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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengangkat permasalahan tentang pola 

hidup olahraga yang kurang seimbang, sekalipun sarana prasarana seperti tempat 

kebugaran tersedia cukup banyak. Penelitian ini mencoba memberikan alternatif 

solusi dengan memanfaatkan daya tarik yang ditawarkan dalam penelitian 

menggunakan story photography. Perancangan buku tutorial ini dirasa perlu karena 

mengingat masyarakat yang pada umumnya masyarakat sekarang ini kurang sadar 

akan perlunya mengolah  kebugaran  tubuhnya sehingga sering kita temui masyarakat 

pada usia produktif sudah terserang penyakit – penyakit yang tidak menular yang 

dikarenakan pola hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang sembarang serta 

juga tidak pernah melakukan aktivitas fisik maupun olah kebugaran tubuh. Manfaat 

dari dibuatnya buku tutorial ini agar mampu menjadi acuan masyarakat dalam 

melakukan olahraga maupun olah kebugaran tubuh tanpa mengeluarkan biaya dan 

energi untuk pergi ketempat pusat kebugaran tubuh cukup dengan memanfaatkan 

peralatan yang ada maupun benda yang ada disekitar kita. 

Menurut Muthohir (2006 : 40) bahwa kebugaran jasmani adalah merupakan suatu 

kondisi yang menunjukkan kemampuan seseorang yang mampu dalam melakukan 

segala pekerjaan dengan produktif tanpa mengalami kelelahan sama sekali. Sehingga 

manfaat dari kebugaran jasmani dirasa perlu karena mengingat kehidupan warga 
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perkotaan khususnya di Surabaya sangat padat sekali sehingga dibutuhkan ketahanan 

tubuh yang dengan dengan melatih kebugaran tubuhnya. 

Tetapi masyarakat perkotaan khususnya di Surabaya umumnya kurang sadar akan 

kesehatan tubuhnya dan kebugaran tubuhnya yang dikarenakan pola makan yang 

sembarangan serta yang terutama tidak pernah berolahraga. Sehingga banyak sekali 

jumlah kematian diusia produktif yang diarenakan pola hidup yang tidak sehat dan 

karena kurangnya olahraga, menurut data yang ditunjukkan oleh Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015, angka kematian terbesar diusia 

produktif diindonesia adalah disebabkan oleh penyakit tidak menular yang meliputi 

dari berbagai macam penyakit yaitu stroke, hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit 

paru obstruktif kronis. Beberapa penyakit tersebut timbul dikarenakan diet tidak 

sehat, merokok, pola hidup yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas fisik ataupun 

olahraga. Data yang disebutkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang 

telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, 

Dr.PH (2015) menyebutkan bahwa jumlah presentasi angka kematian yang 

disebabkan oleh penyakit tidak menular 19 tahun terakhir sejak tahun 1996 berjumlah 

41,7% meningkat dengan signifikan pada tahun 2015 dengan jumlah 49,9% hampir 

mencapai angka 50%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu sekali 

melakukan olahraga dan melatih kebugaran jasmani. 

Menurut Sumardjuno (1989 : 12) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kebugaran tubuh dengan melakukan 3 tahapan yaitu meliputi, pertama 

intensitas pelatihan yaitu seberapa intens melatih kebugaran tubuhnya, kedua 

lamanya pelatihan yaitu seberapa lama dalam melakukan olah kebugaran tubuh, dan 
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yang terakhir ketiga frekuensi latihan yaitu seberapa sering melatih kebugaran tubuh 

dalam seminggu. Jadi inti yang bisa diambil dari meningkatkan kebugaran tubuh 

adalah seberapa rutin dalam melatih kebugaran tubuh, melatih kebugaran tubuh 

kebanyakan masyarakat melakukannya pada tempat pusat olah kebugaran tubuh atau 

yang kebanyakan orang menyebutnya tempat Gym. Tetapi permasalahan yang timbul 

dimasyarakat banyak yang belum mengerti sistem yang ada di tempat pusat olah 

kebugaran tubuh dan cara berlatih kebugaran tubuh yang baik dan benar serta 

permasalahan yang ada meski menjadi member tempat pusat olah kebugaran tubuh 

adalah jarang melakukan latihan. Maka dari permasalahan yang timbul tersebut 

dirancanglah buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography 

sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat. 

Solusi yang ditawarkan dalam pemecahan permasalahan tersebut yakni dengan 

dibuatnya buku, menurut Muktiono (2003 : 2) buku dirasa media yang sesuai dalam 

permaslahan ini karena buku merupakan sumber wawasan dan juga informasi yang 

memiliki nilai tinggi dan mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan media 

lainnya. Terlebih daripada itu, buku juga memiliki banyak sifat diantaranya yaitu 

awet, informatif, dan juga dapat digunakan berulang kali, kapan saja, serta sifatnya 

yang praktis dan mudah dibawah kemanapun. 

Dari perancangan buku ini isi didalamnya yaitu berupa tutorial dalam melatih 

kebugaran tubuh, karena tutorial menurut Hyman (1992 : 16) lebih memberi pelajaran 

dan juga mengedukasikan kepada masyarakat serta mampu membuat lebih mudah 

dipahami oleh khalayak ramai karena tutorial mengandung bantuan pembelajaran 

dalam upaya memicu atau memacu kemandirian dan kedisiplinan dari pembelajaran 
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yang diberikan. Sehingga maksud dari perancangan buku tutorial ini agar masyarakat 

selain diajarkan tentang mengolah kebugaran tubuhnya juga sadar dan terpacu dalam 

dirinya untuk mengolah kebugaran tubuhnya secara mandiri melalui perancangan 

buku tutorial olah kebugaran tubuh ini. 

Teknik yang akan diambil dalam perancangan buku tutorial ini yakni teknik story 

photography, story photography dipilih karena menurut Enche (2012)  merupakan 

salah satu teknik photography yang mampu dalam menjelaskan atau menceritakan 

alur bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian dapat diabadikan dari pantulan cahaya 

ke sebuah obyek yang dituju untuk diaplikasikan di dalam kamera. Story photography 

dalam perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh ini memiliki manfaat untuk 

menunjukkan langkah – langkah dalam mengolah kebugaran tubuh yang tepat serta 

juga menyadarkan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dengan mengolah 

kebugaran tubuh dengan menampilkan langkah – langkah apa saja yang tepat dalam 

melatih kebugaran tubuh dengan memanfaatkan perlatan yang ada disekitar kita. 

Oleh karena itu, perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan 

teknik story photography mampu menjadi alternatif solusi yang menarik dalam 

berperan penting menyadarkan kepada masyarakat pola hidup sehat serta peranan 

penting mengolah kebugaran tubuh. Buku tutorial dengan teknik story photography 

juga memiliki banyak informasi serta pengetahuan yang dapat menyampaikan pesan 

secara komunikatif melalui visual yang ditampilkan buku tutorial dari langkah – 

langkah yang akan diambil dalam melatih kebugaran tubuh yang tepat dan benar 

dengan memanfaatkan peralatan yang ada disekitar kita. Dengan dirancangnya buku 

tutorial olah kebugaran tubuh ini, diharapkan seluruh masyarakat sadar akan 
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pentingnya kesehatan melalui pola hidup sehat serta mengolah kebugaran tubuh 

melalui visual yang ditampilkan pada buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan 

teknik story photography mampu membantu masyarakat dalam mengolah kebugaran 

tubuh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan permasalahan 

yang diperoleh bagaimana merancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan 

teknik story photography sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang di rumuskan di atas, batasan masalah yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Merancang buku tutorial olah kebugaran tubuh. 

2. Menggunakan peralatan olah kebugaran tubuh dengan memanfaatkan 

peralatan ataupun benda yang ada disekitar . 

3. Menggunakan teknik story photography. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan rancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik 

story photography sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat kepada 

masyarakat dalam melatih olah kebugaran tubuhnya. 

2. Supaya masyarakat bisa tetap hidup sehat. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini meliputi : 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi bidang akademis dalam 

perancangan buku olah kebugaran tubuh. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai refrensi perancangan buku tutorial. 

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pentingnya mengolah 

kebugarantubuh. 


