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OLAHRAGA DAN TINGKATAN 
SOSIAL 

 Secara Historis: 

  1. Olahraga Mewah/ elit;  

  Olahraga yang sering dilakukan oleh lapisan atas yang 

 memiliki  uang dan waktu, 

  Misal: naik kereta, berburu, anggar, kriket, tennis, golf 

 2. Olahraga Rakyat;  

  Olahraga yang sering dilakukan oleh lapisan menengah 

 ke bawah yang tidak membutuhkan banyak uang, 

  Misal: panco, jalan cepat, gulat 

 Dikotomi elit dengan rakyat menggambarkan aspek praktis 

dan ekonomis. 
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Tingkatan Olahraga 

1.Tingkatan Olahraga itu Sosial 

2.Tingkatan Olahraga itu kuno 

3.Tingkatan Olahraga itu ada di mana-mana/ 

merakyat 

4.Tingkatan Olahraga itu aneka ragam 

(bermacam-macam) 

5.Tingkatan Olahraga itu akibat 
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Tingkatan Olahraga itu Sosial 

 Tingkatan sosial tidak dapat 
dijelaskan oleh perbedaan biologis, 
psikologis, maupun fisiologis 
manusia tetapi dibedakan oleh 
tingkatan ekonomi.  



Tingkatan Sosial dibedakan: 

 Penjelasan fungsional; perbedaan individu 
karena kedudukannya: posisi dalam 
permainan sepak bola menentukan vie. 

 Penjelasan konflik; perbedaan konflik 
karena adanya kekuasaan, prestise, 
kekayaan, deskriminasi ras (kulit putih 
lebih berkuasa, pemilik club = borjuis) 
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Tingkatan Olahraga itu Kuno 

 Menurut Pherson dan Kenyon: 

Status para atlet bervariasi, co: dahulu status 
para atlet rendah, tetapi sekarang statusnya 
tinggi. 

Orang elit sering menolak bila diminta untuk 
melakukan olahraga rakyat.  

Kompetisi antara kelompok ethnis atau suku 
dan lapisan masyarakat telah dilarang. Co: 
sebelum tahun 1970-an kelompok ethnis yang 
berbeda tidak berhak mengikuti kompetisi. 

 



Tingkatan Olahraga itu ada 
dimana-mana/ merakyat 

  Olahraga digolongkan 2: utama 
(baseball, basket,  sepak bola) dan tidak 
utama (senam, bridge). 

  Olahraga ada perbedaan status: judo, 
karate, silat - sabuknya, tinju - klasifikasi 
berat,  

  Olahraga ada penghargaan simbolik: 
medali 

  Olahraga juga ada penghargaan 
materiel: beda  bonus. 
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Tingkatan Olahraga itu 

aneka ragam/ 

bermacam-macam 

Kelas; beda kerena faktor politik, 

ekonomi, sosial. 

Hak atas tanah; ningrat, 

rohaniawan, petani. 

Kasta: kepercayaan tradisional/ 

religius. 
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Tingkatan Olahraga itu Akibat 

 Kesempatan dan keberuntungan tidak sama bagi 

semua atlet: walaupun diskriminasi yang 

dilembagakan nampak dalam olahraga, dan 

bartentangan dengan konsep umum. Co: banyak 

atlet kulit hitam yang hebat dan sukses seperti 

Mohammad Ali. Hal tersebut membuktikan 

bahwa olahraga profesional dan perguruan tinggi 

memberikan tangga mobilitas bagi anggota 

kelompok minoritas  
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