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BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Definisi Ruang 

Dalam kegiatan dan kehidupan manusia pasti berkaitan dengan ruang. Ruang 

merupakan suatu yang bukan objektif sebagai hasil dari pemikiran maupun 

perasaan manusia (Edward Paul, 1972: The Encyclopedia Of Philosophy, vol.3 dan 

Mac Millian Publishinghlm.308). 

2.1.1 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau dibuat untuk penghijauan pada umumnya. Unsur kota salah 

satunya ditentukan oleh faktor keindahan itu sendiri dan kenyamanan bagi ruang 

kota. Pengaturan ruang terbuka hijau juga tidak jauh dari penerapan prinsip desain 

yang baik sehingga dapat dilihat keindahan visualnya dan dirasakan 

kenyamanannya (Hamid Shirvani, The Urban Design Process, 1983:16). Tujuan 

utama dibuatnya ruang terbuka hijau kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

dan juga kualitas hidup di sebuah kota agar dapat memaksimalkan kesejahteraan 

manusia dan juga dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik, lebih 

sehat, lebih menyenangkan dan menarik perhatian banyak orang (Miler, 1980 : 10). 

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi menjadi paru-paru kota, daerah serapan air, 

sebagai salah satu visual kota dan juga tempat untuk berolahraga. Hakim dan 

Utomo (2004) berpendapat bahwa ruang terbuka hijau terletak di luar massa 

bangunan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan setiap orang untuk melakukan 

beragam aktivitas. Ada 2 jenis ruang terbuka hijau yang dapat di gunakan untuk 

olahraga yaitu taman kota dan lapangan olahraga. Trancik (1986) berpendapat 

bahwa ruang adalah batas atau rongga dengan kondisi fisik benda yang 

melingkupinya. Dengan demikian ruang terbuka hijau memiliki keterkaitan dengan 

olahraga. Secara spesifik ruang terbuka hijau terpisah dari alam yang diberi tanda 

dengan kerangka atau bingkai. Ruang terbuka hijau diartikan sebagai lingkungan 

yang dibuat oleh manusia dan ruang yang mempunyai arti dengan maksud tertentu, 

dan bagian dari alam (Ashihara, 1993). 

Gehl (1987) dan Marcus and Francis (1990) berpendapat bahwa ruang terbuka hijau 

harus memiliki fasilitas lengkap seperti toilet, visualisasi, temperatur, vegetasi yang 
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dapat menyerap polutan dan menjadi peneduh, sarana olahraga dan luas ruang 

terbuka hijau. Friedmann Et Al (1978) berpendapat bahwa sumber daya substansial 

telah dikhususkan untuk menigkatkan ruang terbuka hijau perkotaan sebagai hasil 

dari kepedulian yang meningkat terhadap kualitas lingkungan kota. Selain untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan di perkotaan Parsons (1991) berpendapat bahwa 

paparan visual ke lingkungan alami telah mengurangi kecemasan efek dari sudut 

pandang psikologi lingkungan. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa ruang 

terbuka hijau kota merupakan tempat untuk menyegarkan pikiran dari kesibukan 

dan menjadi hal yang paling penting bagi kesibukan kehidupan kota. Lahan teduh, 

sejuk dan nyaman dari taman kota mendorong setiap orang termasuk atlit 

profesional untuk melakukan aktivitas berolahraga. 

2.1.2 Jenis Dan Bentuk Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau juga mempunyai klasifikasi berdasarkan jenisnya dan bentuk 

ruang terbuka hijaunya. 

2.1.3 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kepemilikan  

Ruang terbuka hijau terbagi dua yang pertama adalah ruang terbuka hijau publik 

dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik biasanya dimiliki oleh 

pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk kepentingan 

umum. Bentuknya dari ruang terbuka hijau publik sendiri berupa pemakaman 

umum, jalur hijau, dan taman kota. Sedangkan ruang terbuka hijau privat biasanya 

dimiliki perorangan atau pihak swasta. Bentuk dari ruang terbuka hijau privat dapat 

berupa kebun atau halaman. 

2.1.4 Klasifikasi Berdasarkan Bentuknya 

Jika dilihat secara lebih spesifik bentuk ruang terbuka hijau terdiri dari beberapa 

bentuk. Bentuk-bentuk tersebut dikemukakan oleh Grey (1996:10-20) yaitu sebagai 

berikut ;  

a. Taman Kota 

Aktivitas masyarakat mulai dari berdiskusi hingga rekreasi karena area ini berada 

di daerah perkotaan dan beragam kegiatan yang dapat dilakukan di taman kota. 

Taman kota dibuat dengan maksud untuk meredam suara bising dan polusi yang 

dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Taman kota dapat menjadi salah satu visual 

yang dapat menyuguhkan kesan natural di tengah perkotaan yang padat. 
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Pembangunan taman kota umumnya dibangun diantara batas bangunan perkotaan 

atau dapat berdiri sendiri. 

b. Taman Rekreasi 

Taman rekreasi diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan 

rekreasi seperti bertamasya. Taman rekreasi biasanya dikenakan tarif tertentu untuk 

masuk kedalamnya. 

c. Lapangan Olahraga 

Lapangan olahraga adalah area yang memiliki lahan datar yang diperuntukkan 

untuk kegiatan olahraga contohnya seperti lintasan lari dan lapangan sepakbola. 

Lapangan olahraga termasuk dalam ruang terbuka hijau karena memiliki area yang 

dikelilingi tumbuhan dan sebagian area bisa dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan 

fisik. 

2.2 Visualisasi 

Menurut penelitian yang berjudul Perancangan Situs Informasi Taman Tematik di 

Kota Bandung oleh Nur halimatussadyah, UNIKOM, 2014, mengatakan bahwa 

taman yang dirancang dan ditata dengan baik dapat memberikan kesan visual, 

tenang, nyaman, sejuk dan asri. Setiap orang memerlukan hal tersebut terutama di 

kota besar sebagai imbalan dari kesibukan pekerjaan sehari-hari dan dapat 

membangkitkan semangat baru untuk menjalani kegiatan selanjutnya. Wijanarko 

(2006) berpendapat bahwa estetika ruang terbuka hijau merupakan berbagai jenis 

vegetasi yang ditata rapi akan dapat menyuguhkan kesan visual bagi taman itu 

sendiri. Variasi tanaman seperti rumput-rumputan hingga pohon tinggi dapat 

menambah kesan estetika pada ruang terbuka hijau. 

2.3.1 Vegetasi 

Vegetasi merupakan kumpulan tumbuhan yang hidup bersama dan berdampingan 

pada suatu tempat yang memiliki beberapa jenis yang berbeda. Jenis tumbuhan 

termasuk dalam populasi yang hidup dalam suatu habitat yang berinteraksi antara 

satu dengan yang lain itulah yang dinamakan sebagai komunitas (Gem, 1996). 

Pengertian yang lebih luas mengatakan bahwa struktur vegetasi bisa mencakup 

tentang pola penyebaran, banyaknya jenis vegetasi, dan diversitas jenis vegetasi.  
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2.3.2 Pencahayaan 

Pencahayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas yang 

dilakukan baik dalam ruangan maupun diluar ruangan yang akan memberikan 

kesan visual jika dilihat. Presepsi pada kondisi visual yang di akses oleh indera 

pengelihatan sangat dipengaruhi oleh cahaya karena memungkinkan kita untuk 

mengakses informasi secara visual. Untuk memenuhi kebutuhan akan cahaya yang 

sesuai kebutuhan ruang baik didalam maupun ruang luar. Penerangan akan 

membantu menyelesaikan pekerjaan dan memberikan kesan nyaman ketika 

mengerjakannya (Lam, 1977). 

Pencahayaan di suatu ruangan dapat dirtikan sebagai tingkat pencahayaan rata– rata 

pada bidang kerja yang dimaksud merupakan bidang horiszontal yang terletak 

setinggi 0,75 meter di atas lantai pada seluruh ruangan (SNI Tata Cara Perancangan 

Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung, 2000). IESNA (2000) 

berpendapat bahwa sumber pencahayaan dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

a. Pencahayaan Alami merupakan pencahayaan yang berasal dari alam yaitu 

matahari. Matahari merupakan sumber pencahayaan alami utama tetapi 

sumber pencahayaan ini terbatas atau tergantung dengan waktu seperti siang 

hari atau malam hari, musim, dan cuaca (cerah, mendung, berawan). 

Keuntungan dari pencahayaan alami adalah hemat energi listrik, dapat 

membunuh virus dan penyakit. Intensitas cahaya matahari dapat membuat 

suasana ruangan memiliki efek seperti jika hari mendung, suasana di dalam 

ruangan akan memiliki efek sejuk. 

b. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang bukan berasal dari cahaya 

alami seperti lampu listrik, lampu minyak tanah dan lampu gas. 

2.4 Olahraga dan Kesehatan 

Perubahan utama untuk kualitas dan kuantitas menyesuaikan dengan perubahan 

didalam lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Manusia membuat 

lingkungannya menjadi senyaman mungkin dengan cara mengeksplorasi dan 

mengeksploitasi (Neilson, 1978:3). 

Herianto (2003) berpendapat bahwa olahraga yang berasal dari kata olah yang 

artinya mengolah sedangkan raga yang artinya fisik manusia. Olahraga merupakan 
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aktifitas yang mengutamakan gerakan fisik dengan aturan tertentu dengan tujuan 

membina dan mendisiplinkan kesehatan fisik dan juga mental, peningkatan prestasi 

dan rekreasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatakan olahraga adalah suatu 

bentuk dimana kegiatan fisik yang intensif dalam rangka memperoleh rekreasi dan 

kesenangan yang optimal. Cooper (1994) mengatakan intensitas olahraga kesehatan 

yang cukup yaitu apabila denyut nadi latihan mencapai 65-80% DNM (Denyut Nadi 

Maximal). 

Drs.dr. H.Y.S Santosa Giri Wijoyo dan Dikdik Zafar Sidiq (2010) mengatakan 

bahwa fisiologi olahraga merupakan salah satu ilmu yang menjadi penunjang kinerja 

seseorang dalam berolahraga secara maksimal. Secara Harfiah arti physical Fitness atau 

bisa disebut kebugaran jasmani adalah tingkat kemampuan untuk menyesuaikan kondisi 

fisik dan fungsi alat tubuhnya. Latihan ergosistema primer atau bisa disebut sebagai sistem 

kerja pertama meliputi flexibilitas (kelenturan), latihan otot (kekuatan, daya tahan dinamis 

dan statis), latihan saraf adalah cara untuk meningkatkan kebugaran fisik. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang olahraga 

menyebutkan bahwa olahraga merupakan bentuk kegiatan fisik yang sudah 

terencana dengan sedemikian rupa dan tersusun yang melibatkan gerakan tubuh 

berulang yang memiliki tujuan kebugaran jasmani meningkat. Olahraga juga 

merupakan bagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari manusia agar 

dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Olahraga dapat dilakukan sejak usia muda 

hingga usia lanjut. Olahraga dapat dilakukan 10 menit setiap hari berguna untuk 

meningkatkan kesehatan mental (Miswari, 2015). 

2.4.1 Atlet 

Atlet merupakan Individu yang mempunyai bakat dengan pola perilaku serta 

keperibadian tersendiri yang mempunyai latar belakang kehidupan yang 

berpengaruh pada dirinya sendiri (Rusdianto dalam Saputro, 2014). Individu yang 

melakukan akivitas olahraga dan juga memiliki prestasi di bidang olahraga dapat 

dikatakan bahwa itulah yang dinamakan atlet (Satiadarma dalam Yuwanto & 

Sutanto, 2012). 
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2.4.2 Atlet Amatir 

Olahragawan amatir merupakan pengolahraga dengan kegiatan pelatihan olahraga 

yang mengikuti kejuaraan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga tanpa 

ada target yang ingin dicapai. Atlet amatir cenderung bertanding pada kejuaraan 

yang belum terdaftar pada kegiatan KONI pusat dan event nasional maupun 

internasional. 

2.4.3 Atlet Professional 

Olahragawan professional atau atlet profesional merupakan individu yang 

berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk materi atau bentuk lain 

yang dilihat dari kemahiran dalam berolahraga (Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan). Atlit professional 

dapat dikatakan individu yang berlaga dan berprestasi pada tingkat tertentu seperti 

pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dengan melakukan latihan 

keras dan teratur agar dapat menguatkan tubuh, daya tahan tubuh, kecepatan, 

kelincahan, keseimbangan, kekuatan mental, kelenturan, kelincahan dan kekuatan 

fisik dalam mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai 

(Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan 

keolahragaan).   

2.5 Fasilitas Pendukung Ruang Terbuka Hijau 

Rubenstein (1992) mengatakan bahwa elemen pendukung ruang terbuka hijau 

adalah sebagai berikut:  

a. Ground Cover merupakan elemen utama sebagai penutup tanah berupa 

tekstur, material. Dari segi material dibedakan menjadi 2 (dua),yakni: 

Material Keras : batu-bata, paving dan aspal  

Material Lunak : rumput dan tanah liat 

b. Tempat duduk diperlukan untuk beristirahat dan bersantai menikmati suasana 

taman. Bangku dapat dibuat dari besi, kayu, batu atau beton dan memiliki 

sandaran dengan berbagai macam design. Bangku yang baik memiliki 

ketinggian 37,5 - 45cm.  

c. Tanaman peneduh berfungsi sebagai peneduh terhadap sinar matahari dan 

hujan, mengurangi kebisingan, polusi kendaraan bermotor, dan memperindah 

kawasan.  
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d. Tempat sampah adalah prasarana yang dimaksudkan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar taman.  

e. Lampu berfungsi sebagai penerangan bagi pengguna ruang terutama pada 

malam hari. Sculpture, berfungsi sebagai penambah estetika dan vocal point 

(menarik perhatian mata) seperti patung, air mancur. 

2.5.1 Fasilitas Olahraga Ruang Terbuka Hijau 

Menurut catatan Departemen PU, fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga yang 

dilengkapi oleh minimal 4 unit atau lebih lapangan olahraga lainnya seperti 

lapangan basket, lapangan volley, atletik, futsal dan gym area. Seluruh fasilitas 

olahraga tersebut terbuka untuk umum. Berikut merupakan kelengkapan fasilitas 

olahraga yang terdapat di taman adalah sebagai berikut :  

Tabel 2. 1 Fasilitas Olahraga 

Fasilitas Kebutuhan Ukuran 

Jogging Track Minimal 1 unit 
Lebar 7 m panjang 400 m 

(Skala Kota) 

Lapangan basket Minimal 1 Unit 14x26 m (Skala Kota) 

Lapangan sepak bola Minimal 1 Unit 108 x 67.5 m (Skala Kota) 

Lapangan Voli Minimal 1 Unit 15 x 24 m (Skala Kota) 

Lapangan Futsal Minimal 1 Unit 14x26 m (Skala Kota) 

Gym Area Minimal 4 Unit 

Static bicyle, freestyle glider, 

air walker, double swing board 

Sumber : Departemen PU, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan, 2007 

 

2.6 Sarana dan Prasarana 

Soepartono (2000:6) mengatakan bahwa sarana olahraga biasanya dipakai ataupun 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani, yang 

mudah dipindahkan atau dibawa oleh pelaku atau siswa. Contoh alat yang 

digunakan dalam pembelajaran jasmani yaitu bola, raket, pemukul, net, lembing, 

dan sebagainya. 
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Prasarana merupakan sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, mudah dipindah (bisa semi permanen). Contoh: matras, peti lompat, meja 

tenis meja (Agus S. Suryobroto, 2004:16-18). 

2.6.1 Standar Sarana Prasarana Olahraga 

Sarana dan prasarana olahraga merupakan lingkungan yang diperuntukkan untuk 

kegiatan olahraga dan penyelenggaraan olahraga. Sumberdaya pendukung seperti 

bentuk, jenis peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk kegiatan olahraga 

meliputi lapangan, bangunan olahraga dan kelengkapan yang mempunyai indikator 

seperti kelengkapan prasarana, prinsip dasar prasarana, kuantitas sarana dan 

kualitas sarana (Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 1 ayat 20 dan 21). 

Penguna memiliki kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan olahraga 

karena fasilitas olahraga merupakan tempat pelayanan atau penyediaan. Prasarana 

olahraga termasuk lapangan olahraga dan bangunan olahraga juga perlengkapannya 

(sarana) untuk melaksanakan program aktivitas olahraga (Soepartono, 2000:43). 

Wirjasantos (1984:157) mengatakan fasilitas olahraga merupakan suatu bentuk 

yang permanen, baik didalam ruangan ataupun diluar ruangan seperti gymnasium 

(ruang senam), kolam renang, lapangan-lapangan permainan, dan sebagainya. Jika 

disimpulkan istilah dari fasilitas olahraga sudah mencakup prasarana dan sarana 

olahraga. Adapun standar sarana atlit professional menurut Undang-undang Nomor 

16 tahun 2007 tentang Sistem Keolahragaan Nasional seperti berikut;  

Dalam penelitian ini menggunakan Tipe B karena luas mencukupi dan letaknya di 

taman kota yang mempunyai luas kawasan kecil. 

1. Fasilitas Penunjang  

Fasilitas penunjang menjadi pelengkap dari fasilitas utama yang berada di 

gelanggang olahraga. Untuk mencapai prestasi maksimal pemerintah Kota 

Bandung seharusnya dapat menyediakan fasilitas penunjang olahraga yang 

memiliki standar nasional maupun internasional termasuk pada fasilitas pendukung 

di area ruang terbuka hijau yang dapat menunjang olahraga jenisnya. Berikut 

merupakan standart dari fasilitas penunjang. 
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1. Ruang ganti harus mmemiliki minimal 1 unit dengan lokasi yang dapat 

langsung melalui koridor. 

2. Pada toilet pria yang dilengkapi oleh 2 buah (minimal) bak cuci tangan, 4 

buah peterusan dan 2 buah kakus. Selain toilet, kamar bilas diperlukan 

setidaknya 9 buah (minimal) shower yang dilengkapi tempat penyimpanan 

barang minimal 20 box yang lengkapi bangku minimal 20 tempat duduk. 

3. Toilet wanita yang dilengkapi oleh 4 buah (minimal) kakus dan 4 buah 

(minimal) bak cuci tangan dilengkapi dengan cermin. Ruang rias wanita 

tertutup dengan jumlah minimal 20 buah (minimal). Ruang bilas tertutup 

dengan jumlah 20 buah (minimal)  dan ruang ganti wanita dilengkapi tempat 

simpan barang minimal 20 box (minimal) yang lengkapi dengan bangku 

panjang 20 tempat duduk.  

4. Ruang pelatih dan wasit memiliki 1 unit (minimal) untuk wasit dan 2 unit 

(minimal) untuk pelatih. Dilengkapi 1 buah (minimal) bak cuci tangan, 1 

buah (minimal) ruang bilas tertutup, 1 buah (minimal) ruang simpan yang 

dilengkapi 2 buah tempat simpan dan bangku panjang 2 tempat duduk 

(minimal).  

5. Ruang P3K yang letaknya berada didekat ruang ganti atau ruang bilas 1 unit 

(minimal). Kelengkapan 1 buah (minimal) tempat tidur untuk pemeriksaan, 

1 buah (minimal) tempat tidur untuk perawatan dan 1 buah kakus yang 

mempunyai luas lantai dapat menampung 2 orang untuk kegiatan 

pemeriksaan dopping. 

6. Ruang latihan beban maksimal 1 unit dan mempunyai luas yang di 

sesuaikan dengan alat latihan beban yang digunakan. 

7. Toilet pengunjung dengan perbandingan pria dan wanita 1:4 yang 

penempatannya dipisahkan. 

2. Jogging Track 

Permukaan lintasan polyurethane penuh diakui secara global karena digunakan 

untuk event internasional. Polyurethane penuh adalah trek lari yang menggantikan 

trek PU tradisional. Sistem yang digunakan adalah sistem multiplayer yang terdiri 

dari pelapis atas dan lapisan bantal. Lapisan chion dibuat oleh 2 bahan yaitu 
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komponen polyurethane  dan butiran hitam (SBR). Lapisan untuk melapisi dibuat 

oleh 2 bahan yaitu komponen polyurethane  dan butiran berwarna (EPDM). 

Berikut merupakan spesifikasi dari jogging track standar internasional : 

Produk PU track 

Ketebalan 13 mm atau disesuaikan 

Paksa Pengurangan 41 

Daya tarik 1,56 

Perpanjangan saat 

istirahat 
92 

Vert Dimodifikasi. 

Merusak bentuk. 
1,9 mm @ 23 ° C [75 ° F] 

Gesekan 0,64 / 48 

Bahan EPDM, SBR, Reclaimed Rubber, ETC. 

Fitur 
Ramah lingkungan, tahan UV, 5 - 10 tahun waktu 

pelayanan 

Aplikasi 
Trek Karet Luar Ruangan, Lantai Olahraga Bermain, 

dll. 

Lebih Banyak Data Uji 

Item Tes Referensi Data Standar 
Hasil 

tes 

Tarik IAAF ≥0.5 1,56 

Perpanjangan putus IAAF ≥40 92 

Paksa Pengurangan IAAF 35-50 41 

Deformasi Vertikal IAAF 0.6-2.5 2.3 

Skid Resistance IAAF ≥47 57 

Hardness Shore A GB / T 14833-2011 45-60 ° 45-55 ° 

Peringkat Api GB / T 14833-2011 Saya Gelar 
Saya 

Gelar 

Stabilitas Warna   Baik 

Perlawanan kimia   Baik 

Sumber : IAAF standar Athletic track Sport stadion Jogging track / materi olahraga 

lapangan 
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Sumber : IAAF standar Athletic track Sport Jogging track / materi olahraga lapangan 

Gambar 2. 1 Standar Internasonal Jogging Track 

 

2.7  Studi Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai ruang terbuka hijau yang memiliki kriteria dapat 

digunakan oleh atlit profesional . Berikut beberapa literatur yang terdapat pada 

Tabel 2.2, merupakan penjabaran indikator, variabel dan metodologi penelitian 

yang digunakan pada studi yang pernah dilakukan. 
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Tabel 2. 2 Studi Terdahulu 

No. Judul Penelitian Tahun Tujuan Variabel Indikator 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

1 

Efektifitas pemnfaatan 

sarana prasarana latihan 

bebas di fitness centre 

gor FIK UNY (Priska 

Dyana Kristi) 

2013 

Efektifitas 

pemanfaatan sarana 

prasarana latihan 

beban  

Fasilitas 

Olahraga 

Umum 

1. Gym Area 

a. Butterfly 

b. Sit Up 

c. Static Bicycle 

d. Freestyle Glider 

e. Chest Press 

2. Jogging Track 

1. Angket 

2. Observasi 

Metode 

Kuantitatif 

Efektifitas pemanfaatan 

sarana prasarana latihan 

beban secara 

keseluruhan cukup 

baik. 

2 

Kebijakan Pemerintah 

tentantang Penyediaan 

Fasilitas Olahraga 

Pendidikan di SMP Se-

Kabupaten Demak 

(Sujati Mulyo, Agus 

Kristiyanto, Kiyatno) 

2013 

Mengetahui 

prosedur, 

pemerataan, 

ketersediaan dan 

Ketercukupan 

Fasilitas Olahraga 

pendidikan diluar 

ruangan 

Fasilitas 

Penunjang 

Luas :Minimal 12.000 

m2 

1. Mengkaji 

Dokumen dan 

Arsip 

2. Observasi 

3. Wawancara 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Prosedur, Pemerataan, 

Ketersediaan, dan 

ketercukupa. Peran 

pemerintah belum 

terlihat dengan jelas 

dalam dalam 

penyediaan fasilitas 

olahraga.  

3 

Analisis Standarisasi 

fasilitas olahraga pada 

gelanggang olahraga 

2016 

Mengetahui 

kategori 

gelanggang 

oahraga bahurekso 

Fasilitas 

Penunjang 

1. Ruang Ganti :Ruang 

bilas, Ruang ganti 

pakaian 

1. Observasi 

Lapangan 

2. Wawancara  

3. Dokumentasi 

Metode 

Kualitatif 

Gelanggang olahraga 

bahurekso Kendal 

termasuk kedalam tipe 

b tetapi perlu adanya 
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No. Judul Penelitian Tahun Tujuan Variabel Indikator 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

bahurekso Kendal 

(Novan Andry Pratama) 

Kendal masuk 

kedalam tipe yang 

mana 

2. Toilet :Pria dan 

Wanita masing-

masing memiliki 2 

buah toilet, 2 buah 

bak cuci tangan 

3. Pos keamanan  

4. Pencahayaan 

5. Vegetasi 

perbaikan sarana 

prasarana olahraga. 

4 

Ruang Terbuka Hijau 

Sebagai Pendukung 

Sarana Olahraga 

Perkotaan (Arya Banga 

Marbun) 

2007 

Mengetahui 

fasilitas yang 

berada di ruang 

terbuka hijau kota 

Jakarta. 

Fasilitas 

Olahraga 

Khusus 

Keahlian 

1. Walkclimbing 

2. Lapangan bola 

3. Lapangan basket  

4. Sepatu roda 

5. Panahan 

Observasi 

Lapangan 

Metode 

Kuantitatif 

Ketersediaan fasilitas 

olahraga ruang terbuka 

hijau tetapi belum 

cukup banyak dan 

mengetahui kondisi 

fasilitas olahraga 

tersebut. 

5 
Kesenjangan antara 

Permintaan dan 
2010 

Mengetahui 

kesinambungan 

antara permintaan 

Fasilitas 

Olahraga 
Supply dan Demand 

Observasi 

Lapangan 

Metode 

Kuantitatif 

 

 Keefektifan dari 

penyediaan fasilitas 



21 
 

 
 Institut Teknologi Nasional 

 

No. Judul Penelitian Tahun Tujuan Variabel Indikator 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

Penyediaan Fasilitas 

Olahraga Kota bandung 

dan penyediaan 

fasilitas olahraga di 

Kota Bandung 

olahraga di kota 

bandung 

Sumber : Hasil Kajian Teori, 2019
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2.8  Sintesa Pustaka 

Berdasarkan teori-teori mengenai ruang terbuka hijau dan atlit profesional pada 

studi terdahulu dapat disimpulkan terdapat 3 variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti berikut fasilitas Penunjang, fasilitas olahraga umum dan 

fasilitas olahraga khusus untuk keahlian. Berikut merupakan tabel 2.3 yang 

menjelaskan variabel dan indikator yang akan digunakan. 
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Tabel 2. 3 Sintesa Pustaka 

No. Variabel Indikator 
Soepartono 

(2000:6) 

Dikdik Zafar 

Sidiq (2010) 

Gehl 

(1987) 

Chenulnik 

(1993) 

Gem 

(1996) 

Trancik 

(1986) 

Departemen 

PU (2007) 

Hakim 

(1993) 

1. 
Fasilitas Olahraga 

Umum 

Jogging Track √        

Gym Area  √     √  

2. 
Fasilitas Olahraga 

Khusus Skill 

Bersepeda        √  

Sepatu Roda       √  

Lapangan bola       √  

Lapangan 

Basket 

      √  

Panahan       √  

3. 
Fasilitas 

Penunjang 

Ruang Ganti         

Toiltet   √ √     

CCTV        √ 

Pencahayaan   √ √     

Vegetasi    √ √    

Luas   √      

Sumber : Hasil Sintesa Pustaka, 2019


