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ABSTRACT 

Community is a group of people who have a sense of the same pleasure against something. It is often said 

community as a receptacle for someone who was a big fan of a particular thing. Airlangga Calisthenics are 

the communities first sports calisthenics in surabaya who providing a place for the surabaya who wants to 

establish the muscle and healthy lives. This research answer problem about a function community of 

Airlangga Calisthenics. This research using methods descriptive with the qualitative study. Engineering data 

collection uses the observation participation and interview. The data that has been obtained in analysis by 

using the theory of functionalism of Malinowski. This research discusse  function of community Airlangga 

Calisthenics that is a means of kepping fitness, supporting a hobby, share information, establish relationships 

among members, and social activity. 
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ABSTRAK 

Komunitas merupakan sekelompok orang yang mempunyai rasa kesenangan yang sama terhadap sesuatu. 

Komunitas sering dikatakan sebagai wadah bagi seseorang yang sangat menyukai hal tertentu. Airlangga 

Calisthenics adalah komunitas pertama olahraga calisthenics di Surabaya yang memberikan wadah bagi  

masyarakat Surabaya yang ingin membentuk otot dan hidup sehat. Penelitian ini menjawab rumusan masalah 

yakni apa saja fungsi dari komunitas Airlangga Calisthenics. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipasi dan 

wawancara. Data yang telah diperoleh di analisis dengan menggunakan teori fungsionalisme dari Malinowski. 

Penelitian ini membahas temuan data tentang fungsi dari komunitas Airlangga Calisthenics diantaranya sarana 

menjaga kebugaran, sarana penunjang hobi, berbagi informasi, menjalin relasi antar anggota, dan melakukan 

kegiatan sosial.  

 

Kata Kunci: komunitas, olahraga, calisthenics, fungsionalisme. 

     

PENDAHULUAN 

 Globalisasi merupakan sebuah 

pengaruh yang menyeluruh ke dunia. 

Faktor dari globalisasi menimbulkan 

berbagai dampak positif maupun 

negatif, hal ini dapat dirasakan dari 

perubahan yang telah terjadi di 

lingkungan sekitar, seperti cara 

berperilaku, cara berpakaian, gaya 

berbicara, kemajuan teknologi yang 

semakin canggih seiring berjalannya 

waktu, masuknya industri dari luar 

negeri dan pola makan.  Pengaruh 

globalisasi yang menyeluruh ini 

membuat banyak masyarakat terutama 

di perkotaan yang tinggi mobilitasnya 

lupa akan kesadaran untuk hidup sehat 

dengan menyempatkan waktunya untuk 

berolahraga. 
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Kegiatan berolahraga sangat 

dibutuhkan untuk menjaga kesehatan 

tubuh. Selain dengan berolahraga 

menjaga gaya hidup sehat juga menjadi 

hal yang wajib bagi seseorang agar 

terhindar dari segala macam penyakit 

yang muncul akibat kesalahan dalam 

mengatur gaya hidup sehat. Di 

lingkungan perkotaan sendiri dapat 

diketahui bahwa banyak sekali berbagai 

macam aktivitas fisik yang merugikan 

bagi tubuh. Misalnya, gaya hidup yang 

tidak teratur diakibatkan oleh tingginya 

mobilitas masyarakat di perkotaan yang 

mayoritas penduduknya bekerja keras 

demi mencukupi kebutuhan hidup. Hal 

tersebut mendorong seseorang untuk 

mencoba memperbaiki kesehatan diri 

sendiri dengan mencoba untuk merubah 

gaya hidup yang tidak teratur dengan 

gaya hidup fitness.  

Fitness merupakan suatu bidang 

olahraga yang berhubungan dengan 

pembentukan otot bicep, tricep, 

punggung, dada, perut, dan kaki. 

Pemahaman ini muncul pada pelaku 

yang menginginkan bentuk tubuh yang 

kuat. Padahal, fitness sendiri adalah 

salah satu kegiatan olahraga dan 

mengatur gaya hidup sehat untuk 

meraih tubuh yang ideal dan tentunya 

kebugaran 

(http://menujufitness.blogspot.co.id/20

11/03/pengertian-fitness.html Diakses 

pada tanggal 1 Maret 2018). 

Banyak sekali orang yang ingin 

memiliki postur ideal untuk 

kepentingan kesehatan dan tuntutan 

pekerjaan agar selalu menjaga berat 

badan tetap ideal. Maka dari itu, 

banyak orang yang mencoba untuk 

berolahraga pergi ke Gym atau Pusat 

Kebugaran untuk berolahraga. Namun, 

tidak semua orang bisa untuk 

berolahraga pergi ke Gym. Hal ini 

disebabkan oleh ketidaknyamanan 

untuk berolahraga sendiri dan 

mahalnya biaya yang harus dikeluarkan 

untuk mendaftar sebagai member di 

Gym.  

Komunitas Airlangga 

Calisthenics adalah salah satu 

komunitas olahraga di Surabaya yang 

mengenalkan olahraga dengan metode 

bodyweight workout, olahraga ini 

memaksimalkan berat badan untuk 

membentuk badan dengan memadukan 

unsur olahraga atletik dan calisthenics. 

Calisthenic adalah sebuah metode 

latihan yang di lakukan dengan 

menggunakan berat badannya sendiri. 

Kata “calisthenic“ berasal dari bahasa 

http://menujufitness.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-fitness.html
http://menujufitness.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-fitness.html
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Yunani Kuno yakni, “kallos” artinya 

cantik dan “sthenos” artinya kekuatan. 

Metode latihan calisthenic tidak perlu 

menggunakan beban berat seperti yang 

terdapat pada Pusat Kebugaran 

melainkan dengan menggunakan berat 

badanya sendiri agar bisa mencapai 

keseimbangan dalam tubuhnya 

(www.provoke-

online.com/lifestyle/sport/menjaga-

kebugaran-tubuh-dengan-calisthenic 

Diakses pada tanggal 1 Maret 2018).   

Penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan oleh Ahmad 

Mukharrik (2017) yang berjudul 

“ Perilaku Konsumtif Pada Anggota 

Komunitas Indorunners Surabaya”. 

Dalam penelitian tersebut, Ahmad 

Mukharrik mencoba untuk 

menunjukkan mengenai beberapa 

aktivitas yang dilakukan oleh 

komunitas Indorunners, untuk 

memperlihatkan kegiatan mereka pada 

masyarakat. 

Pada penelitian terdahulu 

lainnya yang dilakukan oleh Pungkas 

Wahyu Diasto (2017) yang berjudul 

“ Gaya Hidup Anggota Kelompok 

Scape Parkour Surabaya “. Dalam 

penelitian tersebut, Pungkas Wahyu 

Diasto mencoba untuk 

mendeskripsikan mengenai beberapa 

aktivitas yang dilakukan oleh 

komunitas Scape Parkour  yang 

melakukan kegiatan latihan rutinnya di 

Skate And Bmx Park, Ketabang, 

Surabaya. 

Pada kedua penelitian terdahulu 

tersebut sama-sama membahas tentang 

komunitas olahraga yang ada di 

Surabaya. Kedua penelitian tentang 

komunitas tersebut membahas 

mengenai berbagai macam kegiatan 

yang berhubungan dengan fungsi dari 

komunitas sebagai wadah untuk 

aktualisasi diri dan untuk memperoleh 

eksistensi. Secara tidak langsung kedua 

penelitian terdahulu tersebut dapat 

dikatakan sebagai penelitian yang 

membahas mengenai fungsi dari 

komunitas.  

Pada penelitian ini peneliti membahas 

mengenai fungsi yang terdapat pada 

komunitas Airlangga Calisthenics di 

Surabaya. Dari kedua penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa kedua 

penelitian terdahulu tersebut membahas 

tentang komunitas olahraga yang ada di 

Surabaya. Kedua komunitas tersebut 

menunjukkan bahwa peran komunitas 

sebagai wadah aktualisasi diri untuk 

http://www.provoke-online.com/lifestyle/sport/menjaga-kebugaran-tubuh-dengan-calisthenic
http://www.provoke-online.com/lifestyle/sport/menjaga-kebugaran-tubuh-dengan-calisthenic
http://www.provoke-online.com/lifestyle/sport/menjaga-kebugaran-tubuh-dengan-calisthenic
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meraih eksistensi dalam kelompok 

maupun didalam kelompok. 

 

METODE 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Menurut Gempur Santoso (2005: 44) 

penelitian deskriptif memiliki tujuan 

untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, factual, dan akurat terhadap 

suatu lokasi tertentu mengenai berbagai 

sifat dan faktor yang terkait.  

Penentuan lokasi penelitian yang 

dilakukan ini dilakukan pada sebuah 

komunitas penggemar olahraga 

calisthenic yang bernama Airlangga 

Calisthenics di Surabaya. Fokus pada 

pembahasan mengenai peran komunitas 

tersebut. Tempat yang akan digunakan 

sebagai tempat penelitian tentunya 

adalah tempat biasanya komunitas 

Airlangga Calisthenics ini berkumpul 

untuk melakukan kegiatan latihan di 

Taman Prestasi tepatnya di Jl. 

Ketabang Kali No.6, Ketabang, 

Genteng, Kota Surabaya. Latihan 

tersebut biasanya di laksanakan pada 

hari Senin dan Kamis pada pukul 19.00 

WIB. 

Pada penelitian yang dilakukan 

ini peneliti menggunakan beberapa 

metode yang dapat menunjang suatu 

teknik dalam pengumpulan data. 

Dengan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu obsevasi dan 

wawancara, diharapkan peneliti dapat 

memperoleh informasi terkait dengan 

permasalahan fungsi yang terdapat 

pada komunitas Airlangga Calisthenics. 

Dalam penelian yang dilakukan ini 

terdapat berbagai kriteria dalam 

menentukan informan. Untuk 

menentukan seseorang yang dipilih 

menjadi informan peneliti 

menggunakan teknik pemilihan 

informan dari James P. Spradley (1997: 

62) yang dijelaskan dalam buku 

Metode Etnografi dengan lima kriteria 

untuk memilih informan yang baik. 1.) 

Enkulturasi penuh adalah suatu kriteria 

untuk memilih seorang informan yang 

aktif dalam suatu komunitas dan 

menjadi objek penelitian. 2.) 

Keterlibatan langsung adalah suatu 

kriteria untuk memilih informan 

melalui pengetahuan dan tindakan 

dalam komunitas. 3.) Suasana budaya 

yang tak dikenal adalah peneliti akan 

menentukan informan yang belum 

dikenal oleh peneliti dengan tujuan 
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untuk memperoleh informasi lain dari 

informan yang telah ditentukan. 4.) 

Cukup waktu adalah waktu merupakan 

hal terpenting dalam menjalani 

penelitian, dengan memilih informan 

yang memiliki cukup waktu untuk 

diwawancarai akan membantu peneliti 

menggali informasi. 5.) Non analitik 

adalah menentukan informan yang 

dapat menjelaskan suatu informasi 

terkait penelitian. 

Menurut Sudarto (1997: 66) 

analisis data merupakan cara untuk 

mendeskripsikan data yang berasal dari 

observasi dan wawancara dengan 

menjelaskan kenyataan yang terdapat di 

lapangan. 

Menurut Miles dan Huberman 

(dalam Husaini dan Purnomo 2009: 85-

89), terdapat tiga alur kegiatan untuk 

analisis data, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Pertama, reduksi data adalah 

proses yang dilakukan dari 

pengumpulan data kemudian proses 

pemilihan data dari catatan lapangan. 

Kedua, penyajian data adalah 

menyajikan deskripsi dari kumpulan 

informasi seperti data catatan lapangan 

yang disusun kemudian melakukan 

hipotesa atau penarikan kesimpulan. 

Penyajian data kualitatif memberikan 

sajian dalam bentuk teks dengan 

menggabungkan informasi yang 

tersusun menjadi bentuk yang teratur 

dan mudah dipahami. Ketiga, penarikan 

kesimpulan adalah kegiatan akhir dari 

penelitian kualitatif untuk melakukan 

penilaian terhadap hasil penelitian di 

lapangan.  Data yang telah diperoleh 

dari hasil observasi, observasi 

partisipan dan wawancara dianalisis 

untuk mengambil kesimpulan yang 

terkait dengan permasalahan fungsi 

tersebut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang 

temuan data terkait dengan fungsi 

komunitas Airlangga Calisthenics bagi 

anggotanya. Peneliti menemukan 

fungsi komunitas Airlangga 

Calisthenics bagi anggotanya sebagai 

berikut. 

1. Sarana Menjaga Kebugaran 

Fungsi dari komunitas 

Airlangga Calisthenics yang pertama 

adalah menjaga kebugaran. Banyak 

dari anggota komunitas Airlangga 

Calisthenics yang memang suka untuk 

berolahraga dan mempertahankan 
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ketahanan fisik tubuhnya. Hal ini 

dilatar belakangi oleh banyaknya 

anggota komunitas yang juga 

mengikuti kegiatan olahraga lainnya 

seperti Jiujitsu, Karate, Shorinji Kempo, 

dan olahraga bela diri lainnya. Mereka 

memanfaatkan komunitas ini sebagai 

salah satu wadah untuk tetap menjaga 

kebugaran tubuh mereka masing-

masing. Untuk anggota yang baru 

bergabung biasanya dikenalkan empat 

gerakan dasar yang harus dikuasai 

terlebih dahulu sebelum mencoba 

variasi gerakan lainnya. Ada empat 

gerakan dasar yang harus dikuasai 

terlebih dahulu sebelum menekuni 

variasi gerakan lain yakni Push-Up, 

Pull-Up, Sit Up, dan Squats. 

2. Sarana Penunjang Hobi 

Fungsi berikutnya dari komunitas 

Airlangga Calisthenics bagi para 

anggotanya adalah sebagai sarana 

untuk menunjang hobi. Olahraga 

calisthenics menjadi sebuah metode 

olahraga yang digemari oleh para 

anggota dari komunitas Airlangga 

Calisthenics. Banyak dari para 

anggotanya yang bergabung dalam 

komunitas ini  memiliki hobi dalam 

berolahraga, hal ini merupakan salah 

satu alasan para anggota untuk 

bergabung dalam komunitas. Semua 

penyuka olahraga dapat bergabung 

dalam komunitas ini, tidak hanya dari 

penyuka olahraga bela diri, namun 

penyuka olahraga jenis lain seperti 

basket maupun futsal. Latihan rutin 

dalam komunitas ini dianggap sebagai 

porsi latihan tambahan untuk menjaga 

kebugaran dan ketahanan fisik mereka 

di luar porsi latihan dalam kegiatan 

Shorinji Kempo maupun karate itu 

sendiri. 

3. Berbagi Informasi 

Komunitas Airlangga Calisthenics tidak 

hanya melakukan aktivitas olahraga 

bersama saja. Kegiatan latihan bersama 

biasanya diisi dengan berbagi informasi 

antar anggota mengenai olahraga dan 

lainnya, seperti cara untuk bulking atau 

pembesaran otot dan cara untuk loseweight 

atau penurunan berat badan. Aktivitas 

seperti ini dapat membuat para anggota 

yang baru bergabung akan merasakan 

banyaknya ilmu yang akan diperoleh 

tentang olahraga. Hal ini disebabkan pada 

komunitas Airlangga Calisthenics diisi oleh 

anggota yang memiliki keahlian dan 

pengetahuan yang berbeda-beda baik itu 

olahraga dan bidang lainnya. 

4. Menjalin Relasi Antar Anggota 
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Airlangga Calisthenics termasuk 

sebagai sebuah komunitas yang 

memiliki jumlah anggota cukup banyak, 

komunitas ini berusaha untuk 

memberikan ruang atau sarana bagi 

para anggotanya untuk saling 

berinteraksi satu sama lain. Para 

pengurus berusaha untuk melakukan 

beberapa aktivitas yang membuat para 

anggotanya dapat melakukan interaksi 

dengan anggota lainnya.  

Aktivitas seperti latihan rutin yang 

dilakukan pada setiap hari Senin dan 

Kamis membuat para anggota diberikan 

ruang untuk berlatih bersama 

melakukan kegiatan yang dibutuhkan 

oleh para anggotanya dalam mencapai 

tujuan pada setiap anggota yang 

berbeda-beda. Selain melakukan 

kegiatan latihan rutin biasanya setelah 

latihan para pengurus mengajak untuk 

berkumpul terlebih dahulu. 

5. Melakukan Kegiatan Sosial 

Komunitas Airlangga 

Calisthenics juga memiliki kegiatan 

setiap tahun yang diselenggarakan 

pada bulan September yakni Wolrd 

Pull Up Day. Acara tersebut 

merupakan sebuah kegiatan yang 

dilakukan oleh Latvian Street 

Workout Association pada tahun 2011. 

Pada saat itu, Latvian Street Workout 

Association bergabung dengan 

perusahaan “ Latvian Railroad 

“ menyelenggarakan acara “ Latvia 

Pull-Up Day ” pertama kalinya. 

Dalam acara yang dilakukan di 50 

kota Latvia tedapat kompetisi Pull Up, 

acara ini terbilang sukses karena dapat 

menghadirkan 3000 peserta dan 

menjadi perhatian besar bagi 

masyarakat Latvia.  

Karena kesuksesan dalam acara 

pada tahun 2013 diselenggarakan 

kembali di 60 kota dan 

mengumpulkan 8000 peserta serta 

berhasil melakukan Pull Up bersama-

sama sebanyak 70.000 kali. 

Kemudian, seorang yang juga sebagai 

pendiri dari Wolrd Street Workout 

and Calisthenics Federation 

(WSWCF) memiliki sebuah 

pemikiran ingin menyatukan dunia 

tanpa ada diskriminasi seperti usia, 

jenis kelamin, kebangsaan, ras, dan 

agama dengan melakukan Pull-Up 

dan beramal. Tepatnya pada 9 

September semua orang diseluruh 

dunia bisa melakukan kegiatan yang 

sehat dan juga menyumbangkan 

sedikit rezekinya untuk beramal 

dengan ketentuan yang ada pada 
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setiap penyelenggara di seluruh dunia 

dan hal tersebut membuat namanya 

berubah menjadi Wolrd Pull Up Day. 

6. Hambatan dalam Komunitas 

Airlangga Calisthenics 

Komunitas Airlangga Calisthenics 

merupakan komunitas yang memiliki 

banyak anggota dengan berbagai 

keinginan yang berbeda-beda. 

Komunitas olahraga yang terbentuk ini 

memiliki beberapa permasalahan yang 

disebabkan oleh banyak keinginan dari 

anggota yang berbeda-beda.   

Ada yang ingin hidup sehat dan ada 

yang ingin belajar untuk melakukan 

freestyle. Gerakan freestyle pada 

olahraga calisthenics tidak jauh dengan 

olahraga Gymnastics. Gymnastics 

merupakan salah satu cabang olahraga 

atletic yang mengutamakan keindahan 

dalam setiap gerakannya.  

Perbedaan antara gymnastics dan 

calisthenics terletak pada metode 

latihannya, gymnastics lebih 

mengutamakan latihan gerakan yang 

indah sedangkan calisthenics lebih 

mengutamakan ketahanan dan kekuatan 

tubuh. Komunitas Airlangga 

Calisthenics mempunyai hambatan 

untuk seseorang yang ingin belajar 

freestyle. Hal ini disebabkan oleh 

fasilitas dari Taman Prestasi yang 

hanya menyediakan sarana untuk 

bermain anak dan tidak bisa digunakan 

untuk melakukan gerakan freestyle. 

Komunitas Airlangga 

Calistthenics lebih mengutamakan 

olahraga calisthenics sebagai metode 

latihan untuk hidup sehat dan 

pembentukan otot. Beberapa anggota 

yang berniat ingin memperlajari 

gerakan freestyle bisa belajar di 

komunitas lain seperti ITS Insane 

Workout, Barwarrior, dan Spartanics 

yang sangat terbuka bagi yang ingin 

belajar freestyle. Hal ini disebabkan 

oleh adanya hubungan antar komunitas 

yang terhubung antara komunitas satu 

dengan lainnya yang di naungi oleh 

Street Workout Indonesia. 

7. Analisis dengan Teori 

Fungsionalisme Malinowski 

 Pada sub-bab ini peneliti 

mencoba untuk mengalisis berbagai 

fungsi yang terdapat pada komunitas 

Airlangga Calisthenics dengan 

menggunakan teori fungsionalisme dari 

Bronislaw Malinowski. Teori 

fungsionalisme dari Malinowski dalam 

buku Pokok-Pokok Antropologi 

Budaya (2007: 148) menjelaskan 

bahwa keseluruhan dari unsur 

kebudayaan sangatlah bermanfaat 
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untuk masyarakat yang 

mempertahankan pola kelakuan yang 

sudah menjadi kebiasaan dalam suatu 

kelompok atau komunitas. 

Malinowski dalam buku 

Antropologi Jilid 1 karangan W.A. 

Haviland (1985:344) mengatakan 

terdapat tiga asumsi tingkatan yang 

harus ada pada sebuah kebudayaan 

yakni, kebutuhan biologis, instrumental, 

dan integratif. Berikut temuan data 

yang dianalisis dengan teori. 

Pertama, fungsi dari komunitas 

Airlangga Calisthenics adalah sebagai 

sarana untuk menjaga kebugaran para 

anggotanya. Sebagai sarana untuk 

menjaga kebugaran olahraga 

calisthenics, beberapa anggota 

memanfaatkan olahraga calisthenics 

sebagai latihan untuk menjaga 

kebugaran mereka. Selain itu, para 

anggota juga mengatur pola makan 

mereka untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Karena latihan dengan 

metode ini sangatlah efektif dan tidak 

perlu mengeluarkan biaya yang banyak.   

Kedua, komunitas ini berfungsi 

sebagai sarana penunjang hobi. Banyak 

dari anggota komunitas ini merupakan 

atlet bela diri. Hal ini disebabkan oleh 

founder dari komunitas yang berlatar 

belakang bela diri. Para anggota 

memanfaatkan olahraga calisthenics 

sebagai penunjang latihan fisik mereka 

dalam bela diri yang digelutinya. 

Ketiga, fungsi dari komunitas 

Airlangga Calisthenics adalah saling 

berbagi informasi. Kegiatan dari 

komunitas Airlangga Calisthenics tidak 

hanya latihan bersama namun bisa juga 

saling berbagi informasi mengenai 

metode olahraga dan kesehatan. Tidak 

hanya pada sesi latihan saja melainkan 

bisa juga berbagi informasi lewat 

media sosial yang digunakan oleh 

komunitas Airlangga Calisthenics 

sebagai penghubung antar anggota 

yakni grup Line.  

Keempat, fungsi komunitas 

untuk menjalin relasi antar anggota. 

Sebagai sebuah komunitas terdapat 

jalin relasi antar anggota yang sangat 

menguntungkan bagi para anggota yang 

memanfaatkanya. Pada komunitas 

Airlangga Calisthenics, menjalin relasi 

antar anggota dirasa sangatlah penting 

karena untuk memunculkan sikap 

kekeluargaan antar anggota. 

Kesempatan untuk menjalin relasi 

dimanfaatkan oleh para anggota untuk 

memperoleh pekerjaan yang sesuai 
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dengan bidang yang diinginkan salah 

satunya sebagai pelatih kebugaran.  

Kelima, fungsi komunitas untuk 

melakukan kegiatan sosial. Kegiatan 

sosial yang dilakukan oleh komunitas 

adalah melaksanakan kegiatan amal 

yang diselenggarakan setiap tahun. Hal 

ini membuat komunitas tidak hanya 

berfungsi sebagai wadah untuk 

melakukan kegiatan olahraga namun 

juga kegiatan amal yang bermanfaat 

bagi para anggotanya.  

Berbagai aktivitas yang terdapat 

dalam komunitas Airlangga 

Calisthenics menjadi satu sebagai 

beberapa sistem yang mendukung 

berjalannya suatu kebudayaan. Menurut 

Malinowski (dalam Koentjaraningrat 

1987: 171) keseluruhan dari aktivitas 

kebuadayaan merupakan suatu 

rangkaian dari sejumlah kebutuhan 

naluri makhluk manusia untuk seluruh 

kehidupannya. Malinowski dalam 

penelitiannya di Pulau Trobriand 

menjelaskan tentang sistem penukaran 

tenaga dan benda yang mengaktifkan 

hubungan ekonomi, mengaktifkan 

penukaran kewajiban terhadap 

kekerabatan, penukaran maskawin dari 

beberapa kelompok kekerabatan, dan 

penukaran bingkisan pada uparaca 

keagamaan. Hal itu dijadikan oleh 

Malisnowski sebagai sebuah prinsip 

timbal-balik atau principle of 

reciprocity (1987: 164). 

Keseluruhan dari aktivitas 

komunitas Airlangga Calisthenics 

berhubungan  teori dan tiga asumsi dari 

Malinowski tentang kebutuhan 

kebudayaan yakni biologis, 

instrumental, dan integratif. Hal 

tersebut terlihat dari berbagai aktivitas 

yang berhubungan satu sama lain 

menjadi sebuah kebudayan pada suatu 

komunitas Airlangga Calisthenics. 

Salah satunya adalah menjaga 

kebugaran. Seorang anggota menjaga 

kebugaran akan berpengaruh pada 

biologisnya dan membuatnya harus 

mengatur atau instrumental terhadap 

pola makan agar mendapatkan hasil 

bentuk tubuh yang ideal. Kemudian, 

hasilnya menjadi sebuah kebutuhan 

yang integratif pada anggota yakni 

menjadi pusat perhatian lawan jenis 

karena memiliki badan yang ideal.  

 

SIMPULAN 

Komunitas Airlangga 

Calisthenics merupakan komunitas 

olahragara yang menerapkan metode 

olahraga calisthenics pertama di Kota 
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Surabaya. Komunitas olahraga ini 

didirikan atas dasar keinginan 

mahasiswa dari Unair yang ingin 

mengenalkan pada masyarakat olahraga 

yang murah dan dapat dilakukan 

dimana saja. Komunitas ini tidak hanya 

berfokus pada bidang olahraga saja 

melainkan kegiatan lain yang 

bermanfaat bagi anggotanya.   

Pada penelitian ini terdapat lima 

fungsi dari komunitas Airlangga 

Calisthenics bagi para anggota 

diantaranya sarana menjaga kebugaran, 

sarana penunjang hobi, berbagi 

informasi, menjalin relasi antar anggota, 

dan melakukan kegiatan sosial.  

Sesuai dengan visi dan misinya 

komunitas Airlangga Calisthenics ini 

menjadi suatu komunitas yang sangat 

terbuka bagi masyarakat yang ingin 

bergabung untuk berlatih dan juga 

untuk memberikan informasi tentang 

hidup sehat bagi masyarakat terutama 

di Surabaya. Sayangnya, komunitas ini 

tidak memberikan informasi terkait 

metode berlatih, informasi terkait 

kesehatan, dan keunikan dari olahraga 

calisthenics ini pada media sosial 

Instagram.  Pengurus hanya 

menampilkan jadwal latihan dan 

mengunggah foto setelah selesai sesi 

latihan rutin.  Komunitas ini hanya 

saling berbagi informasi lewat grup 

chat Line yang semua orang tidak bisa 

mengatahui informasinya apabila tidak 

diundang untuk bergabung pada grup 

chat Line tersebut. 
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