraga? 

 

9. Apa olahraga yang sering saudara lakukan? (jika berolahraga) 

 
10. Apa olahraga yang disukai? (jika tidak berolahraga) 

 
11. Mengapa saudara berolahraga? (jika berolahraga) 

 
12. Mengapa saudara tidak berolahraga? (jika tidak berolahraga) 

 
13. Apa manfaat yang saudara rasakan setelah berolahraga? (jika berolahraga) 

 

14. Menurut saudara apa manfaat berolahraga? (jika tidak berolahraga) 

 
15. Kapan saudara berolahraga? (waktu) 

 
16. Berapa lama saudara berolahraga? 

 
17. Berapa kali saudara berolahraga dalam satu minggu? 

 
18. Dimana saudara berolahraga? 

 

19. Berapa jumlah ruang terbuka di kelurahan ini? 

20. Apa jenis ruang terbuka di kelurahan ini?, dalam bentuk lapangan atau 

bangunan? 

21. Berapa luas keseluruhan ruang terbuka di kelurahan ini? 

22. Apa olahraga yang berpotensi di kelurahan ini? 

 
23. Apa alasan olahraga tersebut berpotensi untuk digali di kelurahan ini? 
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Lampiran 27 hasil lembar observasi ruang terbuka
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Lanjutan 
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Lampiran 28 hasil lembar observasi aktivitas olahraga 
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Lampiran data aktivitas olahraga 

 

Tabel 1 aktivitas olahraga dengan hasil wawancara di wilayah pesisir Kota Semarang 
No. Jenis Olahraga Tempat Waktu Usia 

(±thn) 
Menurut (pihak) 

1. Sepakbola, bola voli, 

badminton 
Lapangan Sore 15-50 Kecamatan Semarang Utara 

 Sepakbola, aerobik Lapangan, 

Balai 

kelurahan 

Sore 17-40 Kelurahan Kuningan 

 Sepakbola, badminton Lapangan Sore 16-21 Masyarakat dadapsari 
 Sepakbola Lapangan Sore 17-40 Kelurahan Plombokan 
 Sepakbola, badminton Lapangan Sore 16-40 Masyarakat purwosari 
 Sepakbola, badminton Lapangan Sore, 

Malam 
13-25 Kelurahan panggung lor 

 Sepakbola Lapangan Sore 20-25 Masyarakat dadapsari 
 Sepakbola Lapangan/ 

Pantai 
Sore 10-20 Kelurahan purwosari 

 Sepakbola, lari-lari Lapangan/ 

pantai 
Sore 12-17 Masyarakat dadapsari 

2. Sepakbola Lapangan Sore 17-30 Kecamatan Semarang Utara 

 Sepakbola, aerobik Lapangan,  sore, 

pagi 
20-40 Kelurahan dadapsari 

 Badminton, aerobik Lapangan,  Malam, 

pagi 
18-40 Masyarakat purwosari 

 Sepakbola Lapangan Sore 12-18 Kelurahan plombokan 
 Sepakbola, bola voli Lapangan Sore 18-40 Masyarakat plombokan 
 -Sepakbola, bola voli, 

badminton, tenis meja, 
Lapangan Sore 10-20 Kelurahan tanjungmas 

 lari-lari sekitar 

lingkungan 

rumah 

Pagi 18-40 Masyarakat tanjungmas 

 Sepakbola, badminton Lapangan Sore, 

malam 
22-40 Kelurahan purwosari 

 Badminton GOR Pagi 22-25 Masyarakat dadapsari 
 Sepakbola, badminton Lapangan Sore 17-20 Kelurahan plombokan 
 Sepakbola, badminton Lapangan Sore, 

malam 
17-40 Masyarakat plombokan  

 Sepakbola, badminton, 

tenis meja 
Lapangan Sore, 

malam 
17-40 Kelurahan panggung kidol 

 Sepakbola, badminton Lapangan Sore 15-40 Masyarakat purwosari 
3. Sepakbola Lapangan Sore 14-25 Kecamatan Semarang Utara 

 Sepakbola, badminton, 

tenis meja, bola voli 
Lapangan Sore, 

malam 
13-40 Kelurahan BuluLor 

 Basket Lapangan 

smp 
Pagi 12-15 Masyarakat Kuningan 

 Sepakbola, 

badminton, aerobik 
Lapangan, 

balai 

kelurahan 

Sore 12-45 Kelurahan plombokan 

 Sepakbola, aerobik Lapangan, 

balai 

kelurahan 

Sore 10-40 Masyarakat Bandarharjo 

jmlh Sepakbola=23, bola voli=4, badminton=13, aerobik=5, tenis meja=3, lari-lari=2, basket =1 

Pagi=5, Sore=22, malam=6, 

usia ±10-50 tahun 

lapangan = 25, GOR = 1, pantai = 2, lainnya = 6 

 
 

Sumber : hasil wawancara dengan pihak kecamatan, pihak kelurahan dan 

masyarakat 
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Tabel 2 Aktivitas olahraga beberapa masyarakat pesisir di Kota Semarang 
Nama 

(usia) 
Olahr 

aga 
Jenis 

olahraga 

dilakukan/ 

disenangi 

Waktu Tempat Dur 

asi 

(±) 

Intensit 

as 

permin 

ggu (±) 

Alasan Manfaat 

Adi (22) Ya Badminton Pagi GOR 3 2 Menjaga Senang 
     jam  kesehatan  

Suwatno Tidak Sepakbola - - - - Faktor Agar 
(30)       pekerjaan Sehat 
Uci (40) Ya Lari-lari Pagi Dijalan 1 2 Menjaga Badan 

     jam  kesehatan segar 
Jatmiko Ya Badminton malam Lapangan 3 3 Suka Senang 
(41)     jam    
Wahid (36) Ya Bola voli Sore Lapangan 1 2 Menjaga Sehat, 

     jam  kesehata, hiburan, 
       hobi senang 

Dimas Budi Ya Sepakbola Sore Lapangan 1,5 3 Menjaga Capek 
(31)     jam  kesehatan  
Rianto (45) Tidak Sepakbola - - - - Faktor Agar 

       pekerjaan sehat 
Robbani Ya Basket Sore Lapangan 3 3 Hobi, Sehat, 
(19)    ups jam  senang, senang 

       aktif  
Ardiana Ya Futsal Sore lapangan 3 3 Senang, Sehat 
(18)    ups jam  menjaga  

       kesehatan  
Basir (34) Ya Sepakbola Sore Lapangan 1 7 Menjaga Sehat, 

     jam  kesehatan Badan 
        terasa 
        ringan 

Narto (40) Ya Renang Pagi objek 2 1 Menjaga Badan 
    wisata jam  kesehatan sehat, 
    purwaha    senang 
    mba     

Nurrokhim Tidak Sepakbola - - - - Faktor Agar 
(31)       pekerjaan sehat 
Nafis (13) Ya Basket Pagi Lapangan 1 1 Agar Capek, 

    sekolah jam  sehat sehat 
Sumber : hasil wawancara dengan masyarakat 

 
Jumlah 3220,901 1734,538 Persawahan 

 

Sumber : arsip kelurahan dan arsip BPS Kota Semarang 
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Tabel 4 Pemanfaatan wilayah bukan sawah perkelurahan di wilayah 

pesisir Kota Semarang 
Kelurahan/ kelurahan Bangunan/ 

pekarangan 
kebun tambak Lain-lain 

Bandarharjo 188,043 ha - 78,122 ha 2,22 ha 
Bululor 62,773 ha - 37,5 ha 18,735 ha 
Dadapsari 48,473 ha - 32,412 ha 3,283 ha 
Kuningan 53,567 ha - 2,656 ha 3,977 ha 
Panggung Kidol 55,495 ha - 24,09 ha 5,987 ha 
Panggung Lor 119,3 ha 57,7 ha 3 ha 24,6 ha 
Plombokan 121,4 ha 3,6 ha 8 ha 5,6 ha 
Purwosari 104 ha 1,7 ha 5 ha 2,3 ha 
Tanjungmas 26 ha 0,4 ha 26 ha 0,2 ha 
Jumlah = 1734,538 ha    

Sumber: arsip BPS Kota Semarang 
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Lampiran data masyarakat pesisir di Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin, 

mayoritas pendidikan, status agama, dan status pekerjaan 

 

Tabel 5 masyarakat pesisir di Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin dan 

mayoritas pendidikan 
Kelurahan/ 

kelurahan 
Laki- 

laki 
Perempuan Jumlah Rasio 

jenis 

kelamin 

Kepadatan 

penduduk 

per ha 

Mayoritas 

pendidikan 

    (%)   
Bandarharjo 3250 3265 6515 99,54 18,23 SMA 
Bululor 2696 2835 5531 95,10 20,87 SMA 
Dadapsari 2994 3129 6123 95,69 31,03 SD 
Kuningan 3255 3187 6442 102,13 29,39 SMP 
Panggung Kidol 2465 2597 5062 94,92 15,87 SMA 
Panggung Lor 3656 3651 7307 100,13 16,71 SMP 
Plombokan 3924 3893 7817 100,76 15,55 SMA 
Purwosari 6418 6503 12921 98,69 20,71 SMA 
Tanjungmas 1684 1657 3341 101,62 7,6 SMA 
Jumlah 40885 41279 82164 99,05   

Sumber: arsip BPS Kota Semarang dan hasil wawancara pada pihak BPS, 

kecamatan dan pihak pegawai kelurahan/kelurahan 

 

Tabel 6 masyarakat pesisir di Kota Semarang berdasarkan status agama 
Bandarharjo Islam Khatolik Protestan Hindu Budha Konghuchu 
Bululor 6444 43 9 6 8 5 
Dadapsari 5474 42 5 8 2 - 
Kuningan 6105 13 5 - - - 
Panggung Kidol 6264 - 4 - - - 
Panggung Lor 5049 11 - - 2 - 
Plombokan 7303 4 - - - - 
Purwosari 7813 - 4 - - - 
Tanjungmas 12902 3 11 3 2 - 
Jumlah 74579 117 49 17 18 5 

Sumber: arsip BPS Kota Semarang 
 

Tabel 7 masyarakat pesisir di Kota Semarang berdasarkan status pekerjaan di 

Kecamatan Semarang Utara 
Kelurahan/kelura

han Pekerjaan 
Dampyak Padaharja Munjung 

agung 
Bongkok Kramat Maribaya Jumlah 

Pertanian 174 280 216 435 423 302 1830 
Holtikultura 9 11 22 7 88 10 147 
Perkebunan 2 21 34 3 59 296 415 
Perikanan 229 356 722 623 734 141 2805 
Peternakan 16 91 79 26 39 34 285 
Kehutanan - - 1 1 11 3 16 
Penggalian 7 3 - 2 2 - 14 
Industri 382 604 576 458 526 563 3109 
Listrik, gas dan 

air 
22 14 12 4 14 15 81 

Konstruksi 329 152 103 114 131 106 935 
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Sumber : arsip BPS Kota Semarang 
 

Tabel 8 masyarakat pesisir di Kota Semarang berdasarkan status pekerjaan di 

Kecamatan Semarang Utara 
Kelurahan/ 

kelurahan 

Pekerjaan 

Sidaharja Purwahamba Suradadi Bojongsana Jumlah 

Pertanian 1856 2758 2491 722 7827 
Penggalian 11 1 1 2 15 
Industri 327 226 128 84 765 
Listrik, gas dan air 26 6 8 - 40 
Konstruksi 191 82 154 66 493 
Perdagangan 512 524 1385 284 2705 
Penyediaan Makanan dan 

minuman 
25 22 19 4 70 

Transportasi 104 68 184 67 423 
Informasi & komunikasi 16 24 34 12 86 
Keuangan & asuransi 6 9 15 2 32 
Jasa pendidikan 63 50 185 45 343 
Jasa kesehatan 15 12 59 5 91 
Jasa kemasyarakatan 165 114 34 72 385 
Jasa perorangan 482 368 254 245 1349 
Jumlah 3799 4264 4951 1610 14624 

Sumber : arsip BPS Kota Semarang 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdagangan 624 668 470 455 451 588 3256 
Makanan dan 

minuman 
52 12 104 58 48 86 360 

Trabsportasi 136 112 126 229 154 117 874 
Informasi

 

& komunikasi 

9 11 12 4 12 18 66 

Keuangan

 

& asuransi 

20 15 14 42 13 12 116 

Jasa pendidikan 85 34 74 46 68 48 355 
Jasa kesehatan 46 18 14 20 14 22 134 
Jasa 

kemasyarakatan 
428 162 148 244 103 194 1279 

Lainnya 32 79 132 14 64 82 403 
Jumlah 2602 2643 2859 2785 2954 2637 16480 
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Lampiran data potensi olahraga di wilayah pesisir Kota Semarang 

 

Tabel 11 potensi olahraga di wilayah pesisir Kota Semarang 
 

No. Jenis olahraga Alasan 

 Kekurangan SDM SDA 

1. Sepakbola pantai mayoritas 

olahraga yang dilakukan, adanya kelompok- kelompok warga, dan tiap tahun  di 

beberapa 

kelurahan 

pesisir 

diadakan 

turnamen 

sepakbola

, 

2. Bola voli pantai Banyak 

masyarak

at yang 

bermain 

di 

beberapa 

kelurahan 

di pesisir 

3. Badminton

 Banyaknya masyarakat yang melakukan badminton, Adanya produksi shuttlecock di Kota Semarang 

4. Futsal Adanya siswa berlatih/bermain kano di muara sungai perbatasan kota Kota Semarang  dan Kota Semarang 

5. Tenis meja

 Banyakn

ya 

masyarak

at yang 

bermain 

di 

beberapa 

kelurahan 

Adanya beberapa 

lapangan, adanya 

pasir di wilayah 

pesisir 

 

 
Adanya lapangan 

voli di wilayah 

pesisir, adanya 

pasir di wilayah 

pesisir Adanya 

lapangan dan 

GOR  yang 

tersedia   di 

wilayah pesisir 

Kota Semarang 

 

Adanya muara 

sungai yang 

cukup lebar dan 

tenang, 

 

 

 

Adanya beberapa 

meja tenis di 

beberapa 

kelurahan 

belum adanya pembinaan, 

beberapa lapangan sepakbola 

baik yang rumput maupun pasir 

kondisinya tidak dapat dipakai 

jika musim hujan, becek bahkan 

banjir dan rumput-

rumput panjang tidak terawat, 

ada juga lapangan yang perlu 

ditimbun tanah kembali karena 

keadaanya yang tidak dapat 

dipakai, lahan pesisir terkena 

abrasi sehingga wilayah daratan 

semakin hilang Belum adanya 

pembinaan, beberapa lapangan 

ada yang becek, lahan pesisir 

terkena abrasi sehingga wilayah 

daratan semakin hilang 

Belum adanya pembinaan, jika 

dilapangan juga terkendala 

dengan cuaca 

 

 

 

 

Sungai lain tidak dimanfaatkan 

dengan baik, masih ada juga 

sungai yang dangkal, menurut 

warga kemungkinan dapat 

digunakan untuk dayung jika 

adanya pengerukan sungai 

seperti di kelurahan sidaharja 

 

belum adanya gedung tenis 

meja, hanya Cuma meja tenis 

yang diletakkan di lahan-lahan 
 

Sumber : hasil wawancara dengan pihak kecamatan, pihak kelurahan/ kelurahan 

dan masyarakat dengan keadaan alam dan sosial
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DOKUMENTASI 
 

 
Gambar. Wawancara Anggota Peneliti kepada Sekretaris Camat Kecamatan 

Semarang Utara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. Wawancara Anggota Peneliti kepada Sekretaris Camat Kecamatan 

Semarang Utara 
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Gambar. Penandatanganan Surat Tugas Penelitian Oleh Pihak Kecamatan 

Semarang Utara 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gambar observasi lapangan voli di Kelurahan Dadapsari 
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Gambar  observasi lapangan bola volly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar Lapangan Takraw Kelurahan Tanjung Mas 
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Gambar LapanganSepak Bola Dadapsari 

 

 

 

Gambar Gor Bulutangkis Bulu Lor
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Gambar Lapangan Bulutangkis Panggung Lor 

 

 

 

 Gambar Lapangan Bola Volly Plombokan 
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Gambar Observasi Lapangan Bulutangkis Kelurahan Purwosari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Observasi Lapangan Bulutangkis Kelurahan Kuningan 
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Gambar Observasi lapangan Bola Volly Kelurahan Bandarharjo 
 
 

 

Gambar Observasi lapangan sepakbola SMP 1 
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Gambar Observasi lapangan sepakbola sibah di Plombokan 
 
 

Gambar Observasi GOR futsal di Kelurahan Purwosari 
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Gambar Kondisi ruang terbuka di pesisir Kota Semarang 

 
 

Gambar Kondisi ruang terbuka di pesisir Kota Semarang 
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Gambar  kondisi laut di pesisir Kota Semarang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Lapangan Sepak Bola 
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Biodata Anggota I 

1. Identitas Diri 

1 Nama : Pandu Kresnapati, S.Pd., M.Pd 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 

4 NIP/NPP : 159001503 

5 Pangkat/Gol : III B 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26-07-1990 

7 E-mail : Pandu dosenupgris26@yahoo.com  

8 Nomor Telepon/HP : 0856-4264-5540 

9 Alamat Kantor : Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang 50125 

10 Telp/Fax/E-mail : (024) 8316377/8448217/ upgrismg@upgrismg.ac.id 

11 Lulusan yang dihasilkan : S1= ___ S2= ___ 

12 Mata Kuliah yang diampu : 1. Sport Massage Olahraga 

   2. Atletik 

 

A. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan 

Tinggi 
UNNES UNNES 

Bidang Ilmu 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

(PKLO) 
Pendidikan Olahraga 

Tahun Masuk – Lulus 2008-2012 2013-2015 

Judul 

Skripsi/Tesis/Dise

rtasi 

Hubungan Emotional Question 

terhadap hasil Pertandingan 

Bulutangkis di Kota Demak 

Pengembangan Instrumen tes 

Pukulan Service Pendek 

Bulutangkis pada pemain 

pemula usia 13-15 tahun Kota 

Semarang tahun 2015 

 

B. Pengalaman Penelitian (dalam 5 TahunTerakhir) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2016 

Survey Tingkat Kebugaran Anggota Klub 

Jantung Sehat Madani Di Masjid Agung 

Kota Semarang 

LPPM 6.750.000 

2 2017 

Analisis Tingkat Kesegaran Jasmani 

Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan 

Semarang timur Tahun 2017 

 

LPPM 10.000.000 

 

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (dalam 5 TahunTerakhir) 

 

No   Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber   Jumlah (Rp) 

mailto:Pandu_dosenupgris26@yahoo.com
mailto:upgrismg@upgrismg.ac.id
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1 2016 

 

IbM Keterampilan Soft ball di RT 02/RW 

01 Kelurahan Patemon Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang 

 

LPPM 4.500.000 

 

2 

 

2017 

IbM MGMP Guru PJOK (Pendidikan 

Jasmani Olahraga Kesehatan) Di Kota 

Kudus 

LPPM 4.500.000 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir) 

 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/ 

Tahun 

 

1 

 

Hubungan Keterampilan dan 

Kecerdasan Emosi Dengan Hasil 

Pertandingan Soft ball pada Klub 

Mutiara Kab. Pekalongan 

 

Jendol (Jendela 

Olahraga) 
Volume 1 No.1 2016 

 

2 

Perbandingan Pembelajaran Penjas 

Dengan Metode Permainan sepakbola 

“Stop Passing, Eko’s, Gawang Tiang 

Tunggal” Terhadap Aspek Psikomotor 

Siswa Kelas V 

Jendol (Jendela 

Olahraga) 
Volume 2 No.1 2017 

 

3 

Kontribusi Disiplin Kerja, Supervisi 

Akademik dan Partisipasi Guru dalam 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(mgmp) Terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru Penjasorkes Smk  

di Kabupaten Pekalongan 

 

Jendol (Jendela 

Olahraga) 
Volume 2 No.2 2017 

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (5 tahun terakhir) 

 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 

Prosiding Seminar Nasional 

dan Workshop 

Keolahragaan Tahun 2016 

“Membangun Prestasi 

Olahraga Indonesia Melalui 

Dunia Pendidikan dan 

Kebugaran Jasmani Bangsa” 

Surabaya, 29 Agustus 2016 

Survei Tingkat Kebugaran 

Anggota Klub Jantung 

Sehat Bina Madani Di 

Masjid Agung Semarang 

Tahun 2016 

Surabaya, 29 

Agustus 2016 

 

 Prosiding Seminar Hubungan keterampilan dan Semarang, 20 April 



 

76 

 

2 Keindonesiaan II Tahun 

2017 

“Strategi Kebudayaan dan 

Tantangan Ketahanan 

Nasional Konteporer”  

kecerdasan emosi 

dengan hasil pertandingan 

bulutangkis pada klub 

mutiara kab. Pekalongan 

2017 

 

F. Karya Buku (5 tahun terakhir) 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

 

     

 

G. Perolehan HKI (5-10 tahun terakhir) 

No Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa  

No 
Judul/Tema/JenisRekayasa Tahun 

Tempat 

Penetapan 
Respon Masyarakat 

     

 

I. Penghargaan (10 tahun terakhir) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Pelatih Fisik Nasional LANKOR 2017 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian  hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

    

                          

Semarang, 3 Januari 2018 
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X. BIODATA KETUA PENELITI 

J. Identitas Diri 

1 Nama : Danang Aji Setyawan, S.Pd.,M.Pd. 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 

4 NIP/NPP : 158901500 

5 NIDN : 0618108902 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 18 Oktober 1989 

7 E-mail : danangpjkrupgris@yahoo.com  

8 Nomor Telepon/HP : 087832657105 

9 Alamat Kantor : Jl. Lontar No. 1 Semarang 50125 

10 Telp/Fax/E-mail : (024) 8316377/8448217/ 

ikippgrismg@ikippgrismg.ac.id 

11 Lulusan yang dihasilkan : S1= ___ S2= ___ 

12 Mata Kuliah yang diampu : 1. Statistik 

2. Strategi Belajar Mengajar 

3. SepakTakraw 

 

K. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan Tinggi UNNES UNJ 

Bidang Ilmu 
Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan dan 

Rekreasi (PJKR) 
Pendidikan Olah Raga 

Tahun Masuk – Lulus 2008 – 2013 2013 – 2015 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertas

i 

Survei Proses Pelaksanaan Evaluasi Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatanoleh Guru di 

SMP Negeri se-kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Kebumen, Tahun Ajaran 2012/2013 

Pengaruh Gaya Mengajar dan 

Koordinasi Mata Kaki 

terhadap Hasil Belajar Passing 

Sepakbola (Studi Eksperimen 

terhadap Siswa Jakarta 

Islamic School) 

Nama 

Pembimbing/Promot

or 

1. Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd 

2. Agus Pujianto,S.Pd, M.Pd 

1. Prof. Dr. James 

Tangkudung, SportMed, 

M.Pd 

2. Dr. Hernawan, SE, M.Pd 

 

L. Pengalaman Penelitian (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2017 
AnalisisKondisiFisikPemain Tim Futsal 

UPGRIS 

LPPM 

UPGRIS 
10.000.000 

 

mailto:danangpjkrupgris@yahoo.com
mailto:ikippgrismg@ikippgrismg.ac.id
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M. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2016 IbMFasilitasOlahraga 
LPPM 

UPGRIS 
6.250.000 

 

N. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir) 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/ 

Tahun 

1 Fair Play DalamOlahraga 

JendelaOlahraga, 

Pendidikan 

Jasmani, 

Kesehatan, 

danRekreasiUniver

sitas PGRI 

Semarang 

ISSN: 2527-9580/ 2016 

 

O. Pemakalah Seminar Ilmiah (5 tahun terakhir) 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 
Seminar Nasional 

Keolahragaan 

PeningkatkanMutu Pendidikan 

JasmanimelaluiPemberdayaanTekn

ologi Pendidikan 

10 Desember 2016 

PPS 

UniversitasNegeri 

Jakarta 

 

P. Karya Buku (5 tahun terakhir) 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

 

Q. Perolehan HKI (5-10 tahun terakhir) 

No Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

R. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial (5 tahun 

terakhir) 

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa Tahun 
Tempat 

Penetapan 
Respon Masyarakat 
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S. Penghargaan (10 tahun terakhir) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Selected National Futsal Coach  PUMA Indonesia 2016 

2 LisensiPelatih Futsal Level 1 AFC Asian Football 

Confederation 

2016 

 

        Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 

sanksi. 

 

Semarang, 3 Januari 2018 

     Anggota Peneliti 

 

 

 

 

Danang Aji Setyawan, S.Pd., M.Pd 

                                                                                     NPP. 158901500 
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Anggota Ke 3 

A. Identitas Diri 

1 Nama : Buyung Kusumawardhana S.Pd., M.Kes 

2 Jenis Kelamin : Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar 

4 NIP/NPP : 158801476 

5 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/III b 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Agustus 1988 

7 E-mail : aawardhana21@gmail.com  

8 Nomor Telepon/HP : 081568333228 

9 Alamat Kantor : Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang 50125 

10 Telp/Fax/E-mail : (024) 8316377/8448217/ 

ikippgrismg@ikippgrismg.ac.id 

11 Lulusan yang dihasilkan : S1= ___ S2= ___ 

12 Mata Kuliah yang diampu : Anatomi 

Ilmu Gizi Olahraga 

Psikologi Olahraga 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan Tinggi UNNES UNAIR 

Bidang Ilmu 
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 

Rekreasi (PJKR) 
Kesehatan Olahraga 

Tahun Masuk – Lulus 2006-2011 2012-2014 

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 

Tanggapan Guru Penjasorkes 

Terhadap Pembelajaran dengan 

Pendekatan Taktik Teaching 

Games for Understanding 

(TGfU) di SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap Tahun 

2011 

Perbandingan Kadar Asam Laktat 

dan Glukosa Darah Setelah 

Perlakuan Sport Massage dan 

Swedish Massage yang 

Sebelumnya Melakukan 

Aktivitas Fisik Submaksimal 

Nama Pembimbing/Promotor 
1. Dra. Heny Setyawati, M.Si. 

2. Supriono, S.Pd., M.Or. 

1. Choesnan Effendi, dr., AIF., 

AIFO 

2. Prof. Dr. N. Margarita 

Rehatta, dr., SpAn (K) 

 

C. Pengalaman Penelitian (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1. 2015 Analisis Profil Kebugaran Jasmani dan LPPM 6.750.000 

mailto:aawardhana21@gmail.com
mailto:ikippgrismg@ikippgrismg.ac.id
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Status Gizi Siswa SMK Assodiqiyah 

Kota Semarang 

UPGRIS 

2. 2016 

Profil Perkembangan Motorik Siswa 

Sekolah Dasar Setelah Penerapan 

Kurikulum 2013 

LPPM 

UPGRIS 
6.750.000 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber      Jumlah (Rp) 

1. 2016 

IbM Bagi Guru Penjasorkes Sekolah 

Dasar Se-Kecamatan Comal Kabupaten 

Pemalang 

LPPM 

UPGRIS 
5.000.000 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir) 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/ 

Tahun 

1. 

Menurunkan Kadar Glukosa Darah 

Penderita Diabetes Melitus Tipe-2 

Melalui Latihan Aerobic Low Impact 

dan Ritmis 

Jendela Olahraga 
Volume 1, Nomer 

1, Juli 2016 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (5 tahun terakhir) 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

      Waktu dan 

Tempat 

1. 
Seminar Nasional 

Keindonesiaan I 

Penggunaan Swedish Massage 

Saat Pertandingan Pencak Silat 

Guna Mempertahankan Identitas 

Bangsa 

17 Februari 2016 

FPIPSKR UPGRIS 

2. 

 

Seminar Nasioanl 

Keolahragaan 

Analisis Profil Kebugaran 

Jasmani dan Status Gizi Siswa 

SMK Assodiqiyah Kota Semarang 

29 Agustus 2016 

FIK Universitas 

Negeri Surabaya 

 

G. Karya Buku (5 tahun terakhir) 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1. 
    

 

H. Perolehan HKI (5-10 tahun terakhir) 

No Judul / Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1.     
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I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial (5 tahun 

terakhir) 

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa Tahun 
Tempat 

Penetapan 
Respon Masyarakat 

1.     

 

J. Penghargaan (10 tahun terakhir) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1. Lisensi Pelatih Futsal Level 1 AFP PSSI 2015 

2. Lisensi Wasit Juri Triathlon FTI Jateng 2016 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Semarang,  25 Oktober  2017 

                Anggota Peneliti 

 

 

 

       Buyung Kusumawardhana S.Pd., M.Kes 

                                                                                             NPP. 158801476 
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