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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga saat ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan olahraga selalu bertambah baik dalam hal 

aktivitas maupun dalam informasi olahraga. Informasi olahraga juga menjadi hal 

yang sangat penting dalam kemajuan olahraga. pemberitaan mengenai hasil-hasil 

pertandingan/perlombaan yang sedang berlangsung atau sudah terjadi, sangat 

dibutuhkan oleh penggemar olahraga. Seperti contoh adalah sepak bola, sepak 

bola adalah salah satu olahraga yang paling banyak diminati oleh banyak orang 

dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari hasil pertandingan bahkan sampai 

kegiatan di luar lapangan para pemain sepak bola selalu diliput untuk diberitakan 

kepada setiap penggemarnya yang selalu menantikan informasi tentang atlet 

tersebut. 

Berita olahraga saat ini sudah menjadi salah satu hal yang sangat menarik 

untuk ditunggu-tunggu para penggemarnya. Banyak perusaahan televisi, radio, 

website, koran, dan lain sebagainya selalu menayangkan/menerbitkan berita 

khusus olahraga. Maka dari itu para jurnalis selalu berusaha membuat berita yang 

terbaru dan berkualitas untuk memanjakan para pembacanya. 

Memanjakan para pembaca adalah salah satu tujuan dari sebuah 

perusahaan media massa untuk menarik minat masyarakat dalam membaca berita 

yang diterbitkan oleh perusaan tersebut khususnya berita olahraga, juga 
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mencerdaskan masyarakat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya tentang 

perkembangan olahraga, juga untuk menarik antusias masyarakat supaya lebih 

menyukai dunia olahraga dan melakukan aktivitas olahraga khususnya di kota 

Kabanjahe.  

Kota Kabanjahe adalah ibukota dari Kabupaten Karo yang berada di 

dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata antara 16-23 derajat celcius yang 

membuat kota Kabanjahe sangat segar dan dingin, bidang pertanian adalah salah 

satu penggerak roda perekonomian terbesar di daerah tersebut dengan hasil alam 

seperti sayur dan buah yang menjadi andalan perekonomian daerah tersebut. Kota 

Kabanjahe juga menjadi pusat pengembangan dan pembinaan atlet-atlet berbakat 

di kabupaten Karo, seperti olahraga atletik dan wushu yang memiliki banyak 

prestasi ditingkat daerah maupun nasional. 

Prestasi olahraga ini juga telah memberi pengaruh yang cukup besar pada 

kesadaran olahraga di Kota Kabanjahe, itu bisa di lihat dari semakin banyak 

masyarakat yang berolahraga pada pagi dan sore hari, terutama di stadion Samura 

yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Kabanjahe. Stadion ini selalu didatangi 

oleh berbagai kalangan dan usia, terutama pada sore hari. Kesimpulan yang bisa 

diambil adalah bahwa semakin banyak masyarakat yang berolahraga maka 

kesehatan masyarakat juga akan meningkat dan peminat olahraga di Kota 

Kabanjahe akan semakin bertambah, terutama pada kalangan muda yang semakin 

banyak beralih dari kegiatan yang tidak bermanfaat ke kegiatan olahraga, karena 

termotivasi oleh prestasi yang diraih daerahnya. 
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 Tidak hanya dari prestasi, namun dari sosok idola mereka sangat 

berpengaruh besar terhadap motivasi mereka untuk berolahraga, sebut saja seperti 

Christian Ronaldo yang selalu menginspirasi para penggemarnya lewat permainan 

sepak bolanya yang sangat bagus, sehingga masyarakat menjadi termotivasi untuk 

bermain sepak bola atau berolahraga secara umum. 

Berolahraga adalah sebuah kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Selain 

menyenangkan, olahraga juga dapat menyehatkan dan menjadi salah satu kegiatan 

yang dapat menjauhkan para remaja dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan 

diri sendiri dan orang lain. Berita olahraga juga sangat berpengaruh terhadap 

motivasi seorang remaja untuk berolahraga dan menyukai dunia olahraga. untuk 

mengetahui seberapa besar motivasi intrinsik remaja-remaja di kota Kabanjahe 

terhadap berita olahraga, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk 

mengetahui motivasi intrinsik remaja terhadap berita olahraga di kota Kabanjahe. 

Dan penelitian juga akan dilakukan kepada remaja-remaja yang ada di kota 

Kabanjahe, melihat remaja-remaja di kota Kabanjahe adalah siswa dari beberapa 

sekolah-sekolah di kota Kabanjahe, maka penelitian ini akan di lakukan di 

beberapa sekolah yang ada di kota Kabanjahe. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang masalah diatas 

dimungkinkan banyak yang bisa dijadikan identifikasi masalah untuk melihat 

kemana arah yang akan dibahas. Seperti :apakah motivasi intrinsik dibutuhkan 

remaja?, Seberapa besarkah motivasi intrinsik  remaja di kota Kabanjahe terhadap 

pemberitaan olahraga 
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C. Pembatasan Masalah 

 Mengingat masalah yang akan diteliti cukup luas dan kompleks, demi 

memperjelas arah penelitian ini maka dibatasi pada motivasi intrinsik remaja 

tentang berita olahraga di kota Kabanjahe. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalah yang akan 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana motivasi intrinsik remaja 

tentang berita olahraga di kota Kabanjahe. 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui 

tingkat motivasi intrinsik remaja terhadap berita olahraga di SMA Santa Maria 

Kabanjahe. 

F. Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan masalah penelitian yang diajukan maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :  

1. Sebagai bahan referensi kepada sekolah-sekolah mengenai tingkat 

motivasi intrinsik remaja yang ada di kota Kabanjahe.  

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mendukung remaja dalam 

kegiatan olahraga di sekolah ataupun di luar sekolah. 

3. Sebagai bahan pertimbangan kepada sekolah dan juga pemerintah daerah 

untuk lebih mendukung dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana 

olahraga. 


