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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kontek Penelitian 

Salah satu jenis olahraga yang di dalamnya terdapat kombinasi 

antara olahraga dan rekreasi adalah mendaki gunung. Jenis olahraga tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan, bahaya pada lereng 

dan jurang dalam rangka mendapatkan pemandangan yang indah dari 

puncak gunung yang dikehendaki. Praktik dari kegiatan pendakian adalah 

bagaimana melewati kesulitan dengan memanjat tebing yang terjal menuju 

puncaknya. Pendakian gunung sebagaimana olahraga rekreasi yang ter-

masuk di dalamnya kegiatan panjat tebing adalah bentuk olahraga yang 

lebih menantang dari sekedar kegiatan olahraga rekreasi lainnya. 

Pendakian atau kegiatan alam bebas yang berlokasi di wilayah 

pegunungan merupakan salah satu bentuk ekowisata yang digemari di 

Indonesia. Salah satu jenis pendakian yang sering dilakukan adalah 

pendakian gunung (mountain hiking) karena banyaknya gunung yang 

tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia (Wibowo dkk., 2013). Oleh 

karenanya, banyak remaja sering mengisi waktu liburan dengan naik 

gunung. Namun karena keterbatasan pengetahuan dalam pendakian gunung, 

segala persiapan fisik dan mental serta kebutuhan makanan yang sesuai 

dengan kegiatan pendakian gunung sering tidak diketahui dengan baik. 

Padahal, mendaki gunung ditentukan oleh faktor ekstern dan intern mutlak 
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diperlukan untuk mendukung keberhasilan pendakian gunung. (Mukmini, 

dkk., http://download.portalgaruda.org/, 2017). 

Betapa luas pengalamannya mendaki gunung dengan seiring 

berjalannya waktu olahraga pendakian gunung sangat populer di kalangan 

mahasiswa. Dengan kemajuan media sosial yang sangat cepat, olahraga 

pendakian gunung dengan cepat diterima oleh masyarakat Indonesia. Jenis 

olehraga pendakian gunung itu sendiri kini merambat ke kalangan pekerja 

bahkan sampai keluarga, serta masih banyak alasan mengapa seseorang 

ingin mendaki gunung atau menggeluti kegiatan petualangan lainnya. 

Banyak orang yang mengartikan bahwa seseorang yang suka naik gunung 

merupakan orang hebat dan kuat, karena beranggapan orang tersebut dapat 

melewati tantangan dari alam, penjelajah-penjelajah spektakuler yang 

menunjukan dan membuktikan betapa kuatnya anak manusia kalau ia mau. 

Kegiatan mendaki gunung adalah suatu olahraga keras penuh 

petualangan dan kegiatan ini membutuhkan keterampilan, kecerdasan, 

kekuatan, dan daya juang yang cukup tinggi. Bahaya dan tantangan seakan 

hendak mengungguli merupakan daya tarik dari kegiatan ini. Pada 

hakekatnya bahaya dan tantangan tersebut adalah untuk menguji kemam-

puan diri dan untuk bisa menyatu dengan alam. Keberhasilan suatu 

pendakian yang sukar berarti keunggulan terhadap terhadap rasa takut dan 

kemenangan terhadap perjuangan melawan diri sendiri. Dari pemahaman 

itudapat disebutkan bahwa kegiatan pendakian gunung adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dan membutuhkan sebuah 

http://download.portalgaruda.org/
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ketrampilan, kecerdasan, dan kekuatan karena bukan suatu jenis/ cabang 

olahraga yang mudah ditaklukkan (ekstrim). 

Keberhasilan suatu kegiatan di alam terbuka juga ditentukan oleh 

perencanaan perjalanan mulai dari perlengkapan dan perbekalan yang tepat 

serta persiapan pribadi para pendaki itu sendiri. Dalam merencanakan 

perlengkapan perjalanan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

antara lain mengenal jenis medan yang akan dihadapi (hutan, rawa, tebing, 

bahkan binatang buas, dan lainnya), menentukan tujuan perjalanan 

(penjelajahan, latihan, penelitian, SAR, dan sebagainya), mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan sedetil dan selengkap mungkin, mengetahui 

lamanya perjalanan (misalnya tiga hari, seminggu, sebulan, dan sebagai-

nya), mengetahui keterbatasan kemampuan fisik untuk membawa beban, 

memperhatikan hal-hal khusus (obat-obatan tertentu), kesehatan perjalanan 

yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran tiap orang dan tim sebelum dan 

selama perjalanan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang 

diharapkan, perbekalan yaitu menentukan perbekalan apa yang cocok untuk 

daerah tujuan, baik berupa air dan sumber makanan lainnya.  

Berkenaan dengan pemahaman tersebut, Universitas Negeri 

Semarang sebagai salah satu Perguruan Tinggi (PT) berstatus negeri di 

Semarang turut serta dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) 

yakni dengan melaksanakan pendidikan tingkat tinggi. Sebagai Perguruan 

Tinggi (PT) pemerintah, Universitas Negeri Semarang berupaya memenuhi 

tuntutan mahasiswa yang salah satunya adalah dengan merealisasikan Unit 
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Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam dengan nama: 

“MAHAPALA” Universitas Negeri Semarang. Salah satu jenis Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menantang bagi anggotanya tersebut 

didirikan sejak 31 Maret 1976 (http://mahapala.ukm.unnes.ac.id/). Meski 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tersebut tergolong tua, namun tidak 

semua anggota memahami prosedur dan teknis perencanaan pendakian pada 

suatu dataran tinggi/ gunung. Sebagian anggota—khususnya anggota baru—

juga masih minim dalam pengetahuan akan pendakian baik ditinjau dari 

aspek persiapan maupun keselamatan saat melakukan tracking pendakian 

pada salah satu gunung. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, terjadi perbedaan antara anggiota 

baru dengan anggota lama pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Mahasiswa Pecinta Alam “MAPALA” Universitas Negeri Semarang. Lebih 

kurang 70% anggota baru berpendapat bahwa pendakian gunung hanyalah 

wisata yang di alam terbuka untuk mencari pemandangan yang indah dari 

suatu ketinggian. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat anggota yang 

telah lebih dahulu mnasuk dan menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Mahasiswa Pecinta Alam “MAPALA” Universitas Negeri 

Semarang. Sebanyak 82% anggota menyebutkan bahwa kegiatan pendakian 

adalah salah satu jenis olahraga yang mempunyai keistimewaan yang tak 

ternilai dari segi manapun—baik ditinjau dari aspek perjuangan dalam suatu 

pendakian, kesetiaan antartim, kesabaran, mental dan lain-lain. Untuk lebih 

http://mahapala.ukm.unnes.ac.id/
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lengkapnya, di bawah ini disajikan tabel 1.1Data Perbandingan Jawaban 

Anggota Baru dan Anggota Lama sebagai berikut.  

Tabel 1. 

Data Perbandingan Jawaban 

Anggota Baru dan Anggota Lama 

 

No  Jenis Kelamin Tahun Keterangan 

2016 2017 - 

1 Putra 20% 15% - 

2 Putri 40% 45% - 

 

Sumber: Diolah dari Jawaban Anggota UKM MAHAPALA 

Universitas Negeri Semarang 
 

Mengingat pentingnya penyusunan perlengkapan dalam suatu 

kegiatan perjalanan, maka sebelum memulai kegiatan sebaiknyadisusun 

terlebih dahulu sebuah check list(daftar perlengkapan). Adapun perlengkap-

an tersebut dikelompokan kemudian diteliti apa yang perlu dibawa dan apa 

yang tidak. Apabila perjalanan tersebut adalah perjalanan kelompok, maka 

dibuat check list untuk perlengkapan regu dan pribadi. Dalam perjalanan 

besar dan cukup lama, pendaki perlu menentukan apakah perlengkapan akan 

dibawa sendiri ataukah menggunakan pembawa beban (porter), kemudian 

apakah semua perlengkapan dan perbekalan akan dibawa sejak awal ataukah 

dapat diperoleh di perjalanan.   

Perencanaan pembekalan dalam suatu tracking pendakian merupa-

kan hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan perbekalan yaitu terkaitwaktu perjalanan, 

aktivitas apa saja yang akan dilakukan, keadaan medan yang akan dihadapi 
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(terjal, sering hujan, dan lain-lain). Dihubungkan dengan hal tersebut di 

atas, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut di 

bawah ini. 

a. Cukup mengandung kalori dan mempunyai komposisi yang memadai 

serta tidak asing di lidah,  

b. Terlindung dari kerusakan, tahan lama dan mudah/ sederhana dalam 

menanganinya,  

c. Sebaiknya makanan yang siap pakai atau tidak perlu memasaknya terlalu 

lama, irit bahan bakar dan air,  

d. Ringan dan mudah di bawa. 

 

Untuk menjadi seorang pendaki yang baik diperlukan beberapa 

persyaratan yaitu, sifat mental, kondisi fisik yang memadai, pengetahuan 

dan keterampilan, serta etika. Sifat mental seorang pendaki gunung harus 

tabah dalam berbagai kesulitan dan tantangan di alam terbuka. Tidak mudah 

putusasa dan berani. Berani dalam arti sanggup menghadapi tantangan dan 

mengatasinya secara bijaksana dan juga berani mengakui keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki. Kondisi fisik yang sangat menunjang khususnya 

daya tahan harus terus dilatih karena mendaki gunung termasuk olahraga 

yang berat. 

Berhasil dan tidaknya suatu pendakian bergantung pada kekuatan 

fisik, untuk ituagar kondisi fisik tetap baik dan siap haruslah selalu berlatih. 

Pengetahuan dan keterampilan ini meliputi pengetahuan tentang medan, 

cuaca, teknik-teknik pendakian, pengetahuan tentangalat pendakian dan 
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sebagainya. Faktor yang terakhir yaitu etika, yang harus disadari sepenuh-

nya bahwa seorang pendaki gunung adalah bagian dari masyarakat yang 

memiliki kaidah dan hukum yang berlaku harus dipegang teguh. Mendaki 

gunung tanpa memikirkan keselamatan diri bukanlah sikap yang terpuji 

sebagaimana juga bila tidak menghargai sikap dan pendapat masyarakat di 

sekitar. 

Banyak kejadian buruk yang bisa terjadi pada saat pendakian 

gunung apabila seorang pendaki gunung mengabaikan hal-hal yang 

disebutkan diatas contohnya tersesat, jatuh ke jurang, kehabisan perbekalan 

(dalam keadaan survive), hilang di gunung, dan sebagainya. Seperti yang 

terjadi pada bulan desember 2010 di Gunung Cikuray, terdapat dua 

mahasiswa dari Jakarta yang hilang pada saat pendakian gunung tersebut. 

Untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap faktor yang 

mendukung pendakian ini harus benar-benar diperhatikan. Akan tetapi 

sebagian pendaki gunung tidak memahami standar prioritas utama yang 

harus diperhatiakannya dari faktor-faktor pendukung tersebut. Jika demikian 

yang dikhawatirkan adalah keadaan yang tidak diinginkan bersama. Untuk 

itulah perlu diketahui persiapan dalam kegiatan pendakian, yang dalam 

konteks penelitian ini diberi judul: “Persiapan Fisik dalam Pendakian 

Gunung  (Studi Kasus pada Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pecinta Alam ”MAHAPALA” Universitas Negeri Semarang Tahun 2017/ 

2018)”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Kurangnya persiapan dan kesiapan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” Universitas Negeri Semarang 

tahun 2017/ 2018. 

2. Kurangnya persiapan dan kesiapan pada suatu pendakian oleh mahasiswa 

anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” 

Universitas Negeri Semarangtahun 2017/ 2018. 

3. Sering terjadinya cidera yang tidak dapat ditangani dengan baik karena 

kurangnya perlengkapan P3K yang dimiliki oleh mahasiswa anggota 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” 

Universitas Negeri Semarang. 

4. Masih terjadi persoalan soliditas antarpeserta yang masuk sebagai 

anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” 

Universitas Negeri Semarang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan hanya di batasi untuk menggali faktor-faktor yang 

mendukung dalam keberhasilan pendakian gunung, sampel penelitian 

merupakan mahasiswa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta 

Alam ”MAHAPALA” Universitas Negeri Semarang (yang masih kuliah dan 

terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Semarang).  
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1.4 Rumusan Masalah  

Mendaki gunung merupakan olahraga yang mempunyai resiko 

tinggi sehingga dalam pelaksanaannya akan dibutuhkan faktor-faktor atau 

kebutuhan keberhasilan mendaki gunung. Adapun rumusan masalah yang 

akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana persiapan fisik yang dilakukan mahasiswa anggota Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” Universitas 

Negeri Semarang? 

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pendakian 

Gunung Sindoro oleh mahasiswa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” Universitas Negeri Semarang?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan dalam suatu kegiatan adalah penting sebagai awal 

untuk kegiatan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Sugiyono (2009:282) yaitu: “tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat 

dengan rumusan masalah yang ditulis”. Mengacu pada rumusan masalah 

penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat dipaparkan di bawah ini. 

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang persiapan 

fisik yang dilakukan mahasiswa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pecinta Alam ”MAHAPALA” Universitas Negeri Semarang. 
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2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis tentang faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam pendakian gunung oleh mahasiswa 

anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ”MAHA-

PALA” Universitas Negeri Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baiks 

secara teoretis maupun secara praktis, yang dapat dijelaskan sebagaimana di 

bawah ini. 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumbangsih keilmuan; sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi-

organisasi kemahasiswaan khususnya UKM Pecinta Alam atau pegiat 

alam terbuka yang berkompeten dengan pendakian gunung baik di dalam 

negeri maupun luar negeri.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai 

berikut. 

a. Bagi pribadi, dapat dijadikan referensi dan acuan untuk meningkat-

kan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mendukung kegiatan 

pendakian Gunung Sindoro.  

b. BagiUnit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ”MAHA-

PALA” Universitas Negeri Semarang, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam menunjang keberhasilan 

pendakian Gunung Sindoro. 
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c. Bagi umum, dapat dijadikan bahan pertimbangan pedoman bagi para 

pendaki gunung dalam meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mendukung kegiatan pendakian guna menunjang 

keberhasilan pendakian Gunung Sindoro.  

 

 


