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ABSTRAKSI

Studi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan prestasi olahraga yang semakin
terlihat kemajuannya. Hal ini dilihat dari berbagai pertandingan internasional yang
diikuti oleh Indonesia. Pastinya atlet-atlet yang mendapatkan kesempatan untuk bisa
menjadi wakil Indonesia di kancah internasional merupakan atlet-atlet pilihan dan
telah memiliki banyak prestasi yang membanggakan mulai dari prestasi nasional
bahkan hingga internasional. Oleh karena itu studi lebih memfokuskan pada makna
nasionalisme di kalangan atlet nasional Studi ini membahas tentang kehidupan para
atlet dari awal mula masuk ke dunia olahraga hingga menjadi wakil Indonesia dan
sering memberikan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Paradigma yang
digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial dengan pendekatan
kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial
oleh Peter L. Berger dan juga Teori Identitas oleh Chris Barker. Informan yang
diambil dalam penelitian ini berjumlah tujuh atlet-atlet nasional yang berada di Jawa
Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Hasil
penelitian ini adalah proses untuk bisa menjadi atlet yang berprestasi tidaklah mudah
dan dibutuhkan banyak pengorbanan. Para atlet nasional yang telah menjadi wakil
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indonesia di kancah internasional memiliki kebanggaan karena telah berkesempatan
membawa nama Indonesia di kancah internasional. Masih kurangnya fasilitas dan
juga pengalaman para pelatih membuat para atlet lebih memilih berlatih di luar negeri
dengan dilatih oleh pelatih asing. Para atlet nasional memiliki makna nasionalisme
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lakukan yaitu Indonesia
merupakan tempat lahir para atlet nasional sehingga para atlet ingin selalu
memberikan yang terbaik untuk Indonesia di kancah internasional dan juga masih ada
atlet yang berjuang untuk Indonesia hanya untuk mencari penghargaan yang akan
diberikan.

Kata Kunci: atlet nasional, nasionalisme

ABSTRACT

The study was effected by the development of the sport more visible
achievements of his progress. It is seen from various international matches, followed
by Indonesia. Certainly the athletes get the chance to become the representative of
Indonesia in the international arena is the selection of athletes and has had many
accomplishments that boast national achievements ranging from even to international.
Therefore studies focusing more on the meaning of nationalism among national
athletes of this study discusses the lives of the athletes of the early entry into the
world of sports to become the representative of Indonesia and the achievements of
plume often provide for Indonesia. The paradigm that is used in this research is a
social definition paradigm with a qualitative approach. The theory used in this
research is a Social Construction Theory by Peter l. Berger and also Identity Theory
by Chris Barker. . Informants are taken in this research totalled seven national
athletes who are in East Java. The collection of data in this study is an in-depth
interview. The results of this research is the process to become an accomplished
athlete is not easy and it takes a lot of sacrifice. The national athlete who has become
a representative for Indonesia in the international arena have pride for having the
opportunity to bring the name of Indonesia in the international arena. Still the lack of
facilities and also experience the coaches make the athletes prefer to practice abroad
with a foreign coach is trained by. National athletes have the meaning of nationalism
based on the experiences they have done that is Indonesia is the birthplace of the
national athletes so the jocks want to always provide the best for Indonesia in
Indonesia international and also there are still athletes who fight for Indonesia only to
find awards that will be given.

Keywords: National athletes, nationalism
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PENDAHULUAN

Olahraga di Indonesia semakin

lama semakin terlihat

perkembangannya. Dilihat dari

antusiasme masyarakat dalam

melaksanakan, mengikuti dan

mendukung jalannya olahraga di

Indonesia. Namun terkadang masih

banyak juga yang tidak antusias dalam

mendukung olahraga Indonesia karena

menganggap olahraga Indonesia belum

sukses di kancah internasional.

Padahal bisa dilihat perkembangan

olahraga Indonesia dibandingkan

belasan tahun yang lalu bisa dikatakan

lebih berkembang saat ini. Bisa dilihat

dari beberapa event olahraga

internasional yang bergengsi salah

satunya adalah event Sea Games ke 26

di Palembang Indonesia berhasil

menjadi juara umum dengan perolehan

154 medali emas. Pada tahun 2012

diselenggarakan olimpiade musim

panas di London. Indonesia berhasil

membawa medali perak dan perunggu

pada cabang olahraga angkat besi.

Meskipun bukan hasil yang begitu

memuaskan, setidaknya Indonesia

masih dapat mengibarkan bendera

kebangsaan di kancah internasional.

Memang prestasi olahraga Indonesia

dibandingkan negara-negara besar

seperti Cina, Amerika, Rusia dan lain-

lain masih tidak ada apa-apanya. Tapi

setidaknya Indonesia memiliki atlet-

atlet yang selalu berlatih dan berjuang

untuk kemajuan olahraga Indonesia.

Atlet-atlet Indonesia yang telah

mengharumkan nama bangsa ini

tentunya tersebar di seluruh wilayah

Indonesia, salah satunya di wilayah



4

Jawa Timur yang memiliki beberapa

cabang olahraga yaitu atletik, renang,

sepak bola, gulat, karate dan lain-lain.

Pada dasarnya untuk dapat membentuk

atlet-atlet yang berprestasi bukanlah

hal yang mudah, dibutuhkan begitu

banyak kerja keras dan pengorbanan

yang harus dilakukan oleh para atlet

maupun orang-orang yang mendukung

kemajuan atlet itu sendiri. Banyak

atlet-atlet yang memulai berkecimpung

di dunia olahraga dari usia yang

sangatlah muda. Mereka harus rela

meninggalkan waktu belajar, bermain

dengan teman sebayanya, dan

berkumpul dengan keluarga karena

kewajiban mereka sebagai atlet adalah

berlatih untuk bisa menjadi yang

terbaik. Seperti yang telah di terapkan

oleh Negara Cina di kutip oleh BBC

Indonesia, dimana Cina selalu

mendominasi dalam pesta olahraga

olimpiade. Mereka harus bekerja

sekeras-kerasnya dan mengorbankan

banyak hal dalam kehidupan, seperti

yang dilakukan oleh atlet senam Chen

Yibing, juara gymnastic di olimpiade

Beijing memulai latihan ketika

berumur lima tahun pada saat anak-

anak lain masih dalam gendongan

orang tua. Chen Yibing mengatakan

masa kecil saya habiskan di ruangan

redup dengan peralatan senam seperti

gelang-gelang dan kuda-kuda (Artikel

BBC, 2012).

Memang keberhasilan atlet

Indonesia di dunia olahraga belum

sebanding dengan keberhasilan Cina,

namun penerapan dalam membentuk

atlet-atlet berprestasi tidak jauh beda

dengan yang diterapkan oleh Cina dan

Negara-negara maju lainnya karena
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para atlet diharapkan dapat bersaing

dengan Negara-negara lain di kancah

internasional. Selain dituntut untuk

selalu berlatih dengan keras, atlet juga

dituntut agar selelu mempertahankan

performa di dalam dirinya yaitu

dengan selalu memperhatikan kondisi

fisiknya.  Menurut Sajoto (dalam

Akbar dan Abidin, 2015) kondisi fisik

adalah salah satu prasyarat yang sangat

diperlukan dalam setiap usaha

peningkatan prestasi seorang atlet,

bahkan dapat dikatakan sebagai

landasan olahraga prestasi. Untuk

menunjang kondisi fisik para atlet

dibutuhkan istirahat yang cukup, gizi

yang seimbang dan suplemen untuk

menunjang kondisi fisik atlet.

Membawa nama baik Indonesia

di kancah internasional pastinya

merupakan mimpi para anak bangsa

sebagai warga Negara yang cinta pada

bangsanya dan itu tidak mudah. Bagi

para atlet harus melewati beberapa

tahapan dan persaingan ketat  untuk

dapat mewakili bangsa Indonesia di

kancah internasional. persaingan ketat

terlihat ketika para atlet berlomba-

lomba untuk bisa menunjukkan

performa yang terbaik. Menjadi juara

tentunya merupakan tujuan utama para

atlet dalam berolahraga dan menjadi

kebanggaan tersendiri bagi atlet.

Tak bisa dipungkiri bahwa

dunia olahraga bagi atlet bukan hanya

sebagai sebagai wadah untuk

mengekspresikan karya dan kerja keras

mereka namun sebagai sandaran hidup

bagi para atlet. wajar saja ketika para

atlet menuntut adanya kesejahteraan

akan apa yang telah mereka berikan

untuk bangsa ini. Rasanya perhatian
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terhadap kesejahteraan para atlet masih

dinilai kurang di Indonesia. masih

banyak para atlet yang dulunya sering

kali mengharumkan nama bangsa

sekarang hidup tak menentu.

Dalam bukunya, Kartodirdjo

(1993) mengatakan tanpa prestasi

kolektif suatu pihak tak ada

kebanggaan diri dan di pihak lain

generasi muda akan kehilangan

aspirasi dan inspirasinya, dengan

demikian kehidupan nasional akan

kehilangan vitalitas dan kreatifitas

sehingga akan mengalami dekadensi.

Terkadang prestasi atlet tidak selalu

baik dan pasti mengalami penurunan.

Atlet juga bisa mengalami kebosanan

dalam menjalani hidupnya sebagai

atlet karena kehidupan yang sudah

terpola dari awal hingga saat ini.

Berbagai macam tujuan yang

akhirnya membuat para atlet

menggeluti profesi di dunia olahraga.

Berawal dari hobi mereka bisa dapat

menghasilkan uang dari menggeluti

dunia olahraga. Setiap kali

memnangkan pertandingan pasti

mendapatkan reward yang mungkin

bisa untuk membiayai hidupnya tanpa

harus bergantung dengan orangtua dan

itu salah satu keuntungan menjadi

atlet, dan hal itu pasti diharapkan oleh

banyak atlet-atlet di Indonesia.

Atlet nasional yang telah

berkontribusi untuk Indonesia di

kancah internasional tentunya

memiliki banyak pengalaman yang

mereka alami. Pengalaman yang

mungkin tidak dimiliki oleh para

pemuda pemudi di Indonesia adalah

mereka berkesempatan membawa
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nama Indonesia di dunia dan bisa

bersaing dengan Negara lain. Mereka

juga berkesempatan berjuang agar

Indonesia tidak dipandang sebelah

mata oleh Negara lain. Terkadang para

atlet yang berkontribusi untuk

Indonesia sering dipertanyakan

nasionalisme mereka seperti apa.

Studi ini mencoba menjelaskan

makna nasionalisme bagi atlet nasional

di Jawa Timur dengan menggunakan

teori konstruksi sosial. menurut Berger

(dalam Syafitri, 2017) manusia

menciptakan kehidupannya melalui

pengetahuan-pengetahuan yang

sebelumnya telah dimiliki dan

diproyeksikan dalam bentuk tindakan-

tindakan yang sesuai dengan

pengetahuan yang dimiliknya. Dasar-

dasar pengetahuan dalam kehidupan

sehari-hari adalah objektivasi dari

proses-proses (dan makna-makna)

subjektif dimana dunia akal sehat

intersubjektif dibentuk. Dalam proses

objektivasi, Berger dan Luckmann

menekankan adanya kesadaran, dan

kesadaran itu selalu intensional karena

ia selalu terarah pada objek. Dasar

kesadaran (esensi) memang tidak

pernah dapat disadari, karena manusia

hanya memiliki kesadaran tentang

suatu fenomena; baik menyangkut

kenyataan fisik lahiriah maupun

kenyataan subjektif batiniah, seperti

halnya manusia yang juga memiliki

kesadaran tentang dunia kehidupan

sehari-harinya sebagaimana

dipersepsikan olehnya.

Penelitian ini juga mencoba

menjelaskan mengenai teori identitas

yang tumbuh dari hasil dialektika

konstrusi sosial. menurut Barker
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(2002) menjelaskan bahwa identitas

sepenuhnya merupakan konstruksi

social dan tidak mungkin “eksis” di

luar representasi budaya dan

akulturasi. Identitas dianggap bersifat

personal sekaligus social dan

menandai bahwa kita sama atau

berbeda dengan orang lain.

Berdasarkan latar belakang

masalah yang telah dijelaskan di atas

peneliti ingin lebih mengetahui seperti

apa kehidupan atlet-atlet nasional di

Jawa Timur ini dan bagaimana para

atlet ini memaknai nasionalisme

karena para atlet juga telah memiliki

banyak pengalaman-pengalaman

bertanding mewakili bangsa Indonesia

di kancah internasional dan telah

berjuang membawa nama baik

Indonesia khususnya. Tidak semua

para generasi muda mendapatkan

kesempatan yang sama seperti para

atlet nasional yang mendapat

kesempatan merepresntasikan dirinya

untuk Indonesia di kancah

internasional.

HASIL PENELITIAN

Awal Mula Atlet Berkecimpung di

Dunia Olahraga

Berbagai macam latar belakang

awal mula para atlet mulai

berkecimpung di dunia olahraga.

Berbagai cerita awal mula para atlet

mulai berkecimpung meliputi karena

arahan orangtua untuk melakukan

kegiatan lain, ajakan dari orang

terdekat, ingin memiliki postur tubuh

yang ideal, dan juga tuntutan karena

keluarga mereka dari keluarga atlet

dan juga dalam subbab ini diselipkan

respon-respon keluarga dan
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masyarakat terdekat mengenai

kehidupan atlet yang dijalin oleh para

atlet. dari hasil temuan data diatas

ditemukan bahwa seluruh keluarga

informan mendukung para atlet untuk

berkecimpung di dunia atlet dan juga

ada masyarakat sekitar yang

mendukung, tidak mendukung dan

memberi tanggapan mengenai

kehidupan yang dijalani oleh para

atlet.

Tujuan Masuk di Dunia Olahraga

setiap atlet memiliki berbagai

macam tujuan menjadi atlet selama ini.

Dari tujuan tersebut membuat atlet

memilih untuk menekuni dan

berprestasi di dunia olahraga. Dari data

yang didapat, diketahui bahwa terdapat

berbagai macam tujuan yang

diungkapkan para atlet meliputi, untuk

membuat bangga orangtua,

membahagiakan orangtua, membuat

bangga terhadap diri sendiri, dan

membuat tubuh menjadi lebih sehat.

Dan juga setiap atlet pasti merasakan

dampak yang beraneka ragam mulai

dari dampak positif maupun negatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa

terdapat berbagai macam dampak yang

dirasakan oleh para atlet meliputi,

menjadi lebih disiplin, memiliki

banyak teman, memiliki penghasilan

sendiri, mendapatkan banyak

pengalaman, tumbuhnya jiwa sportif,

dan perubahan yang terjadi pada

bentuk tubuh.

Lika-Liku Kehidupan Atlet

Beberapa kendala dari para

atlet saat menjadi atlet. berbagai

kendala tersebut meliputi membagi

waktu antara sekolah dengan berlatih,

kurangnya fasilitas yang memadai
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yang dimiliki atlet, jarak yang harus

ditempuh untuk berlatih jauh dari

tempat tinggal atlet dan belum terbiasa

dengan suasana bertanding sehingga

rasa gugup dan grogi sering melanda

atlet. Rasa bosan juga menjadi salah

satu kendala yang sering dialami para

atlet yang muncul karena berbagai

alasan meliputi padatnya jadwal

latihan, program latihan yang tidak

bervariasi, tidak ada peningkatan saat

berlatih, tidak ada waktu untuk

berkumpul dengan keluarga maupun

teman, dan saat cedera melanda atlet

sehingga terkadang membuat atlet

stres dan depresi.

Profesi Sebagai Atlet: Sebuah

Pilihan

Beberapa alasan dari para

informan yang memilih profesi sebagai

atlet hingga saat ini di antaranya atlet

merupakan salah satu hobi yang

dibayar, terbiasa menjalani kehidupan

menjadi atlet yang setiap bulannya di

gaji seperti pegawai pada umumnya,

menjadi atlet sudah mendarah daging

di dalam diri atlet sehingga nyaman

dengan profesi menjadi atlet, dan

prestasi akademik yang tidak terlalu

memuaskan sehingga memutuskan

menekuni profesi atlet yang lebih

menjanjikan.

Menjadi Wakil Indonesia di Kancah

Internasional: Pengalaman Paling

Berkesan

Pada subbab ini termasuk pada

tahapan dialektika objektivasi yang

mana para atlet telah terbiasa

menjalankan kehidupannya menjadi

atlet dan juga mendapatkan

pengalaman menjadi salah satu wakil

Indonesia di pertandingan
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internasional. Sebelumnya para atlet

mengalami banyak kendala saat

berdaptasi dengan kehidupan dunia

olahraga. Saat semua telah terbiasa

dengan kehidupan yang dijalani

tersebut membuat para atlet telah

terbiasa dengan kehidupannya dan bisa

memberikan prestasi-pretasi

membanggakan dari kehidupannya di

dunia olahraga. Berawal dari berbagai

pengalaman yang telah dirasakan oleh

para atlet di pertandingan internasional

sehingga dapat membentuk makna-

makna tersendiri tentang perjuangan

yang mereka lakukan untuk Indonesia

dan rasa nasionalisme yang tumbuh

dari pengalaman bertanding di

pertandingan internasional tersebut.

Berlatih di Luar Negeri dengan

Pelatih Asing: Kesempatan yang

Paling Berharga

Pada subbab ini juga termasuk

pada tahapan dialektika objektivasi

yang mana para atlet nasional

memiliki kesempatan untuk berlatih di

luar negeri yang mungkin tidak semua

atlet dapat merasakannya.

Mendapatkan kesempatan tersebut

dapat mempengaruhi rasa

nasionalisme yang dimiliki oleh para

atlet. Berlatih di luar negeri dengan

fasilitas yang memadai membuat para

atlet lebih suka berlatih di luar negeri

dibandingkan dengan berlatih di

Indonesia karena merasa fasilitas yang

dimiliki oleh Indonesia belum bisa

menunjang penuh prestasi para atlet.

Sehingga membuat para atlet lebih

memilih untuk berlatih diluar negeri

dan kembali ke Indonesia dengan

performa yang baik dan siap

memberikan prestasi yang terbaik.
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Keinginan untuk Membela Negara

Lain

Pada subbab ini merupakan

tahapan dari dialektika internalisasi

yang mana para atlet memiliki

pandangan masing-masing terhadap

nasionalisme di dalam diri mereka.

Masih banyak atlet-atlet kebanggaan

Indonesia yang rela menjadi wakil

Negara lain dengan alasan reward

yang diberikan Negara lain lebih besar

daripada yang diberikan oleh

Indonesia. Para atlet juga sering

merasa tidak di hargai perjuangannya

di Negara sendiri sehingga memiliki

pemikiran lebih baik membela Negara

lain yang lebih menghargai usaha para

atlet.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan

mengenai makna nasionalisme di

kalangan atlet-atlet nasional di Jawa

Timur maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Konsep nasionalisme dalam

penelitian ini adalah rasa cinta

dan memiliki sebagai warga

Negara Indonesia yang mana

terlihat di dalam penelitian ini

yang melihat makna

nasionalisme di kalangan atlet

nasional. Atlet nasional juga

merupakan bagian dari Negara

Indonesia yang sering

berkontribusi membawa nama

Indonesia di event-event

internasional.

2. Bagi para atlet, Indonesia

merupakan tempat tinggal

mereka dari lahir hingga saat
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ini oleh karena itu sebagai

warga Negara Indonesia wajib

hukumnya memberikan

prestasi yang terbaik dan juga

membanggakan untuk

Indonesia. Sehingga para atlet

berlomba-lomba untuk bisa

mendapatkan kesempatan

menjadi wakil Indonesia di

kancah internasional.

3. Nasionalisme para atlet terlihat

saat para atlet mendapatkan

kesempatan menjadi salah satu

wakil Indonesia di

pertandingan internasional

yang mana para atlet meras

bangga karena bisa

mendpatkan kesempatan

menjadi wakil Indonesia dan

memberikan yang terbaik

untuk Indonesia.

4. Nasionalisme para atlet juga

terlihat saat para atlet

mendapatkan juara di kancah

internasional. Bagi para atlet,

bisa menjadi juara di kancah

internasional merupakan suatu

kebanggaan yang tak

terlupakan saat bisa

mendapatkan juara di kancah

internasional. Perasaan bahagia

dan juga haru bercampur

menjadi satu saat para atlet

menjadi pemenang dan

berkesempatan melihat bendera

merah putih dikibarkan dan

lagu Indonesia Raya

dikumadangkan merupakan

kebanggaan tersendiri bagi

para atlet.

5. Tetapi nasionalisme para atlet

belum sepenuhnya tinggi
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karena para atlet juga masih

mementingkan materi yang

akan didapat setelah mereka

berjuang bertanding untuk

Indonesia. Bagi para atlet,

sudah banyak pengorbanan

yang telah dilakukan hanya

untuk bisa membawa nama

Indonesia di kancah

internasional oleh karena itu

masih banyak para atlet yang

menuntut reward yang sesuai

atau  bahkan lebih dari

perjuangan yang telah mereka

berikan.

6. Banyak para atlet yang telah

memilih profesi atlet sebagai

pekerjaan tetap. Apapun akan

mereka lakukan untuk bisa

tetap memiliki prestasi yang

baik dan membanggakan

sehingga bisa mempertahankan

profesinya sebagai atlet. Bagi

mereka, dengan profesi sebagai

atlet mereka bisa menghidupi

kebutuhannya sendiri dan juga

menghidupi kebutuhan

keluarganya juga.

7. Bahkan untuk bisa

mempertahankan profesi

mereka sebagai atlet, para atlet

rela untuk membela Negara

lain agar bisa mempertahankan

profesi mereka dan juga di

Negara lain reward yang

didapatkan lebih besar daripada

di Indonesia. Bagi para atlet,

selagi masih memiliki prestasi

yang bagus dan masih

membanggakan tidak ada

salahnya menambah
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pengalaman untuk membela

Negara.

8. Rasa nasionalisme yang

dimiliki oleh para atlet dalam

penelitian ini dinilai kurang

karena para atlet masih

memikirkan uang dan reward

yang akan diberi setiap kali

bertanding di tingkat nasional

maupun internasional. Rasa

nasionalisme tidak bisa

disamakan dengan uang

melainkan rasa tulus mencintai,

memiliki Negaranya dan

berusaha semaksimal mungkin

untuk bisa membawa nama

baik Negaranya tanpa

memandang materi.
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