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SARI 
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Kata kunci: Motivasi Berprestasi dan Sarana Prasarana Bulutangkis 
 
       Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : Seberapa besar motivasi 
berprestasi atlet dan bagaimana kondisi sarana prasarana dalam menunjang latihan 
bulutangkis dengan kaitannya prestasi bulutangkis di kabupaten Demak. Tujuan 
penelitian ini adalah : Mengetahui seberapa besar motivasi berprestasi dan kondisi 
sarana prasarana bulutangkis di kabupaten Demak. Manfaat hasil penelitian ini 
untuk memberi informasi tentang motivasi berprestasi dan sarana prasarana, bagi 
pelatih, olahragawan, lembaga Persatuan Bulutangkis (PB), pembina olahraga 
dalam upaya peningkatan, kualitas pelatihan pada khususnya dan peningkatan 
kualitas Persatuan Bulutangkis (PB) pada umumnya. 
       Penelitian menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif eksploratif 
persentase. Lokasi pengambilan data di Persatuan Bulutangkis (PB) yang aktif di 
Kabupaten Demak. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei, dan 
angket atau kuesioner serta observasi. Sumber data penelitian adalah 88 peserta 
yang terbagi dalam 3 PB di Kabupaten Demak. Model analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan 3 (tiga) langkah yaitu: persiapan, tabulasi, penerapan 
data sesuai dengan pendekatan penelitian.  
       Hasil penelitian tentang motivasi berprestasi dan sarana prasarana pada PB di 
Kabupaten Demak 2012 adalah : di PB. Remaja Demak diperoleh keterangan 
tentang motivasi berprestasi sebagai berikut : secara klasikal persentasi motivasi 
berprestasi sebesar 79,67% dan termasuk dalam kriteria tinggi, untuk ketersediaan 
sarana prasarana sudah memadai. Di PB. Cahaya Emas Demak diperoleh 
keterangan tentang motivasi berprestasi sebagai berikut : secara klasikal persentasi 
motivasi berprestasi sebesar 79,38% dan termasuk dalam kriteria tinggi, untuk 
ketersediaan sarana prasarana sudah memadai. di PB. Krisna Demak diperoleh 
keterangan tentang motivasi berprestasi sebagai berikut : secara klasikal persentasi 
motivasi berprestasi sebesar 79,02% dan termasuk dalam kriteria tinggi, untuk 
ketersediaan sarana prasarana sudah memadai. 
       Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah : Sebagian besar 
peserta Persatuan Bulutangkis (PB) di kabupaten Demak mempunyai tingkat 
motivasi berprestasi yang tinggi. Saran yang dapat diberikan adalah : Pelatih dapat 
meningkatkan aspek pada motivasi berprestasi yaitu kreatif karena dari keempat 
aspek yang paling rendah adalah aspek kreatif, dengan kreatif yang sangat tinggi 
akan meningkatkkan teknik serta taktik pada saat permainan, hal tersebut dapat 
ditingkatkan dengan program latihan yang bervariasi serta sering melakukan 
pertandingan ke luar kota. Sedangkan untuk sarana prasarana di tiap PB sudah 
memadai untuk pembinaan prestasi. Saran yang dapat diberikan adalah : Pelatih 
ataupun pengurus harusnya dapat memaksimalkan sarana prasarana yang tersedia 
secara maksimal sehingga prestasi yang dicapai juga maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga ditanah air masih membutuhkan perhatian dan pembinaan 

khusus dalam usaha mencari bibit yang baru maupun usaha meningkatkan prestasi 

atlet. Olahraga adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah 

menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Olahraga adalah salah satu bentuk dari 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan 

watak dan kepribadian atau disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan 

prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional (GBHN.Tap MPR 

No. 11/MPR/1999). 

Peningkatan kemajuan dalam bidang olahraga harus diimbangi dengan 

peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini melalui upaya dan pembinaan 

serta pengembangan olahraga dalam arti luas akan memberikan peranan yang 

cukup besar untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, karena itu 

olahraga yang memiliki peranan dalam pembangunan nasional perlu dibina dan 

dikembangkan. Melalui klub bulutangkis hendaknya peningkatan kesehatan 

rohani, watak, disiplin, sportifitas, serta pengembangan prestasi olahraga yang 

dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional untuk memasyarakatkan olahraga 
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dan mengolahragakan masyarakat, serta upaya untuk menciptakan iklim yang 

lebih mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara bertanggungjawab. 

Kegiatan olahraga dapat dibedakan menjadi dua aktifitas utama jka 

dilihat dari sasarannya yaitu olahraga prestasi dan non prestasi. Kegiatan olahraga 

prestasi tampak lebih menonjol di berbagai tingkat di Indonesia bahkan 

internasional sementara itu olahraga non prestasi terlihat lebih sepi dari publikasi. 

Itu bisa terlihat dari berbagai media yang ada, selain itu masyarakat lebih 

mendukung dan mengambil peran serta dalam olahraga tersebut, baik dari 

sponsor, industri olahraga maupun sekedar menonton. 

Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia gemar melakukan 

aktifitas olahraga. Salah satu cabang olahraga yang digemari masyarakat 

Indonesia adalah permainan bulutangkis. Permainan bulutangkis merupakan salah 

satu cabang olahraga permainan yang populer dan banyak digemari masyarakat 

Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Permainan ini menggunakan raket sebagai 

alat pemukul dan satelkok sebagai objek pukul, dapat dimainkan di lapangan 

tertutup maupun terbuka. Lapangan permainan berbentuk empat persegi panjang 

yang ditandai dengan garis, dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah 

permainan sendiri dan permainan lawan. Permainan ini bersifat individual, dapat 

dimainkan oleh putera, puteri, dapat pula dimainkan oleh pasangan campuran 

putera dan puteri. 

Persatuan Bulutangkis seluruh Indonesia (PBSI) sebagai induk organisasi 

bulutangkis di Indonesia dalam memajukan prestasi bulutangkis dengan 

mengadakan kejuaraan-kejuaraan atau kompetisi dalam berbagai tingkat daerah 
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dan usia. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit pemain yang baik 

yang nantinya tentu akan di proyeksikan menjadi pemain nasional yang menjadi 

wakil Indonesia di tingkat internasional. 

Bicara mengenai prestasi bulutangkis pada kabupaten Demak, dari dulu 

memang kabupaten Demak tidak pernah bisa berbicara banyak di tingkat 

karisidenan maupun provinsi. Faktanya pada dua kali pra PORPROV yakni pada 

tahun 2009 dan 2011 kontingen bulutangkis kabupaten Demak tidak meloloskan 

satu pemain pun. Tentunya hal ini sangat menarik untuk mencari tahu 

penyebabnya mengingat di kabupaten Demak sendiri ada banyak PB yang berdiri 

dan memiliki bibit dari usia dini untuk di bina dan di kembangkan potensinya. 

Dalam langkah awal tentunya penulis telah melakukan observasi untuk 

melihat bagaimana kondisi nyata dari apa yang akan diteliti nantinya. PB Remaja 

Demak menjadi obyek obervasi awal, kenapa penulis memilih PB Remaja karena 

di PB tersebut merupakan PB yang pertama berdiri di kabupaten Demak, dan 

sejak dulu telah memiliki banyak sekali atlet. 

Sekarang ini PB Remaja memiliki 49 atlet yang terdaftar di PBSI dengan 

rentang usia yang bervariasi. Keadaan dan permasalahan yang ada di PB Remaja 

mengenai pelaksanaan peningkatan prestasi yang mencakup aspek program 

pembinaan, aspek sarana dan prasarana, aspek organisasi dan pengelolaan klub, 

serta aspek prestasi. 
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Tabel 1.1.  : Daftar Prestasi PB Remaja Demak Dua Tahun Terakhir 

NO Kejuaraan Tingkat Prestasi 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

Kejurkab tahun 2011 
 

Kejurkab “Hari jadi 
Demak” tahun 2011 
 
 
 
Munadi Cup tahun 2011 
 
 
Kretek Cup tahun 2012 
 
 
Piala Gubernur tahun 
2012 
 

Kabupaten 
 

Kabupaten 
 

 

Provinsi 

 
Karisidenan 

 
Provinsi 

Juara I (Tunggal anak putra) 
Juara I (Tunggal pemula putri) 

Juara I (Tunggal anak putra) 
Juara I (Tunggal pemula putri) 
Juara I (Tunggal pemula putra) 
Juara I (Ganda dewasa putri) 
 
Juara III (Ganda pemula putri) 
Juara III (Tunggal pemula putri) 
 
Juara II (Tunggal remaja putri 
madya) 
 
Juara II (Ganda remaja putri) 
 
 

 

Untuk PB. Cahaya Emas dan PB. Krisna memang belum ada prestasi 

mencolok di kabupaten Demak karena memang kedua PB tersebut baru berdiri 5 

tahun ini, dan baru merintis atlet yang dibina. 

Menurut Djoko Pekik (2002:8-9) usaha mencapai prestasi merupakan 

usaha yang multikomplek yang melibatkan banyak faktor baik internal maupun 

eksternal. Dalam olahraga bulutangkis kualitas latihan merupakan penopang 

utama tercapainya prestasi olahraga, sedangkan kualitas latihan itu sendiri 

ditopang oleh faktor internal yakni kemampuan atlet (bakat dan motivasi) serta 

faktor eksternal yang meliputi pengetahuan dan kepribadian pelatih, fasilitas 

(sarana dan prasarana), pemanfaatan hasil riset dan pertandingan. 
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Salah satu faktor dalam diri peserta PB yang menentukan berhasil 

tidaknya peserta PB dalam berprestasi adalah motivasi berprestasi. Menurut teori 

motivasi berprestasi, kebutuhan berprestasi adalah kecenderungan untuk mencapai 

keberhasilan atau tujuan, dan melakukan kegiatan yang mengarah pada 

kesuksesan/kegagalan. Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk 

memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif didalam suatu kegiatan. 

Dari hasil prestasi PB di kabupaten Demak menunjukkan kebutuhan 

berprestasi peserta PB yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Dalyono (1997:57) yang mengatakan bahwa kuat lemahnya motivasi 

seseorang turut mempengaruhi keberhasilan. Oleh karena itu, dalam kegiatan 

pencapaian prestasi, motivasi peserta PB sangat penting untuk ditumbuhkan. 

Dari beberapa pengertian diatas motivasi dalam olahraga erat kaitannya 

dalam pencapaian suatu tujuan. Individu akan menekuni olahraga yang diminati 

dan akan mendalami olahraga sesuai dengan cita-cita serta kebutuhan mencapai 

prestasi. 

Atas dasar pemikiran diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “SURVEI MOTIVASI ATLET DAN SARANA PRASARANA 

BULUTANGKIS DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012” 

 
1.2 Permasalahan 

Penelitian memiliki permasalahan yang diperlukan untuk diteliti, 

dianalisis, dan dicari solusi dalam pemecahan masalah. Bagi peserta PB, motivasi 
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serta sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses 

dalam bermain bulutangkis. 

Oleh sebab itu pernyataan benar atau salah perlu fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan alasan pemilihan judul diatas dan 

kenyataan yang ada di lapangan saat ini, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Bagaimana motivasi atlet dalam berprestasi di kabupaten Demak. 

2) Bagaimana sarana dan prasarana PB sebagai penunjang berprestasi di 

kabupaten Demak.? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari proposal ini adalah : 

1) Untuk mengetahui bagaimana motivasi atlet dalam berprestasi di kabupaten 

Demak. 

2) Untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana PB sebagai penunjang 

prestasi di kabupaten Demak. 

 
1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu 

penjelasan tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut dikemas 

dalam penegasan istilah sebagai berikut : 
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1.4.1 Motivasi 

Motivasi adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu 

motif telah dihubungkan dengan suatu penghargaan yang sesuai (Rusda Koto, 

1996: 1932). 

Motivasi dalam penelitian ini adalah sesuatu yang muncul dari diri 

seseorang yang dapat berakibat adanya dorongan untuk melakukan sesuatu, hal 

tersebut dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan dan keinginan.  

1.4.2. Sarana dan Prasarana Olahraga 

Sarana olahraga adalah terjemahan dari “facilities”, yaitu sesuatu yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau 

pendidikan jasmani. 

Prasarana secara umum berarti segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan). Dalam 

olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau 

memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat 

tersebut adalah susah dipindahkan. 

1.4.3. Prestasi Olahraga 

Prestasi olahraga menurut Sumaro Sumoprawiro dalam 

http://jurnalilmiaholahraga.blogspot.com (2009), kata prestasi dapat diartikan 

sebagai ‘pencapaian akhir yang memuaskan oleh seseorang atau tim, berdasarkan 

target awal yang dibebankan’. 
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1.4.4. Bulutangkis 

Bulutangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok 

olahraga permainan. Bulutangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar 

ruangan, diatas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang 

dan lebar tertentu. Lapangan bulutangkis dibagi menjadi dua sama besar dan 

dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir 

lapangan. Alat yang dipergunakan adalah raket sebagai alat pemukul serta 

“shuttlecock” sebagai bola yang dipukul. Permainan dimulai dengan cara 

menyajikan bola atau service, yaitu memukul bola dari petak service kanan ke 

petak servis kanan lawan sehingga jalan bola menyilang. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :  

1.5.1 Manfaat Teoritik 

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

tentang pengaruh motivasi atlet dan sarana prasarana terhadap prestasi atlet 

bulutangkis di kabupaten Demak tahun 2012 

1.5.2. Manfaat Praktis  

1) Dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti mengenai motivasi atlet dan 

sarana prasarana terhadap prestasi atlet bulutangkis di kabupaten Demak 

tahun 2012 
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2) Manfaat dilapangan atau persatuan bulutangkis (PB) dapat mempermudah 

dalam proses pembinaan sehingga diharapkan dapat menciptakan calon-calon 

atau bibit pemain yang berpotensi didaerah tersebut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Prestasi Olahraga 

Setiap atlet maupun klub yang menaunginya pastilah mengharapkan 

prestasi dalam cabang olahraga yang ditekuninya, karena prestasi adalah salah 

satu tolak ukur atlet selama mengikuti program latihan. Mengenai prestasi 

olahraga akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.1 Hakikat Prestasi Olahraga 

“Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari apa yang telah dilakukan, 

dikerjakan, dsb)”. (KBBI, 2003:895). 

Prestasi olahraga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai dalam suatu 

kegiatan atau latihan yang menghasilkan perubahan-perubahan, perubahan itu 

dapat berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, yang terjadi akibat latihan. 

Dalam hal ini prestasi merupakan hasil akhir yang dicapai oleh atlet setelah 

mengikuti latihan pada cabang olehraga tertentu. 

Prestasi olahraga menurut Sumaro Sumoprawiro dalam 

http://jurnalilmiaholahraga.blogspot.com (2009), kata prestasi dapat diartikan 

sebagai ‘pencapaian akhir yang memuaskan oleh seseorang atau tim, berdasarkan 

target awal yang dibebankan’. Jadi prestasi tidak selalu identik dengan juara. 

Walaupun tidak menjadi juara atau meraih kemenangan, tetapi bila itu sudah 
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dapat memenuhi atau bahkan melampaui target awal, maka itu sudah dikatakan 

berprestasi. 

Prestasi merupakan tolak ukur yang dapat dipergunakan seseorang untuk 

mengukur tingkat kualifikasi seseorang dalam menguasai dan memahami berbagai 

teknik dan taktik selama latihan yang telah diberikan oleh pelatih. Maka sudah 

barang tentu semua manusia sebagai atlet akan selalu mengharapkan untuk dapat 

memperoleh prestasi yang setinggi-tingginya, yang pastinya didukung dengan 

usaha pencapaian prestasi yang baik pula. 

2.1.2 Tahapan Pencapaian Prestasi 

Untuk mencapai prestasi olahraga yang setinggi-tingginya, seorang atlet 

dengan bimbingan pelatih memerlukan waktu bertahun-tahun untuk latihan secara 

kontinyu, meningkat, bertahap dan berkesinambungan. Prestasi maksimal 

olahraga tidak dapat diperoleh secara kebetulan atau untung-untungan saja, oleh 

karena itu untuk menghindari faktor kebetulan dalam prestasi olahraga diperlukan 

dengan sengaja penguasaan ilmu oleh pelatih dalam melatih atletnya. Rubianto 

Hadi (2002: 63-65) menjelaskan mengenai beberapa tahapan pencapaian prestasi 

olahraga sebagai berikut : 

2.1.2.1 Tahapan Latihan Dasar 

Tahap latihan dasar merupakan tahap latihan awal yang harus dilewati 

oleh atlet muda sebelum masuk dalam spesialisasi pada satu-satunya cabang yang 

akan ditekuni. Dengan melakukan aktifitas dalam latihan dasar yang berprinsip 

multilateral maka dimungkinkan atlet muda dapat diidentifikasi bakatnya sejak 

dini. Tujuan pada tahap ini adalah memberikan landasan baik kepada atlet muda 
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berkaitan dengan aspek fisik, mekanik, psikologi dan moral sebagai prekondisi 

untuk mencapai hasil yang baik melalui kemampuan pengembangan, ketrampilan 

dan karakter. 

2.1.2.2 Tahap Latihan Lanjutan 

Tahap lanjutan merupakan tahap penghubung dari tahap latihan dasar 

menuju tahap prestasi tinggi. Tujuan latihan pada tahap ini adalah untuk 

memperkuat fondasi keterampilan, kualitas dan kemampuan fisik dan melakukan 

latihan yang lebih khusus pada cabang olahraga/nomor yang ditekuni. 

2.1.2.3 Tahap Prestasi Tinggi 

Tahap ini merupakan bagian terakhir pada seluruh proses latihan. Tujuan 

pada tahap ini adalah kemampuan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional dan 

internasional serta mencatatkan prestasi yang terbaik. Sasaran pada tahap ini 

adalah melakukan spesialisasi pada tingkat tertinggi untuk mencapai prestasi. 

2.2. Program Pembinaan Bulutangkis 

Program pembinaan bulutangkis ada empat aspek yang perlu 

diperhatikan dan dilatih secara seksama, sebagai berikut : 

2.2.1 Aspek Teknik 

Keterampilan dasar atau teknik dasar permainan bulutangkis menurut 

Herman Subardjah (2000 : 21) adalah sebagai berikut : 

2.2.1.1 Cara memegang raket (grip) 

Teknik memegang raket yang dianggap baik adalah teknik memegang 

raket yang bisa dipergunakan untuk menerima dan mengembalikan shuttlecock 

dengan mudah. Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk memegang raket, 
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diantaranya cara pegangan western (American Grip), cara pegangan Inggris, cara 

pegangan shakehand, dan cara campuran 

1) Cara America ; Dipegang dengan bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk 

nempel dan telunjuk menempel pada bagian permukaan raket yang gepeng. 

Di kalangan masyarakat cara pegangan ini disebut pegangan geblek kasur, 

para pebulutangkis top dunia tidak ada yang menggunakan cara pegangan ini 

2) Cara Inggris/pegangan backhand ; Cara memegang raket sedemikian rupa 

sehingga bagian ibu jari menempel pada bagian tangkai yang gepeng dan 

telunjuk berada pada bagian yang sempit 

3) Cara Shakehand ; Cara pegangan ini seperti orang berjabat tangan. Cara 

pegangan ini sering pula dinamakan forehand grip, karena dengan pegangan 

ini sangat mudah untuk melakukan pukulan forehand. Walaupun demikian 

dengan cara pegangan ini juga dapat melakukan pukulan backhand dengan 

relatif mudah. Dalam Tenis cara pegangan seperti ini disebut eastern grip. 

Sebaiknya cara pegangan ini diajarkan kepada pemain pemula. Karena 

pegangan ini dinggap lebih memudahkan untuk mempelajari teknik memukul 

selanjutnya. 

4) Cara campuran (combination grips); cara pegangan campur dari ketiga bentuk 

pegangan tadi. Dilakukan dengan cara mengubah-ubah posisi jari telunjuk 

dan ibu jari disesuaikan dengan arah dan jenis pukulan yang dilakukan. 

Biasanya pemain top dunia hanya menggunakan cara peganagan shakehand 

pada saat melakukan pukalan forehand, sedangkan pada waktu melakukan 

overhead backhand gripnya diubah dan diputar seperempat putaran ke 
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sebelah belahan dalam sehingga ibu jari berada pada bagian pegangan yang 

gepeng (pegangan Inggris). Cara ini biasanya digunakan oleh pemain yang 

sudah mahir. 

2.2.1.2 Sikap Berdiri (Stance) 

Beberapa bentuk stance yang perlu diketahui dan dikuasai pada dasarnya 

dapat dibagi tiga bagian, yaitu stance pada saat servis, pada saat menerima servis, 

dan pada saat rally (permainan sedang berlangsung). 

2.2.1.3 Gerakan Kaki (footwork) 

Footwork adalah gerakan-gerakan langkah kaki yang mengatur badan 

untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam 

melakukan gerakan memukul shuttlecock sesuai dengan posisinya 

Prinsip dasar footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan kanan 

(right handed), adalah kaki kanan, selalu berada diujung/akhir, atau setiap 

melakukan langkah selalu diakhiri dengan kaki kanan. Sebagai contoh, jika 

hendak memukul shuttlecock yang berada di lapangan bagian depan atau di 

samping badan, kaki kanan selalu berada didepan. Demikian pula jika hendak 

memukul shuttlecock dibelakang, posisi kaki kanan berada dibelakang. 

2.2.1.4 Teknik Pukulan (stroke) 

Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan 

bulutangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. 

Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulutangkis, 

yaitu: 
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2.2.1.4.1 Pukulan Servis pendek (short service)  

Servis pendek adalah melakukan pukulan service dengan mengarahkan 

shuttlecock dengan tujuan kedua sasaran yaitu : ke sudut titik perpotongan antara 

garis servis depan dengan garis tengah dan garis servis dan garis tepi, sedang 

jalannya shuttlecock menyusur tipis melewati net. (Tohar, 1992:41). 

Cara melakukan pukulan service pendek: 

1) Gerakan perpindahan berat badan diawali dari kaki yang berada di belakang 

2) kemudian dipindahkan ke kaki depan. 

3) Ayunan raket dimulai dari belakang setinggi bahu. 

4) Ayunan yang memegang raket digunakan ke depan. Setelah gerakan ayunan 

itu sampai ke sebelah kanan badan, dilanjutkan dengan gerakan memukul 

shuttlecock, yang dipegang oleh tangan kiri atau tangan kanan bila pemain 

tersebut kidal untuk dijatuhkan. 

5) Di saat shuttlecock itu jatuh maka baru dipukul dengan cara pukulan penuh 

atau potong, untuk diarahkan ke depan sehingga melewati net. 

2.2.1.4.2 Pukulan Service tinggi (lob service) 

Yang dimaksud service panjang adalah pukulan service yang dilakukan 

dengan cara menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh ke garis 

belakang bidang lapangan lawan. (Tohar, 1992:42). 

Cara melakukan pukulan service lob adalah: 

1) Letakkan kedua kaki sekitr 70 cm dari garis service pendek dan 10 cm dari 

garis tengah 
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2) Kaki kiri dilangkahkan ke depan selebar 30 cm sehingga posisi kedua kaki 

berada di depan dan di belakang (kalau pemain itu kidal berarti sebaliknya) 

3) Berat badan berada di tengah-tengah kedua kaki.  

4) Ayunan tangan yang memegang raket ditarik ke belakang sehingga posisi 

tangan setinggi bahu. 

5) Gerakan memukul dimulai mengayunkan raket ke depan, setelah ayunan 

sampai di depan badan, sehingga posisi shuttlecock dan raket yang akan 

diayunkan akan bertemu atau impack di antara lutut dan pinggang. 

6) Pada saat perkenaan antara shuttlecock dan raket, bahu dicambukkan dengan 

pergelangan tangan sehingga akan menghasilkan pukulan yang keras. 

7) Gerakan lanjutan dari melakukan pukulan service lob ini sampai berada di 

depan atas badan. 

8) Seluruh gerakan cara memukul ini dimulai dari gerakan kaki, badan, ayunan 

tangan dan terakhir dilanjutkan dengan mencambukan pergelangan tangan. 

2.2.1.4.3 Pukulan Drive service 

Yang dimaksud service drive adalah pukulan service dengan cara 

menerbangkan shuttlecock secara keras, cepat mendatar dan setipis mungkin 

melewati net serta sejajar dengan lantai. (Tohar, 1992:44). 

Cara melakukan service drive adalah: 

1) Posisi pemain pada saat melakukan service, harus berdiri lebih ke belakang 

namun tidak begitu jauh posisinya karena pengembalian dari pihak lawan 

dengan pukulan yang curam dekat dengan net sukar diambil atau 

dikembalikan. 
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2) Shuttlecock dilemparkan/dijatuhkan agak jauh dari badan, sehingga sikap 

lengan dalam melakukan pukulan dapat bergerak bebas dan leluasa dalam 

mengayunkan raket. 

3) Pukulan service flick atau cambukan 

2.2.1.4.4 Pukulan Lob 

Pukulan lob dapat dilakukan baik dari bawah (under haed lob) maupun 

dari atas kepala (over haed lob). Pukulan lob merupakan pukulan yang sangat 

penting bagi pola pertahanan (defensive) maupun penyerangan (ovensive). 

Ada beberapa jenis lob, yaitu berikut ini: 

1) Lob serang, lob serang dapat dilakukan baik dari atas maupun dari bawah. 

Lob serang dari atas adalah shuttlecock diambil dari depan badan di atas 

kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari atas ini dapat 

digunakan untuk melakukan serangan, sedangkan lob serang dari bawah 

adalah shuttlecock di ambil dari bawah, dilambungkan agak rendah dan cepat. 

Lob serang dari bawah ini biasanya digunakan untuk menyerang. 

2) Lob penangkis, lob penangkis juga dapat dilakukan baik dari atas maupun 

dari bawah. Lob penangkis dari atas adalah shuttlecock dipukul dari depan 

badan di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai ke garis belakang. 

Lob penangkis dari atas ini biasa digunakan untuk mempertahankan serangan, 

sedangkan lob penangkis dari bawah adalah shuttlecock diambil dari bawah, 

dilambungkan tinggi dan jauh (sampai garis belakang). Lob penangkis dari 

bawah ini biasa digunakan untuk penangkis serangan. 
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2.2.1.4.5 Pukulan Drive 

Pukulan drive adalah pukulan yang biasa digunakan untuk menekan 

lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan atau untuk tidak 

memberikan kesempatan kepada lawan mendapatkan shuttlecock yang 

melambung sehingga lawan tidak memperoleh kesempatan menyerang dengan 

pukulan overhead. (Tatang Muhtar Sumarno, 2007:2.35). 

Cara melakukan pukulan drive yaitu: 

1) Ambil  dan pukulan shuttlecock dari samping badan pada ketinggian 

pinggang. 

2) Apabila anda mengambil shuttlecock dari tempat rendah misalnya setinggi 

lutut, maka pukulan drive akan kehilangan daya serangnya, lagi pula amat 

mudah dicegat dan di tebas oleh lawan. 

2.2.1.4.6 Pukulan Drop-Shot 

Drop-shot adalah pukulan yang dilakukan dengan tujuan menempatkan 

shuttlecock secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. 

(Tatang Muhtar Sumarno, 2007:2.37) 

2.2.1.4.7 Pukulan Smash 

Pukulan smash adalah pukulan yang dilakukan, paling cepat dan sekeras-

kerasnya, menukik dan masuk lapangan lawan. (Tatang Muhtar Sumarno. 

2007:2.39). 

Ada beberapa macam pukulan smash, yaitu berikut ini. 

1) Smash penuh 

2) Smash potong 
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3) Around the head smash 

4) Backhand smash 

2.2.2 Aspek Fisik 

Salah satu faktor utama yang menghasilkan peningkatan prestasi dalam 

pembinaan adalah dengan cara berlatih fisik. Seorang pelatih juga harus 

mengetahui kondisi fisik atletnya, sehingga beban latihan fisik bisa disesuaikan. 

Program dan aplikasi pelatihan fisik bulutangkis harus melalui tahapan sebagai 

berikut : 

2.2.2.1 Persiapan fisik secara umum 

Berguna untuk meningkatkan kemampuan kerja organ tubuh, sehingga 

memudahkan untuk melakukan pembinaan pada tahap berikutnya. 

Bentuk latihannya adalah sebagai berikut : 

1) Program latihan lari, latihan ini sangat cocok untuk mengasah kemampuan 

kerja jantung, paru-paru dan kekuatan tungkai. 

2) Program latihan senam, bentuk latihan senam peregangan untuk seluruh 

bagian tubuh dan persendian harus mendapat perhatian. 

3) Program latihan loncat tali, latihan untuk membina daya tahan, kelincahan 

kaki dan kecepatan serta melatih kemampuan gerak pergelangan tangan lebih 

kuat. 

4) Program latihan gabungan, latihan ini menggunakan berbagai alat bantu 

seperti bangku, gawang ukuran kecil, tali. Dengan  tujuan membina dan 

meningkatkan kemampuan gerak pemain sebagai upaya pengkayaan gerak. 
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5) Latihan pemanasan, latihan berbentuk latihan lari jarak pendek yang 

bervariasi, seperti lari sambil angkat paha, lari mundur, lari maju dan 

kesamping. Melakukan gerak senam yang bersifat merenggangkan otot 

tungkai, paha belakang dan depan, lengan, pergelangan kaki, serta otot bahu. 

Tujuannya agar tidak terjadi cidera otot, persendian dan fungsi-fungsi tubuh 

lainnya. 

6) Latihan pendinginan, bentuk latihannya yaitu senam dan gerakan meregang, 

khususnya untuk  otot besar seperti paha belakang dan depan, pinggang, 

punggung, otot lengan, bahu dan dada. Tujuannya agar otot yang bekerja 

dapat kembali pada posisi rileks dan tidak kaku. 

2.2.2.2 Persiapan fisik khusus  

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan gerak yang lebih 

baik menuju pertandingan yang sebenarnya. 

Bentuk latihannya adalah sebagai berikut : 

1) Latihan daya tahan, bentuk latihan yang bisa dilakukan adalah melakukan 

kegiatan lari dengan menambah frekuensi latihan tersebut, tujuannya untuk 

meningkatkan kemampuan daya tahan otot dan tidak cepat mengalami 

kelelahan. 

2) Latihan kekuatan, bentuk latihan yang baik untuk latihan kekuatan adalah 

dengan berlatih menggunakan beban, selain itu dapat melakukan latihan 

seperti gerakan meloncat ke depan, ke belakag dan ke samping. 

3) Latihan kecepatan, latihan yang tepat untuk melatih kecepatan adalah lari 

cepat denga jarak dekat, lari bolak-balik, jongkok berdiri dan diikuti lari cepat 
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dalam jarak yang dekat pula. Kecepatan merupakan faktor yang penting 

dalam permainan bulutangkis, karena pemain harus cekatan dalam merubah 

arah gerak secara  tiba-tiba. 

4) Latihan kelenturan, kelenturan adalah komponen kesegaran jasmani yang 

sangat penting dikuasai oleh setiap pemain bulutangkis. Dengan karakteristik 

gerak serba cepat, kuat, luwes namun bertenaga, pembinaan kelenturan tubuh 

harus medapat perhatian khusus. 

5) Latihan bayangan, latihan ini berfungsi meningkatkan gerakan kaki, 

kecepatan, serta daya tahan. Latihan ini dapat digunakan sebagai latihan 

khusus dan rutin dalam pembinaan bulutangkis. 

2.2.2.3 Peningkatan kualitas gerak khusus pemain  

Pada tahapan ini pelatihan bertujuan untuk memahirkan gerakan 

kompleks dan harmonis yang dibutuhkan oleh setiap pemain untuk menghadapi 

suatu pertandingan. 

2.2.3 Aspek Taktik 

Dalam bulutangkis tidak hanya diperlukan fisik dan teknik yang bagus, 

akan tetapi faktor taktik juga menjadi salah satu faktor penentu dalam permainan 

bulutangkis. Beberapa pembinaan mengenai taktik dalam bulutangkis menurut 

Hermawan Aksan (2012 : 108) adalah sebagai berikut : 

1) Taktik dan teknik pukulan, yaitu kemampuan teknik pukulan atlet dapat 

menipu lawan atau menempatkan kok pada tempat yang suliit dijangkau dan 

susah untuk dikembalikan. 
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2) Taktik permainan tunggal, yaitu untuk dapat mengatasi suatu permainan 

tunggal dan lawan dalam suatu pertandingan atau game serta dapat mengatur 

posisi bola agar lawan sulit untuk mencapainya. 

3) Taktik permainan ganda, yaitu untuk dapat bekerja sama dengan menjaga 

daerah pertahanan sendiri, serta dapat mematikan bola secepat mungkin dari 

lawan. 

2.2.4 Aspek Psikologi 

Fungsi dari aspek psikologi adalah sebagai penggerak atau peengarah 

penampilan atlet. Faktor psikologi merupakan struktur dan fungsi aspek psikis, 

baik karakterologis (misalnya emosi, motivasi, self efficacy, dan sebagainya) 

maupun kognitif (intelektual) yang bisa menunjang (atau menghambat) aktualisasi 

sesuai potensi yang ada dan dilihat pada prestasi yang dicapai. Factor-faktor 

emosi dalam diri atlet menyangkut sikap dan perasaan atlet pribadi terhadap diri 

sendiri, pelatih, maupun hal-hal lain di sekelilingnya. Dalam olahraga kompetitif 

khususnya bulutangkis, yang perlu diperhatika adalah bagaimana seorang atlet 

dapat mengendalikan emosinya agar tidak merugikan dirinya sendiri, tetapi 

sebaliknya untuk dapat dijadikan sebagai  motivator untuk berprestasi. 

Jadi memang faktor psikologis memegang peranan penting pada 

pencapaian prestsi tinggi. Pada penampilan atlet tingkat internaisonal, khususnya 

bulutangkis, dibutuhkan setidaknya 50% faktor fisik dan 50% faktor psikologis 

untuk menjadi juara. Bahkan seoorang pakar psikologis olahraga dunia 

mengatakan bahwa 80% faktor kemenangan atlet professional ditentukan oleh 

faktor psikologis. Faktor psikologis pun juga berguna untuk membina dan 
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mencetak atlet. Bagi atlet pemula diharapkan mampu memperlihatkan prestasinya 

dan mengembangkan sebaik-baiknya tanpa hambatan dari faktor-faktoor yang ada 

dalam kepribadiannya. 

Apabila keempat faktor diatas, yaitu teknik, taktik, fisik dan psikologis 

dimiliki oleh atlet, maka atlet tersebut bisa menjadi atlet unggul dan memiliki 

modal untuk meraih prestasi puncak. Karena faktor-faktor tersebut saling 

berkaitan dalam memunculkan prestasi yang maksimal. 

2.3 Pengertian Motivasi 

Dalam kehidupan manusia senantiasa melakukan berbagai kegiatan, baik 

itu bersifat pribadi, dalam kehidupan sosial, pekerjaan maupun dalam dunia 

pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam usahanya untuk mencapai tujuan 

tertentu, dengan demikian dibutuhkan upaya agar tujuan tercapai. 

Motivasi itu sendiri adalah suatu keadaan yang merupakan daya 

penggerak dalam diri seseorang individu untuk mendorong yang bersangkutan 

melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. 

Daya penggerak ini akan menjadi aktif pada saat tertentu jika tujuan yang ingin 

dicapai sangat dirasakan atau dihayati, segala sesuatu yang berkaitan dengan 

perkembangannya penggerak tersebut dapat digolongkan dalam bentuk motivasi. 

Motivasi dapat menimbulkan suatu perubahan energi dalam diri individu, dan 

pada akhirnya akan berhubungan dengan kejiwaan, perasaan dan emosi untuk 

bertindak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Oemar 
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Hamalik, 2001:158). Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai 

tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan dalam 

belajar (M, Dalyono, 1997 : 235). 

Motivasi sebagai suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu, yang dalam pelaksanaannya bisa dengan direncanakan 

ataupun muncul dalam keadaan tertentu. Pengertian dari motivasi adalah suatu 

keadaan yang merupakan daya penggerak dalam diri seseorang individu untuk 

mendorong yang bersangkutan melakukan kegiatan ataupun aktivitas tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu pula. 

Daya penggerak ini akan menjadi aktif pada saat tertentu jika tujuan yang 

ingin dicapai sangat dirasakan atau dihayati, segala sesuatu yang berkaitan dengan 

perkembangan penggerak tersebut dapat digolongkan dalam bentuk motivasi. 

Motivasi dapat menimbulkan suatu perubahan energi dalam diri individu, dan 

pada akhirnya akan berhubungan dengan kejiwaan, perasaan, dan emosi untuk 

bertindak dan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, kebutuhan, dan 

keinginan tertentu, agar perbuatan atau keinginan itu terlaksana, harus ada 

kekuatan atau pendorong dari dalam diri seseorang atau orang lain. 

Berikut adalah definisi motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

antara lain : 

2.3.1 Atlanto (Rusda Koto, 1996: 1932) 

Motivasi adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu 

motif telah dihubungkan dengan suatu penghargaan yang sesuai. 
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2.3.2 Ducan (Ngalim Purwanto, 1990: 72) 

Seorang ahli matematika ini mengemukakan bahwa motivasi berarti 

setiap usaha yang dilandasi untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar 

meningkatkan kemampuannya secara maksimal untuk mencari tujuan organisasi. 

2.3.3. Menurut James O. Whittaker (Rusdo Koto, 1996 : 33) 

Motivasi adalah suatu istilah yang sifatnya luas, yang digunakan dalam 

psikologi, yang meliputi kondisi-kondisi atas keadaan internal yang mengaktifkan 

atau memberi kekuatan kepada organisme dan mengarahkan tingkah organisme 

untuk mencapai tujuan. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi dalam 

penelitian ini adalah sesuatu yang muncul dari diri seseorang yang dapat berakibat 

adanya dorongan untuk melakukan sesuatu, hal tersebut dikarenakan adanya 

tujuan, kebutuhan dan keinginan. Motivasi bisa juga dikatakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga seseorang itu mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan berusaha menggerakkan rasa 

tidak suka itu. jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi 

tumbuh dalam diri seseorang. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dua penggerak 

pokok motivasi. 

Pertama, motivasi berhubungan dengan kehidupan batin seseorang, 

menyangkut fungsi psikis atau berkaitan dengan soal kejiwaan yang abstrak 

sifatnya. Karena bersifat abstrak, maka sulit untuk dilihat bagaimana wujud yang 

sebenarnya, hanya bisa dirasakan secara pasti oleh orang yang bersangkutan. 
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Yang kedua, motivasi juga berkaitan erat dengan tingkah laku seseorang, 

maksudnya sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan di dalam dirinya telah 

ada motivasi yang menjadi pendorong serta penggerak pertamanya. Setiap 

perbuatan pada hakekatnya dipengaruhi oleh macam dan intensitas motivasi yang 

melatarbelakangi dilakukannya perbuatan tersebut. 

2.4 Macam-macam Motivasi 

Dalam buku psikologi oleh Singgih Dirga Gunarsa, (1996 : 53) motivasi 

terbagi menjadi dua, yaitu : motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

2.4.1 Motivasi Instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, 

akan tetapi tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam setiap individu sudah 

memiliki dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi (Singgih 

Dirga Gunarsa, 1996 : 54). 

Dengan definisi tersebut diatas, maka dapat dirangkum bahwa motivasi 

instrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang atau individu. 

Individu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari dalam, tanpa adanya 

pengaruh dari luar. Jadi apabila seorang memang masuk pada PB berarti di dasari 

oleh kemauan sendiri. 

Motivasi instrinsik sering disebut con petence motivasi, karena dengan 

motivasi instrinsik orang biasanya sangat bergairah untuk meningkatkan 

kompeten dalam usaha mencapai kesempurnaan (Drs. Herman Subardjah, 2000 : 

21). 
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Aktivitas yang terdorong motivasi instrinsik biasanya bertahan lebih 

lama dibandingkan dengan aktivitas yang terdorong motivasi ekstrinsik. Oleh 

karena itu motivasi instrinsiklah yang harus ditumbuhkan dalam setiap aktivitas. 

2.4.2 Motivasi Ekstrinsik 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar 

individu yang menyebabkan individu berperstasi, (Singgih Dirga Gunarsa, 1996 : 

53). Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya persyaratan dari luar (Drs. Rochman Natawijaya, 1976 : 26). 

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang menyebabkan individu bertingkah laku karena adanya 

dorongan dari atau rangsangan dari luar individu tersebut, misalnya hadiah, pujian 

dan yang lainnya. 

Motivasi ekstrinsik dalam dunia olahraga sering pula disebut Competitive 

Motivation, yang merupakan dorongan untuk bersaing, untuk menjadi lebih baik 

dan yang lain. Karena ingin menjadi yang lebih baik dan yang lain maka sering 

timbul perasaan superior, hal ini disebabkan karena adanya motivasi kompetitif. 

Sifat ini mudah berkembang menjadi sifat egosentri, karena itu individu tersebut 

biasanya akan kurang peka terhadap perasaan atau pendapat orang lain, yang akan 

dipengaruhi oleh obsesi yang lebih unggul, dan satu-satunya tujuan dapat 

mengalahkan yang lain. Dalam kondisi tersebut biasanya orang yang akan 

demikian cenderung akan mencari berbagai akal atau cara mencapai tujuannya 

(Soegiyanto KS, 1997 : 11). 
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Motivasi ekstrinsik tidak harus selalu menyebabkan timbulnya hal-hal 

atau efek yang negatif. Motivasi ekstrinsik tetap dapat merupakan dorongan yang 

kuat bagi seseorang untuk berusaha dan mencurahkan kemampuan maksimal dan 

untuk yang tampil sebaik-baiknya. 

2.5 Pengertian Motivasi Berprestasi pada Atlet 

Motivasi berprestasi oleh Mc Clelland diartikan sebagai suatu dorongan 

yang muncul karena adanya suatu rangsang atau stimulus yang menggerakkan 

individu untuk dapat bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien untuk 

mencapai prestasi yang diinginkan. Lebih lanjut Winkel (1996 : 150) mengartikan 

motivasi berprestasi sebagai keseluruhan daya penggerak  psikis di dalam diri 

yang dapat menimbulkan kegiatan untuk berprestasi demi mencapai tujuan. Tidak 

jauh berbeda Rusyan (1992 : 110) mengatakan bahwa motivasi berprestasi disebut 

juga sebagai suatu dorongan yang ada dalam setiap individu yang bertujuan untuk 

mencapai prestasi atau usaha untuk mencapai sukses dengan bersaing melalui 

usaha-usaha untuk melebihi perbuatan yang lampau dan untuk mengungguli orang 

lain. 

Menurut Satiadarma (2000 : 29) seorang atlet adalah individu yang 

memiliki keunikan tersendiri. Ia memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan 

kepribadian tersendiri serta latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara 

spesifik pada dirinya. Seorang atlet biasanya membutuhkan waktu yang cukup 

banyak untuk berlatih, bahkan sebagian waktunya dihabiskan di lapangan untuk 

berlatih sehingga waktu untuk kegiatan lainnya, seperti bermain, belajar dan 

bersosialisasi para atlet tidak sebanyak masyarakat pada umumnya. 
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Mengacu pada pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi berprestasi pada atlet adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam 

diri atau suatu dorongan atu keinginan dari dalam individu yang memiliki 

keunikan tersendiri serta mengggunakan sebagian besar waktunya untuk berlatih 

dengan tujuan mengikuti suatu kompetisi olahraga agar dapat mencapai prestasi 

yang membanggakan untuk berusaha lebih keras dalam mencapai sukses dan 

untuk mencapai prestasi yang lebih baik serta memperoleh apa yang menjadi 

tujuan akhir yang dikehendaki. 

2.5.1 Ciri-ciri individu dengan Motivasi Berprestasi yang Tinggi 

Irwanto, dkk (1997 : 207) menjelaskan bahwa motivasi berprestasi 

tercermin dari perilaku individu yang selalu mengarah pada suatu standar 

keunggulan. Individu seperti ini menyukai tugas yang menantang, tanggung jawab 

secara pribadi dan terbuka terhadap umpan balik guna memperbaiki prestasi. 

Menurut Mc Clelland individu yang memiliki motivasi berprestasi 

ditandai dengan ciri-ciri antara lain : 

2.5.1.1 Tanggung jawab 

Atlet yang motivasi berprestasinya tinggi memiliki tanggung jawab yang 

penuh dalam menjalankan program latihan yang diberikan kepadanya dengan 

bersungguh-sungguh dan disiplin tinggi. Tanggung jawab dan disiplin yang tinggi 

dapat ilihat dari tepat waktunya dalam latihan, tidur, menjaga asupan makanan, 

serta melakukan latihan dengan semangat dan bersungguh-sungguh. 
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2.5.1.2 Mempertimbangkan risiko 

Atlet dengan motivasi berprestasi tinggi cenderung memilih aktivitas 

yang menantang namun tidak berada di atas taraf kemampuan dan cenderung 

memilih aktivitas dengan derajat sedang yang memungkinkan berhasil. Mereka 

menghindari tugas yang dirasa terlalu mudah karena sedikitnya tantangan atau 

kepuasan yang didapat. Misalnya, seseorang yang belum bisa melakukan jumping 

smash akan berusaha keras agar berhasil walaupun dengan resiko bisa cidera. 

2.5.1.3 Memperhatikan umpan balik 

Atlet yang melakukan evaluasi baik saat berhasil maupun gagal dan 

meminta umpan balik kepada pelatih adalah atlet yang mempunyai motivasi 

berprestasi yang tinggi. Ia lebih suka berlatih dalam situasi dimana ia dapat 

memperoleh umpan balik yang konkret tentang apa yang sudah ia lakukan. 

Karena jika tidak, mereka tidak dapat mengetahui apakah mereka sudah 

melakukan sesuatu dengan baik dibandingkan yang lain atau belum. Umpan balik 

ini selanjutnya akan dipergunakan untuk memperbaiki prestasinya. 

2.5.1.4 Kreatif-Inovatif 

Atlet dengan motivasi berprestasi tinggi biasanya sering melakukan 

inovasi dalam bermain dengan melakukan cara atau sesuatu yang beda dari 

sebelumnya. Ia akan lebih sering mencari informasi untuk menemukan cara yang 

lebih baik dalam melakukan suatu dan lebih inovatif sehingga dapat menemukan 

taktik dan strategi yang baik dalam mengatasi lawan-lawannya. 
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Sedangkan menurut Haryanto, dkk (2001 : 12), ciri-ciri orang yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah : 

1) Bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya 

2) Membutuhkan umpan balik atas hasil kerjanya 

3) Inovatif 

4) Memilih tugas dengan tingkat kesulitan sedang 

5) Memperhitungkan risiko atas tindakannya 

6) Memiliki daya tahan tinggi dalam mengerjakan tugasnya 

7) Rasional 

8) Orientasi ke masa depan 

pada penelitian ini, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi 

yang akan digunakan adalah ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi 

dari Mc Clelland. Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi tersebut 

adalah : memiliki tanggung jawab, memperhatikan umpan balik, 

mempertimbangkan risiko, dan kreatif. Keempat ciri motivasi berprestasi tersebut 

akan menjadi dasar dalam penyusunan alat ukur penelitian berupa skala motivasi 

berprestasi. 

2.6 Sarana dan Prasarana Olahraga 

Pembahasan tentang sarana dan prasarana olahraga dalam penelitian akan 

mengutamakan pada sarana dan prasarana olahraga yang terkait dengan 

penyelenggaraan kegiatan bulutangkis itu sendiri. 
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2.6.1 Sarana Olahraga 

Istilah sarana olahraga adalah terjemahan dari “facilities”, yaitu sesuatu 

yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga 

atau pendidikan jasmani. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu : 

1) Peralatan (apparatus), ialah sesuatu yang digunakan, contoh : palang 

tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, kuda-kuda, dan lain-lain. 

2) Perlengkapan (device), terdiri dari : Pertama sesuatu yang melengkapi 

kebutuhan prasarana, misalnya ; net, bendera untuk tanda garis batas dan 

lain-lain. Kedua, sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan 

tangan atau kaki, misalnya ; bola, raket, pemukul dan lain-lain. 

2.6.2 Prasarana Olahraga 

Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan). Dalam 

olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau 

memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat 

tersebut adalah susah dipindahkan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disebutkan beberapa contoh 

prasarana olahraga ialah ; lapangan, stadion dan lain-lain. Gedung olahraga 

merupakan prasarana berfungsi serba guna yang secara berganti-ganti dapat 

digunakan untuk pertandingan beberapa cabang olahraga. 
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2.6.3 Sarana dan Prasarana Bulutangkis 

2.6.3.1 Net 

Ditengah-tengah lapangan, net brdiri dengan tinggi 155 cm di bagian 

tepi. Net merupakan pembatas berupa jaring yang membentang antara dua bidang 

permainan dan diikatkan pada tiang. Kedua tiang haruslah kukuh, sehingga net 

yang dibentangkan tidak akan turun bila ditarik kencang agar lurus. Tinggi net di 

tengah-tengah lapangan adalah 152 cm dari permukaan lapangan.  

Net harus dibuat dari tali halus atau serat yang bewarna gelap, yang 

tebalnya tidak boleh lebih dari 15 mili meter dan besar lubang-lubang jaringnya 

tidak lebih dari 20 mm. Jaring harus direntangkan dengan kokoh dari tiang ke 

tiang dan lebarnya harus 76 cm, tinggi bagian atas jaring dari lantai harus 1,55 

meter tingginya dari bagian pinggir atau kedua tiang netnya. Jaring harus diberi 

pinggiran dengan pita putih yang lebarnya 7,5 cm dan diperkuat oleh tali atau 

kabel yang ditarik tegang serta diikatkan pada bagian atas kedua tiang net. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Net Bulutangkis 

                     (Sumber: google.image.com) 
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2.6.3.2 Raket 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.2. Raket Bulutangkis 
       (Sumber: google.image.com) 

Hampir semua pemain atau masyarakat awam sekalipun sudah mengenal 

raket. Jika pada tahun 1970-an gagang raket maupun daun raket masih terbuat dari 

kayu, maka pada saat ini raket sudah dibuat dari berbagai jenis bahan. Misalnya 

dari bahan alumunium, bahan grafit, dan karbon. 

Di tengah daun raket terdapat jaring yang dibuat dari senar (string), 

berupa tali plastik sintetis. Senar yang baik adalah senar yang bisa dipasang 

sekencang-kencangnya tetapi tidak mudah putus (dengan tarikan 21-24 ukuran 

kekencangan raket), agar raket dapat memantulkan shuttlecock yang dipukul 

dengan kencang dan cepat. 

Raket standar memiliki ukuran panjang 66-68 cm dan lebar kepala 22 

cm. Untuk raket berbahan karbon, beratnya adalah 85 gram. Selain itu raket 

mempunyai bentuk yang bermacam-macam, diantaranya : 

1) Raket yang mempunyai berat pada kepalanya, dengan maksud untuk 

memainkan pola permainan menyerang. 
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2) Raket yang pegangannya lebih berat dari kepala raket, bertujuan untuk 

mengandalkan pola permainan bertahan. 

3) Raket yang seimbang beratnya antara kepala raket dan pegangan sehingga 

dapat mengembangkan pola permainan, baik untuk menyerang maupun 

bertahan. 

2.6.3.3 Kok (shuttlecock) 

“Kok” adalah istilah yang lazim digunakan di Indonesia untuk menyebut 

shuttlecock (untuk selanjutnya, agar tidak membingungkan, kita menyebutnya 

shuttlecock). Shuttlecock yang biasanya terbuat dari bulu angsa buatan pabrik 

umumnya sudah memiliki standar yang ditentukan IBF. Berat shuttlecock  sekitar 

5,67 gram. Bulu angsa atau bulu ayam yang menancap pada gabus yang 

dibungkus kulit berwarna putih berjumlah antara 14-16 buah, dan diikat dua tali 

agar mudah lepas. Gabus sendiri berdiameter 1-1/8 inch atau 25-28 milimeter. 

Bulunya harus berukuran 64-74 milimeter dari ujung atas sampai ke bagian yang 

rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54-56 

milimeter dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat.  

Syarat shuttlecock yang dipakai untuk pelatihan adalah jika tidak ada 

perbedaan yang menyolok mengenai bentuk umum terutama pada berat, 

kecepatan dan jalannya shuttlecock. Perubahan-perubahan seperti tersebut boleh 

diadakan, asalkan dengan persetujuan organisasi nasional yang bersangkutan. 

Berhubung kondisi tempat dan kedudukan cuaca dalam pemakaian shuttlecock 

maka ada ketentuan mengenai persyaratan pemakaian shuttlecock yang dapat 

diubah asal tidak menyimpang dari ketentuan yang ada seperti halnya : 
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1) Ditempat-tempat yang keadaannya, baik karena tempatnya tinggi maupun 

iklimnya menyebabkan shuttlecock yang berukuran standar itu tidak cocok 

maka dapat diubah. 

2) Apabila ada hal-hal yang khusus yang dapat menyebabkan minat untuk 

permainan itu menjadi kurang. Shuttlecock dianggap betul kecepatannya, jika 

seorang pemain yang bertenaga biasa, dari garis belakang memukul 

shuttlecock  itu sekuat-kuatnya dengan pukulan dari bawah dan arah 

shuttlecock yang paralel dengan garis batas samping dan menuju ke sudut 

atas, itu jatuh tidak kurang dari 30 cm dan tidak lebih dari 76 cm sebelum 

garis batas belakang yang ada di seberang. 

Di luar negeri, banyak pula digunakan shuttlecock dari karet, baik untuk 

gabus maupun bulunya. Bentuk, ukuran, dan besarnya harus sama dengan 

shuttlecock  yang terbuat dari bulu angsa, namun umumnya shuttlecock plastik 

hanya dipakai untuk latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Shuttlecock  Bulutangkis 
                                                          (Sumber: google.image.com) 

 

Bila dipukul menggunakan raket dengan tangan di bawah pinggang, 

shtuttlecock yang bagus akan meluncur lurus, tanpa gerakan ke arah kiri atau 
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kanan saat mengudara. Para pemain tingkat internasional sering mencoba 

shtuttlecock dengan memukul ke ruang di balik netnya. Bila dipukul dengan 

tangan mengayun dari bawah, shuttlecock yang baik akan mencapai kira-kira di 

tempat yang sama dengan pelaku servis. 

2.6.3.4 Sepatu dan Pakaian 

Pemain bulutangkis memiliki perlengkapan utama dan perlengkapan 

utama dan perlengkapan tambahan saat tampil dalam permainan atau 

pertandingan. Baju, celana, dan sepatu tergolong aseseori utama, sedang ikat 

tangan, ikat kepala, dan pengaman lutut bisa disebut asesori tambahan. Sepatu 

bulutangkis harus ringan, namun “menggigit” (tidak licin atau selip) bila dipakai 

di lapangan agar pemain dapat bergerak maju maupun mundur tanpa selip alias 

terpeleset. Karena sol yang “menggigit” dibutuhkan karena frekuensi gerakan 

maju dan mundur di bulutangkis relatif tinggi dan dalam tempo cepat. 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Gambar 4. Sepatu bulutangkis 
                (Sumber: google.image.com) 

 
2.6.3.5  Lapangan 

Lapangan bulutangkis dapat dibuat di berbagai tempat, bisa di atas tanah, 

atau untuk saat ini kebanyakan diatas lantai semen atau ubin. Pembuatan lapangan 

bulutangkis biasanya sekaligus di desain dengan gedung olahraganya. 
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Gambar 5. Lapangan bulutangkis 
                (Sumber: google.image.com) 

Ketentuan mengenai lapangan bulutangkis didasarkan atas buku statute 

IBF, yang terinci sebagai berikut : 

Untuk pertandingan atau kejuaraan bulutangkis internasional selalu 

menggunakan satu lapangan, ukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan 

ukuran lapangan permainan ganda. Tetapi bila permainan itu memainkan partai 

tunggal maka panitia pelaksana memindahkan pita batas yang ada di net digeser 

ke lapangan tunggal. Ukuran lapangan untuk permainan tunggal yaitu panjang 

13,40 m dan lebar 5,18. Penggunaan lapangan khusus untuk permainan tunggal 

dalam suatu kejuaraan kurang lazim digunakan. Ukuran lapangan bulutangkis 

yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan Internasional Badminton Federation 

atau IBF adalah sebagai berikut : 

1) Ukuran Lapangan 

 Panjang : 13,40 meter atau 44 feet 

 Lebar : 6,10 meter atau 20 feet 
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2) Clair Space (C,S) atau daerah bebas penonton 

 Untuk IBF minimal : 1,25 meter 

 Untuk PBSI : 3,00 meter (diusahakan) 

3) Lebar garis batas : 4 cm atau 1,5 inch 

4) Tinggi Net : 

 Ketinggian net yang ada ditengah : 1,524 m atau 5 feet 

 Ketinggian net didekat tiang net/pinggir : 1,55 m atau 5 feet, I inch 

5) Tiang net/Post  :  Berada pada tepat diatas garis batas samping atau side line 

for double 1 feet = 30,46 cm dan 1 inch = 2,54 cm 

Lapangan bulutangkis dapat digunakan dengan dua macam, yaitu : 

2.6.3.5.1 Di halaman atau out door court 

Menggunakan lapangan di halaman luar dalam bermain bulutangkis, 

hanyalah sekedar untuk berekreasi dan mencari keringat saja. Lapangan 

hendaknya terlidung dari bangunan-bangunan atau pohon-pohon dengan tujuan 

mengurangi gangguan desiran angin. Kecuali itu, juga harus ada selokan 

disekitarnya untuk pembuangan air hujan atau harus ada bagian tanah yang lebih 

rendah dari lapangan. Disamping itu, juga harus ada pemikiran atau peninjauan 

terhadap sinar matahari sehingga letak lapangan membujur kearah utara selatan, 

untuk menghindari kesilauan langsung. 

2.6.3.5.2 Di dalam gedung atau indoor court 

Lapangan ini dapat digunakan untuk tujuan latihan-latihan meningkatkan 

prestasi dan sebagai rekreasi, disamping itu juga untuk menyelenggarakan 

pertandingan tingkat nasional maupun internasional. Perlu diingat, tempat 
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lapangan harus dibuat sesuai dengan perencanaan tata kota dan sebaiknya 

ditempatkan pada daerah rekreasi dalam suatu kota pusat kegiatan olahraga, 

sehingga mudah dicapai. Perlu diperhatikan untuk pembuatan lapangan terletak 

membujur kearah barat timur, agar pada sore hari lapangan ini masih tetap bisa 

dipakai, tanpa menyilaukan pemain oleh cahaya yang masih bisa masuk lewat 

jendela kaca di atas. 

2.6.3.5.3 Bentuk Aula atau Hall 

Bentuk bangunan aula yang ditentukan dalam pertandingan dan dianggap 

sah dapat digunakan, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Ketinggian ruangan, tinggi lapangan untuk pertandingan internasional adalah 

paling rendah 8 meter dari permukaan lantai sampai plafond atau atap dan 

bebas dari gangguan apapun. 

2) Jarak pinggir lapangan, pinggir lapangan harus ada tempat yang kosong dan 

jarak lapangan satu dengan yang lain berdampingan selebar 1,25 meter. 

Ketentuan ini dinamakan daerah bebas atau clear space. 

3) Lantai atau floor, prinsip dalam pembuatan lantai adalah bagaimana 

mengusahakan agar lantai itu kuat, tidak licin dan tidak berdebu. Pembuatan 

lantai ini ada yang terbuat dari porta court kayu semacam ubin tebal, beton 

bertulang  dan ubin biasa. Untuk masa sekarang sudah ada lapangan 

bulutangkis yang terbuat dari karpet yang dipasang diatas lantai. 

4) Suasana ruangan, didalam ruangan harus diusahakan bebas dari hembusan 

atau desiran angin. 
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5) Bentuk dinding, bagian dinding sebelah belakang lapangan harus diusahakan 

tidak bergambar, tapi polos serta tidak memantulkan sinar bila kena sinar 

lampu. Dinding harus berwarna muda, jangan putih misalnya warna biru, 

hijau muda adalah lebih baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2002:136). Menurut 

Sutrisno Hadi (1993:4) penelitian adalah usaha untuk menemukan 

mengembangkan dan menguji kebenaran serta pengetahuan dan metode ilmiah. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan metode penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam proses 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

dengan metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif eksploratif 

yaitu suatu penelitian yang jawabannya masih sukar ditebak dan bertujuan 

menggambarkan keadaan suatu status atau fenomena yang diteliti sehingga 

penelitian tidak merumuskan hipotesis (Suharsimi Arikunto,2002:71). Dalam 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang 

digambarkan dengan kalimat kategori atau tahapan, pada hakekatnya adalah 

mengamati secara langsung obyek penelitian. Dengan demikian akan diperoleh 

gambaran tentang motivasi dan sarana prasarana di beberapa PB di kabupaten 

Demak. 

Dalam menggunakan metode penelitian pada suatu penelitian harus 

terpusat dan mengarah pada tujuan penelitian, yang meliputi : 
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3.1 Populasi  

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki dan 

paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1998:220). Dari 

pengertian ini mengandung maksud bahwa populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan individu-individu itu 

paling sedikit mempunyai sifat sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah atlet PB yang ada di kabupaten 

Demak. Jumlah populasi adalah seluruh atlet di 3 PB yang ada di kabupaten 

Demak. PB. Remaja 49 atlet, PB. Cahaya Mas 25 atlet, PB. Krisna 14 atlet. 

3.2 Sampel 

Adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2002:109). Teknik pengambilan responden pada penelitian ini adalah responden 

bertujuan atau purposive responden. Teknik pengambilan responden dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan total 

sampling yaitu seluruh atlet di 3 PB yang ada di kabupaten Demak. 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah 

faktor-faktor yang berperan dalam suatu peristiwa yang akan mempengaruhi hasil 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi berprestasi dan sarana 

prasarana yang meliputi 1) Tangung jawab, 2) Menerima umpan balik, 3) 

Mempertimbangkan risiko, 4) Kreatif dan inovatif dan 5) Sarana dan Prasarana. 
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Sehingga dalam melaksanakan penelitian harus terpusat dalam upaya 

memecahkan permasalahan yang terkait dengan variabel penelitian yang ada. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data merupakan faktor yang penting, karena dengan 

adanya analisis data dapat dilakukan dan selanjutnya dapat ditarik simpulan. Data 

penelitian dihimpun langsung melalui (1) angket, (2) pengamatan langsung atau 

observasi, (3) wawancara, (4) dokumentasi. 

3.4.1 Angket 

Untuk memperoleh data digunakan suatu cara atau alat yang tepat agar 

kesimpulan yang akan diambil tidak menyimpang atau menyesatkan. Cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

survei yaitu penelitan yang mengambil responden dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Masri panggaribun 1989:3). 

Angket adalah suatu pengumpulan data atau suatu penelitian mengenai 

suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut keperluan umum atau orang 

banyak (Soekidjo Notoatmojo 2002:112) sedangkan angket menurut Suharsimi 

Arikunto 2002:128 bahwa angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket diadakan 

dengan mengadakan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir. Formulir 

diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapat tanggapan, 

informasi dan jawaban. 
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Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau 

kuesioner tertutup, artinya angket disampaikan langsung kepada orang yang 

dimintai informasi tentang dirinya sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban 

yang tersedia. 

Beberapa asumsi dasar dalam kaitan dengan teknik angket tertutup 

adalah subyek adalah orang yang tahu tentang dirinya, subyek mempunyai 

kejujuran dalam menjawab, subyek mampu membaca dan menafsirkan pertanyaan 

yang sama seperti yang dimaksud peneliti, subyek adalah atlet PB yang ada di 

kabupaten Demak. 

Dipilih angket tertutup karena angket tipe ini dapat menggali maksud 

peneliti sehingga respon segera terdorong untuk mengisi angket tersebut, lebih 

mudah dalam memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan untuk menjawab 

lebih singkat jika dibandingkan dengan angket tipe yang lain. 

3.4.2 Teknik Pengamatan dan Observasi 

Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti 

menanyakan langsung kepada subyek, tetapi karena peneliti hendak memperoleh 

keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah 

mengamati sendiri yang berarti mengamati langsung penelitiannya. 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini tidak berstruktur dalam suasana 

alamiah dan pada tahap awal penelitian bersifat tertutup agar subyek yang diteliti 

tidak tahu bahwa kegiatannya sedang diamati. Teknik ini dipakai mengingat 

peneliti sudah dikenal subyek, sehingga peneliti harus berusaha melakukan 

pengamatan secara jujur, obyektif, dan penuh tangung jawab. Jadi, kegiatan 
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observasi ini dilakukan guna mencatat kejadian-kejadian di lapangan secara 

langsun sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. 

3.4.3 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subyek bertujuan 

untuk menggali informasi dan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana 

keadaan sarana dan prasarana di tempat latihan. Data yang diperoleh dapat berasal 

dari keterangan subyek. Jadi, kegiatan wawancara ini dilakukan guna memperoleh 

semua informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

dengan cara bertatap muka secara langsung sehingga peneliti dapat memperoleh 

data yang diinginkan dengan jelas, benar, mendalam dan dapat dipercaya. 

Persiapan wawancara dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap 

berikut, yaitu : 

1) Tahap pertama adalah menemukan siapa yang akan diwawancarai. 

2) Tahap kedua adalah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan 

untuk mengadakan kontak dengan mereka. 

3) Tahap ketiga adalah mengadakan persiapan yang matang untuk melaksanakan 

wawancara. 

 
3.4.4 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penellitian sebagai sumber 

data  karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan 
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untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen digunakan 

untuk keperluan penelitian. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data 

secara tertulis maupun dalam bentuk gambar, melalui dokumen-dokumen maupun 

arsip-arsip yang oleh pihak PB di Kabupaten Demak, hasil-hasil pertandingan 

yang telah diikuti, jumlah atlet, serta catatan-catatan yang bersifat pribadi. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

sebagai berikut :  

1) Pengajuan tema kepada ketua jurusan dan penyusunan proposal penelitian. 

2) Pengajuan proposal penelitian kepada dosen pembimbing I dan II. 

3) Pengesahan proposal penelitian dan pembuatan surat ijin penelitian dari pihak 

jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

4) Menghubungi pihak PB bahwa akan diadakan penelitian . 

5) Uji coba instrument 

6) Pengolahan validitas dan reliabilitas kuesioner yang telah diuji cobakan. 

7) Setelah kuesioner valid dan reliabel, diadakan penelitian untuk memperoleh 

data dengan membagikan kuesioner pada sampel. 

8) Penyusunan skripsi dan pengolahan data 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini 

instrumen yang digunakan adalah dengan angket. Angket atau kuesioner berisi 

pertanyaan untuk memperoleh informasi dari sampel. Agar pertanyaan-pertanyaan 
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dalam instrumen penelitian lebih sistematis dan dapat mengenai sasaran yang 

dituju maka sebagai langkah awal terlebih dahulu disusun kisi-kisi instrumen 

penelitian sehingga lebih siap digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

atau instrumen penelitian. 

3.6.1 Skala Motivasi Berprestasi 

Skala yang digunakan untuk mengukur motivasi berprestasi disusun 

berdasarkan atas ciri-ciri motivasi berprestasi, yaitu : 

3.6.1.1 Tanggung Jawab 

Atlet yang motivasi berprestasinya tinggi memiliki tanggung jawab yang 

penuh dalam menjalankan program latihan yang diberikan kepadanya dengan 

bersungguh-sungguh dan disiplin tinggi. Tanggung jawab dan disiplin yang tinggi 

dapat ilihat dari tepat waktunya dalam latihan, tidur, menjaga asupan makanan, 

serta melakukan latihan dengan semangat dan bersungguh-sungguh. 

3.6.1.2 Menerima Umpan Balik 

Atlet dengan motivasi berprestasi tinggi cenderung memilih aktivitas 

yang menantang namun tidak berada di atas taraf kemampuan dan cenderung 

memilih aktivitas dengan derajat sedang yang memungkinkan berhasil. Mereka 

menghindari tugas yang dirasa terlalu mudah karena sedikitnya tantangan atau 

kepuasan yang didapat. Misalnya, seseorang yang belum bisa melakukan jumping 

smash akan berusaha keras agar berhasil walaupun dengan resiko bisa cidera. 

3.6.1.3 Mempertimbangkan Risiko 

Atlet yang melakukan evaluasi baik saat berhasil maupun gagal dan 

meminta umpan balik kepada pelatih adalah atlet yang mempunyai motivasi 
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berprestasi yang tinggi. Ia lebih suka berlatih dalam situasi dimana ia dapat 

memperoleh umpan balik yang konkret tentang apa yang sudah ia lakukan. 

Karena jika tidak, mereka tidak dapat mengetahui apakah mereka sudah 

melakukan sesuatu dengan baik dibandingkan yang lain atau belum. Umpan balik 

ini selanjutnya akan dipergunakan untuk memperbaiki prestasinya. 

3.6.1.4 Kreatif 

Atlet dengan motivasi berprestasi tinggi biasanya sering melakukan 

inovasi dalam bermain dengan melakukan cara atau sesuatu yang beda dari 

sebelumnya. Ia akan lebih sering mencari informasi untuk menemukan cara yang 

lebih baik dalam melakukan suatu dan lebih inovatif sehingga dapat menemukan 

taktik dan strategi yang baik dalam mengatasi lawan-lawannya. 

Tabel 3.1. Blueprint Skala Motivasi Berprestasi 

Ciri-ciri Motivasi 
Berprestasi 

Jumlah Pernyataan Total 
item Favourable Unfavourable 

Tanggung Jawab 4 4 8 
Menerima Umpan Balik 4 4 8 
Mempertimbangkan 
Risiko 4 4 8 

Kreatif 4 4 8 
Total 16 16 32 

 

Skala Motivasi berprestasi terdiri dari 4 ciri dan tiap-tiap ciri terdri dari 

dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat favourable atau item yang 

mendukung atau seiring dengan pernyataan dan unfavourable atau item yang tidak 

mendukung atau tidak seiring dengan pernyataan. Skala motivasi berprestasi ini 

menggunakan empat pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
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Pada pernyataan favourable, jawaban sangat sesuai (SS) memiliki nilai 4, 

sesuai (S) memiliki nilai 3, tidak sesuai (TS) memiliki nilai 2, dan sangat tidak 

sesuai (STS) memiliki nilai 1, sebaliknya pada pertanyaan unfavourable, jawaban 

sangat tidak sesuai (STS) memiliki nilai 4, tidak sesuai (TS) memiliki nilai 3, 

sesuai (S) memiliki nilai 2, dan sangat sesuai (SS) memiliki nilai 1. 

Tabel 3.2. Blue-Print sebaran Item skala motivasi 

Ciri-ciri Motivasi 
Berprestasi 

Jumlah Pernyataan Total 
item Favourable Unfavourable 

Tanggung Jawab 1,9,17,25 5,13,21,29 8 
Menerima Umpan Balik 2,10,18,26 6,14,22,30 8 
Mempertimbangkan 
Risiko 3,11,19,27 7,15,23,31 8 

Kreatif 4,12,20,28 8,16,24,32 8 
Total 16 16 32 

 

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka diperlukan alat 

pengukuran data. Yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu alat ukur atau 

instrumen penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen penelitian yang 

baik harus memenuhi dua syarat yang penting yaitu valid dan reliabel (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 144). 

3.6.2 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006: 168). Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product 

moment yaitu. 
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푟 = (∑ ) (∑ )(∑ )
{ (∑ ) (∑ ) }{ (∑ ) (∑ ) }

   

(Arikunto, 2006: 170) 
Keterangan: 

푟  = koefisien korelasi tiap item, 
푁 = banyaknya subjek uji coba, 
∑푋 = jumlah skor item, 
∑푌 = jumlah skor total, 
∑푋  = jumlah kuadrat skor item, 
∑푌  = jumlah kuadrat skor total, dan 
∑푋푌 = jumlah perkalian antara skor item dengan skor total. 

Kemudian  hasil  푟  dikonsultasikan dengan 푟   product moment 

dengan =5%. Jika 푟 > 푟  maka alat ukur dikatakan valid.  

Berdasarkan Perhitungan dengan rumus korelasi product moment, maka 

diperoleh hasil uji coba pada 32 soal uraian diperoleh 32 soal uraian valid semua.  

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena intrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Artinya, reliabilitas berhubungan 

dengan masalah kepercayaan, dimana suatu tes dikatakan mempunyai tingkat 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas tes berbentuk uraian adalah 

rumus Alpha sebagai berikut. 

푟 =
푛

(푛 − 1) 1 −
∑ ó
ó

 

Keterangan:  
푟          = reliabilitas yang dicari        
n       = jumlah butir soal                
 ó        = varians skor total             
ó         = varians skor butir  
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Kriteria pengujian reabilitas yaitu setelah didapatkan harga 푟 , 

kemudian 푟  tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada 

table yang selanjutnya disebut 푟  , jika 푟  > 푟  maka item tes yang 

diujikan reabilitas. Harga 푟  diperoleh dari 푟( , ) (Arikunto, 2006: 195). 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap terhadap hasil uji coba tes maka 

diperoleh 푟 = 0,76 dan 푟 = 0,514. Karena 푟 > 푟  maka instrument 

yang diujikan reliabel. 

3.7 Pelaksanaan Penelitian 

Angket yang sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas digunakan 

untuk mengambil data dari responden. Penelitian dilakukan secara beruntun 

dengan menyebarkan angket pada atlet PB di kabupaten Demak. Waktu 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dengan pihak 

pengurus PB. 

Pembagian angket dilakukan oleh peneliti dengan cara membagikan satu-

persatu kepada atlet peserta PB. 

3.7.1 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan yang dapat mempengaruhi penelitian berlangsung diantaranya : 

1) Faktor kesungguhan responden 

Kesungguhan responden saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner sangat mempengaruhi penelitian, dikarenakan responden 

pada penelitian adalah atlet PB yang berbeda-beda usianya, maka terlebih dahulu 

diberikan bimbingan dan penjelasan. 
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2) Faktor tenaga pembantu penelitian  

Penelitian tidak akan berjalan baik dan lancar tanpa adanya peran tenaga 

pembantu. 

3.8 Pengolahan Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) langkah yaitu 

persiapan, Tabulasi, dan Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

(Suharsimi Arikunto,2002 :209). 

3.8.1 Persiapan  

Langkah pertama meliputi pengecekan nama dan kelengkapan identitas 

pengisi atau identiras apa saja yang diperlukan bagi pengolahan data lebih lanjut. 

Pengecekan kelengkapan data dan pengecekan macam data isian. 

3.8.2 Tabulasi  

Sekumpulan data dan informasi yang diperoleh perlu disusun dalam satu 

bentuk pengaturan yang logis dan ringkas, dalam bentuk tabulasi. Langkah 

pertama dalam tabulasi adalah memberikan skor (Skoring) terhadap item-item 

yang perlu diberi skor, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi 

skor, mengubah jenis data disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik 

analisis yang digunakan. Sehubungan dengan angket yan berupa pertanyaan maka 

tabulasi dibuat kode hasil jawaban yaitu ”Sangat Setuju”, ”Setuju”, “Tidak 

Setuju”, ”Sangat Tidak Setuju”. 

3.8.3 Penerapan Data Sesuai Dengan Pendekatan Penelitian  

Pengolahan data disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. 

Mengingat data yang diperoleh berwujud frekuensi maka analisis statistik yang 

dapat digunakan adalah validitas dan reliabilitas. 
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BAB IV 
 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data variabel 

penelitian yaitu motivasi berprestasi dan sarana prasarana bulutangkis. Dimana 

akan dijabarkan tentang nilai rata-rata klasikal, kategori dan persentasinya.  

4.1.1.1 Variabel Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi dalam penelitian ini dapat diukur dengan 4 indikator 

yaitu tanggung jawab, menerima umpan balik, mempertimbangkan resiko, kreatif. 

4.1.1.1.1 Motivasi Berprestasi di PB. Remaja Demak 

Tabel 4.1 Distribusi Variabel Motivasi Berprestasi PB. Remaja Demak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 10 20,41% 
62,51% - 81,25% Tinggi 39 79,59% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 49 100% 

 Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 49 responden di PB. 

Remaja demak diperoleh keterangan tentang motivasi berprestasi sebagai berikut : 

10 responden (20,41%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria Sangat 

Tinggi, 39 responden (79,59%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria 
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Tinggi, 0 responden (0%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria rendah, 0 

responden (0%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria sangat rendah. 

Secara klasikal persentasi motivasi berprestasi sebesar 79,67% dan termasuk 

dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang motivasi berprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Diagram Batang Deskriptif Persentasi Motivasi Berprestasi 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel motivasi berprestasi dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat motivasi berprestasi berikut ini: 

1) Tanggung Jawab 

Gambaran tentang tanggung jawab berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Tanggung Jawab 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 17 34,69% 

62,51% - 81,25% Tinggi 32 65,31% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 49 100% 

 Sumber : Data penelitian, diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 49 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat tanggung jawab sebagai berikut : 17 responden 

(34,69%) menjawab sangat tinggi, 32 responden (65,31%) responden menjawab 

tinggi, 0 responden (0%) responden menjawab rendah, 0 responden (0%) 

responden menjawab sangat rendah, Secara keseluruhan indikator tanggung jawab 

sebesar 83,99% yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi.  

2) Menerima Umpan Balik 

Tabel 4.3 Distribusi Menerima Umpan Balik 
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 16 32,65% 

62,51% - 81,25% Tinggi 33 67,35% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 49 100% 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 49 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat menerima umpan balik  sebagai berikut : 16 responden 

(32,65%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria sangat tinggi, 

33 responden (67,35%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria 

tinggi, 0 responden (0%) memiliki tingkat menerima umpan balik  dengan kriteria 

rendah, 0 responden (0%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria 

sangat rendah. Secara klasikal persentasi menerima umpan balik  sebesar 80,99% 

dan termasuk dalam kriteria tinggi.  

3) Mempertimbangkan Resiko  

Gambaran tentang mempertimbangkan resiko berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Distribusi Mempertimbangkan Resiko 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 8 16,33% 
62,51% - 81,25% Tinggi 41 83,67% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 49 100% 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 49 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat mempertimbangkan resiko sebagai berikut : 8 

responden (16,33%) memiliki tingkat motivasi penghargaan  dengan kriteria 

sangat tinggi, 41 responden (83,67%) memiliki tingkat motivasi penghargaan 

dengan kriteria tinggi, 0 responden (0%) memiliki tingkat motivasi penghargaan 

dengan kriteria rendah , 0 responden (0%) memiliki tingkat motivasi penghargaan 

dengan kriteria sangat rendah, Secara klasikal persentasi motivasi penghargaan 

sebesar 77,74% dan termasuk dalam kriteria tinggi.  

4) Kreatif  

Gambaran tentang kreatif berdasarkan hasil pengamatan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Kreatif 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 4 8,16% 
62,51% - 81,25% Tinggi 42 85,71% 
43,76% - 62,50% Rendah 3 6,12% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 49 100% 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 49 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat kreatif sebagai berikut : 4 responden (8,16%) memiliki 
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tingkat kreatif dengan kriteria sangat tinggi, 42 responden (85,71%) memiliki 

tingkat kreatif dengan kriteria tinggi, 3 responden (6,12%) memiliki tingkat 

kreatif dengan kriteria rendah , 0 responden (0%) memiliki tingkat kreatif dengan 

kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi motivasi aktualisasi diri  sebesar 

75,96% dan termasuk dalam kriteria sangat tinggi.  

4.1.1.1.2 Motivasi Berprestasi di PB. Cahaya Emas Demak 

Tabel 4.6 Distribusi Variabel Motivasi Berprestasi  
PB. Cahaya Emas Demak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 10 40% 
62,51% - 81,25% Tinggi 14 56% 
43,76% - 62,50% Rendah 1 4% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 25 100% 

 Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 25 responden di PB. 

Cahaya Emas demak diperoleh keterangan tentang motivasi berprestasi sebagai 

berikut : 10 responden (40%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria 

Sangat Tinggi, 14 responden (56%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria 

Tinggi, 1 responden (4%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria rendah, 0 

responden (0%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria sangat rendah. 

Secara klasikal persentasi motivasi berprestasi sebesar 79,38% dan termasuk 

dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang motivasi berprestasi. 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Diagram Batang Deskriptif Persentasi Motivasi Berprestasi 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel motivasi berprestasi dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat motivasi berprestasi berikut ini: 

1) Tanggung Jawab 

Gambaran tentang tanggung jawab berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Tanggung Jawab 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 16 64% 

62,51% - 81,25% Tinggi 9 36% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 25 100% 

 Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 25 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat tanggung jawab sebagai berikut : 16 responden (64%) 

menjawab sangat tinggi, 9 responden (36%) responden menjawab tinggi, 0 

responden (0%) responden menjawab rendah, 0 responden (0%) responden 
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menjawab sangat rendah, Secara keseluruhan indikator tanggung jawab sebesar 

86,50% yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi.  

2) Menerima Umpan Balik 

Tabel 4.8 Distribusi Menerima Umpan Balik 
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 10 40% 

62,51% - 81,25% Tinggi 14 56% 
43,76% - 62,50% Rendah 1 4% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 25 100% 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 25 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat menerima umpan balik  sebagai berikut : 10 responden 

(40%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria sangat tinggi, 14 

responden (56%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria tinggi, 1 

responden (4%) memiliki tingkat menerima umpan balik  dengan kriteria rendah, 

0 responden (0%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria sangat 

rendah. Secara klasikal persentasi menerima umpan balik  sebesar 81,13% dan 

termasuk dalam kriteria tinggi.  

3) Mempertimbangkan Resiko  

Gambaran tentang mempertimbangkan resiko berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Distribusi Mempertimbangkan Resiko 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 5 20% 
62,51% - 81,25% Tinggi 18 72% 
43,76% - 62,50% Rendah 2 8% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 25 100% 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 25 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat mempertimbangkan resiko sebagai berikut : 5 

responden (20%) memiliki tingkat motivasi penghargaan  dengan kriteria sangat 

tinggi, 18 responden (72%) memiliki tingkat motivasi penghargaan dengan 

kriteria tinggi, 2 responden (8%) memiliki tingkat motivasi penghargaan dengan 

kriteria rendah , 0 responden (0%) memiliki tingkat motivasi penghargaan dengan 

kriteria sangat rendah, Secara klasikal persentasi motivasi penghargaan sebesar 

76,25% dan termasuk dalam kriteria tinggi.  

4) Kreatif  

Gambaran tentang kreatif berdasarkan hasil pengamatan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Kreatif 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 3 12% 
62,51% - 81,25% Tinggi 17 68% 
43,76% - 62,50% Rendah 5 20% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 25 100% 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 25 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat kreatif sebagai berikut : 3 responden (12%) memiliki 
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tingkat kreatif dengan kriteria sangat tinggi, 17 responden (68%) memiliki tingkat 

kreatif dengan kriteria tinggi, 5 responden (20%) memiliki tingkat kreatif dengan 

kriteria rendah , 0 responden (0%) memiliki tingkat kreatif dengan kriteria sangat 

rendah. Secara klasikal persentasi motivasi aktualisasi diri  sebesar 73,63% dan 

termasuk dalam kriteria tinggi.  

4.1.1.1.3 Motivasi Berprestasi di PB. Krisna Demak 

Tabel 4.11 Distribusi Variabel Motivasi Berprestasi PB. Krisna Demak 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 3 21,43% 
62,51% - 81,25% Tinggi 11 78,57% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 14 100% 

 Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 14 responden di PB. Krisna 

demak diperoleh keterangan tentang motivasi berprestasi sebagai berikut : 3 

responden (21,43%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria Sangat Tinggi, 

11 responden (78,57%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria Tinggi, 0 

responden (0%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria rendah, 0 

responden (0%) memiliki motivasi berprestasi dengan kriteria sangat rendah. 

Secara klasikal persentasi motivasi berprestasi sebesar 79,02% dan termasuk 

dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang motivasi berprestasi. 
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Gambar 4.2. Diagram Batang Deskriptif Persentasi Motivasi Berprestasi 
Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel motivasi berprestasi dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat motivasi berprestasi berikut ini: 

1) Tanggung Jawab 

Gambaran tentang tanggung jawab berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Tanggung Jawab 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 8 64% 

62,51% - 81,25% Tinggi 6 36% 
43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 14 100% 

 Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 14 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat tanggung jawab sebagai berikut : 8 responden (64%) 

menjawab sangat tinggi, 6 responden (36%) responden menjawab tinggi, 0 

responden (0%) responden menjawab rendah, 0 responden (0%) responden 
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menjawab sangat rendah, Secara keseluruhan indikator tanggung jawab sebesar 

84,82% yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi.  

2) Menerima Umpan Balik 

Tabel 4.13 Distribusi Menerima Umpan Balik 
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 3 21,43% 

62,51% - 81,25% Tinggi 10 71,43% 
43,76% - 62,50% Rendah 1 7,14% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 14 100% 

Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 14 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat menerima umpan balik  sebagai berikut : 3 responden 

(21,43%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria sangat tinggi, 

10 responden (71,43%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan kriteria 

tinggi, 1 responden (7,14%) memiliki tingkat menerima umpan balik  dengan 

kriteria rendah, 0 responden (0%) memiliki tingkat menerima umpan balik dengan 

kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi menerima umpan balik  sebesar 

77,46% dan termasuk dalam kriteria tinggi.  

3) Mempertimbangkan Resiko  

Gambaran tentang mempertimbangkan resiko berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi Mempertimbangkan Resiko 
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 5 35,71% 

62,51% - 81,25% Tinggi 8 57,14% 
43,76% - 62,50% Rendah 1 7,14% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 14 100% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 14 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat mempertimbangkan resiko sebagai berikut : 5 

responden (35,71%) memiliki tingkat motivasi penghargaan  dengan kriteria 

sangat tinggi, 8 responden (57,14%) memiliki tingkat motivasi penghargaan 

dengan kriteria tinggi, 1 responden (7,14%) memiliki tingkat motivasi 

penghargaan dengan kriteria rendah , 0 responden (0%) memiliki tingkat motivasi 

penghargaan dengan kriteria sangat rendah, Secara klasikal persentasi motivasi 

penghargaan sebesar 79,02% dan termasuk dalam kriteria tinggi.  

4) Kreatif  

Gambaran tentang kreatif berdasarkan hasil pengamatan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Kreatif 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 1 7,14% 
62,51% - 81,25% Tinggi 11 78,57% 
43,76% - 62,50% Rendah 2 14,29% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  0 0% 
Jumlah 14 100% 

 Sumber: Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 14 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat kreatif sebagai berikut : 1 responden (7,14%) memiliki 

tingkat kreatif dengan kriteria sangat tinggi, 11 responden (78,57%) memiliki 

tingkat kreatif dengan kriteria tinggi, 2 responden (14,29%) memiliki tingkat 

kreatif dengan kriteria rendah , 0 responden (0%) memiliki tingkat kreatif dengan 

kriteria sangat rendah. Secara klasikal persentasi motivasi aktualisasi diri  sebesar 

74,78% dan termasuk dalam kriteria tinggi.  
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4.1.1.2 Variabel Sarana Prasarana Bulutangkis 

Sarana yang dipakai dalam kegiatan olahraga pada masing-masing 

cabang olahraga memiliki ukuran standart. Dalam olahraga bulutangkis sarana 

yang dibutuhkan antara lain : raket, shuttlecock, net. 

Dalam olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang 

mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relative 

permanen, salah satu  sifat tersebut adalah susah dipindahkan. Dalam olahraga 

bulutangkis prasarana yang dibutuhkan antara lain : gedung/tempat latihan indoor, 

dan lapangan bulutangkis itu sendiri. 

4.1.1.2.1 Sarana Prasarana di PB. Remaja Demak 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi diperoleh data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.15 Data Sarana dan Prasarana PB. Remaja Demak 

No Sarana Yang Dimiliki Banyaknya 
Kondisi 

Memadai Tidak 
Memadai 

1 Lapangan Bulutangkis 4 √  
2 Net 4 √  
3 Shuttlecock 25 slop √  

 
PB. Remaja belum mempunyai gedung sendiri untuk kegiatan latihan. 

Dalam proses pembinaan prestasi PB. Remaja menyewa gedung milik PEMDA 

Demak. Yang di dalam gedung tersebut terdapat empat buah lapangan 

bulutangkis. Selain itu untuk proses kegiatan pembinaan prestasi para atlet telah 

disediaka shuttlecock dan net. Sedangkan untuk perlengkapan lain seperti raket 

dan sepatu, para atlte membawa sendiri-sendiri. Untuk pembiayaan sewa gedung 

latihan, pembelian shuttlecock dan gaji pelatih dihasilkan dari iuran atlet pada 
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setiap bulannya, karena memang tidak ada dana sama sekali dari PEMDA untuk 

subsidi. 

Selain itu total PB. Remaja Demak mempunyai jumlah atlet yang 

terdaftar sebanyak 49 anak. Dengan 4 lapangan yang digunakan pada setiap 

latihan sudah lebih dari cukup apalagi kalau dari data hasil penelitian banyak atlet 

yang jarang berangkat atau tidak tentu jumlah atlet yang datang pada setiap 

latihan. Dalam satu minggu PB. Remaja Demak memiliki jadwal latihan sebanyak 

3 kali, yaitu hari minggu, rabu dan jum’at. 

4.1.1.2.2 Sarana Prasarana di PB. Cahaya Emas 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi diperoleh data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.16 Data Sarana dan Prasarana PB. Cahaya Emas Demak 

No Sarana Yang Dimiliki Banyaknya 
Kondisi 

Memadai Tidak 
Memadai 

1 Lapangan Bulutangkis 3 √  
2 Net 3 √  
3 Shuttlecock 12 slop √  

 
PB. Cahaya Emas belum mempunyai gedung sendiri untuk kegiatan 

latihan. Dalam proses pembinaan prestasi PB. Cahaya Emas menyewa gedung 

milik swasta di perumahan Plamongan Indah. Yang di dalam gedung tersebut 

terdapat tiga buah lapangan bulutangkis. Selain itu untuk proses kegiatan 

pembinaan prestasi para atlet telah disediakan shuttlecock dan net. Sedangkan 

untuk perlengkapan lain seperti raket dan sepatu, para atlet membawa sendiri-

sendiri. Untuk pembiayaan sewa gedung latihan, pembelian shuttlecock dan gaji 
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pelatih dihasilkan dari iuran atlet pada setiap bulannya, karena memang tidak ada 

dana sama sekali dari PEMDA untuk subsidi. 

Selain itu total PB. Cahaya Emas Demak mempunyai jumlah atlet yang 

terdaftar sebanyak 25 anak. Dengan 3 lapangan yang digunakan pada setiap 

latihan sudah lebih dari cukup apalagi kalau dari data hasil penelitian banyak atlet 

yang jarang berangkat atau tidak tentu jumlah atlet yang datang pada setiap 

latihan. Dalam satu minggu PB. Remaja Demak memiliki jadwal latihan sebanyak 

3 kali, yaitu hari minggu, rabu dan jum’at. 

4.1.1.2.3 Sarana Prasarana di PB. Krisna Demak 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi diperoleh data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.17 Data Sarana dan Prasarana PB. Krisna Demak 

No Sarana Yang Dimiliki Banyaknya 
Kondisi 

Memadai Tidak 
Memadai 

1 Lapangan Bulutangkis 2 √  
2 Net 2 √  
3 Shuttlecock 15 slop √  

 
PB. Krisna belum mempunyai gedung sendiri untuk kegiatan latihan. 

Dalam proses pembinaan prestasi PB. Krisna menyewa gedung serba guna milik 

TVRI. Yang di dalam gedung tersebut terdapat dua buah lapangan bulutangkis 

tetapi yang sering digunakan hanya satu lapangan. Selain itu untuk proses 

kegiatan pembinaan prestasi para atlet telah disediakan shuttlecock dan net. 

Sedangkan untuk perlengkapan lain seperti raket dan sepatu, para atlet membawa 

sendiri-sendiri. Untuk pembiayaan sewa gedung latihan, pembelian shuttlecock 
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dan gaji pelatih dihasilkan dari iuran atlet pada setiap bulannya, karena memang 

tidak ada dana sama sekali dari PEMDA untuk subsidi. 

Selain itu total PB. Krisna Demak mempunyai jumlah atlet yang terdaftar 

sebanyak 14 anak. Dengan 1 lapangan yang digunakan pada setiap latihan adalah 

sudah memadai. Selain itu PB. Krisna juga mempunyai jadwal latihan sebanyak 3 

kali dalam satu minggu, yaitu pada hari minggu, selasa dan jum’at. 

 
4.2 Pembahasan 

4.2.1. Variabel Motivasi Berprestasi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase penelitian tentang survei 

motivasi berprestasi pada PB. Remaja, PB. Cahaya Emas, PB. Krisna Demak 

Kabupaten Demak Tahun 2012 diperoleh keterangan bahwa variabel motivasi 

berprestasi tersebut masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 79,48%. Hal ini 

berarti bahwa variabel motivasi berprestasi mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap prestasi yang dicapai oleh seorang atlet bulutangkis. Sesuai dengan 

pendapat Dalyono, (1997:57) yang mengatakan bahwa kuat lemahnya motivasi 

seseorang turut mempengaruhi keberhasilan. Oleh karena itu, dalam kegiatan 

pencapaian prestasi, motivasi peserta PB sangat penting untuk ditumbuhkan.  

Motivasi berprestasi atlet terdiri dari 4 aspek utama, yaitu aspek 

tanggung jawab, mempertimbangkan resiko, menerima umpan balik, serta kreatif. 

Dalam tabulasi hasil penelitian juga diperoleh keterangan sebagai berikut : 

1) Pada aspek tanggung jawab, rata-rata pada ketiga PB berada pada kategori 

sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan presentase yang mencapai 84,82%. 
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2) Pada aspek menerima umpan balik, rata-rata pada ketiga PB berada pada 

kategori tinggi, hal ini ditunjukkan dengan presentase yang mencapai 

77,46%. 

3) Pada aspek mempertimbangkan resiko, rata-rata pada ketiga PB berada pada 

kategori tinggi, hal ini ditunjukkan dengan presentase yang mencapai 

79,02%. 

4) Pada aspek kreatif, rata-rata pada ketiga PB berada pada kategori tinggi, hal 

ini ditunjukkan dengan presentase yang mencapai 74,48%. 

Permasalahan yang terjadi adalah mengapa dengan motivasi berprestasi 

yang tinggi prestasi yang diperoleh masih minim, untuk menemukan alas an 

tersebut penulis mencoba menganalisis pada tiap aspek. Dari keempat aspek 

memang rata-rata berada pada kategori tinggi tetapi dapat dilihat pada aspek 

kreatif merupakan aspek yang paling rendah. Hal ini penting untuk diuraikan lagi., 

Aspek kreatif merupakan aspek penting pada pencapaian prestasi di 

bulutangkis. Atlet dengan motivasi berprestasi tinggi cenderung selalu mencoba 

hal-hal baru ataupun teknik-teknik baru untuk meningkatkan diri. Selain itu aspek 

kreatif berkaitan erat dengan aspek teknik serta taktik dalam permainan 

bulutangkis. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada aspek kreatif atlet perlu ditingkatkan 

sehingga dapat menunjang aspek teknik serta taktik dalam bermain. hal ini juga 

bisa dikatakan masuk akal karena para atlet bulutangkis selalu kalah bersaing 

dengan pemain lain di luar kabupaten Demak. 
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Menurut Djoko Pekik (2002:8-9) usaha mencapai prestasi merupakan 

usaha yang multikomplek yang melibatkan banyak faktor baik internal maupun 

eksternal. Dalam olahraga bulutangkis kualitas latihan merupakan penopang 

utama tercapainya prestasi olahraga, sedangkan kualitas latihan itu sendiri 

ditopang oleh faktor internal yakni kemampuan atlet (bakat dan motivasi) serta 

faktor eksternal yang meliputi pengetahuan dan kepribadian pelatih, fasilitas, 

pemanfaatan hasil riset dan pertandingan. 

4.2.2. Variabel Sarana Prasarana Bulutangkis 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, pada ketiga PB yang menjadi 

subyek penelitian semuanya mempunyai sarana dan prasarana yang memadai 

dalam menunjang latihan. Keberadaan sarana prasarana yang memadai memang 

menjadi hal yang mutlak pada penyelenggaran pembinaan prestasi bulutangkis. 

Menurut standar lapangan yang dirilis oleh IBF selaku organisasi 

tertinggi dalam bulutangkis menyebutkan syarat lapangan haruslah keras dan rata 

serta tidak licin, dari ketiga PB tersebut lapangan yang disediakan sudah memadai 

dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Untuk net nya sendiri dri ketiga PB 

tersebut juga sudah menggunakan net dengan standar nasional. Sedangkan untuk 

shuttlecock yang digunakan sebagai sarana latihan juga sudah memadai, sesuai 

dengan standar dari PBSI mengenai penggunaan shuttlecock untuk sarana latihan 

boleh berbeda dari standar yang telah ditentuka untuk pertandingan nasional 

maupun internasional asalkan laju kecepatan dari shuttlecock itu sendiri sesuai 

dengan pemain yang menggunakan. 
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Dengan sarana dan prasarana yang tersedia seperti itu harusnya prestasi 

yang diukir harus berbanding lurus, pelatih harus dapat memaksimalkan 

ketersediaan sarana prasarana yang ada sehingga pencapaian prestasi dapat 

maksimal. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Sebagian besar peserta PB di kabupaten Demak mempunyai tingkat motivasi 

berprestasi yang tinggi  terhadap bermain bulutangkis. Hal ini terlihat dari 

hasil analisis deskriptif yaitu sebesar 79,48%. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa peserta PB di kabupaten Demak mempunyai motivasi 

berprestasi yang tinggi terhadap bermain bulutangkis. 

2) Dari keempat aspek pada motivasi berprestasi yaitu aspek tanggung jawab, 

mempertimbangkan resiko, menerima umpan balik, kreatif atau inovatif 

semuanya menunjukkan hasil yang tinggi, tetapi aspek kreatif merupakan 

aspek yang paling rendah. 

3) Sarana dan prasarana yang disediakan PB. Remaja Demak untuk proses 

pembinaan prestasi atlet cukup memadai dengan jumlah atlet yang datang 

pada setiap latihan yaitu sebanyak 25-30 atlet, PB. Remaja Demak 

menyediakan gedung tertutup yang dapat digunakan dalam kondisi apapun, 

didalamnya terdapat empat buah lapangan bulutangkis, net dan shuttlecock. 
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Sedangkan untuk  PB. Cahaya Emas untuk jumlah atlet 20-25 pada setiap 

latihannya menyediakan gedung tertutup didalamnya terdapat tiga buah 

lapangan dengan kondisi yang sangat baik karena lapangan terbuat dari karpet 

khusus, dan juga net serta shuttlecock yang sangat memadai. 

Selanjutnya untuk PB. Krisna untuk jumlah atlet sebanyak 14, menyediakan 

satu lapangan yang memadai, karena lapangan tersebut berada di dalam 

gedung serba guna di TVRI. Untuk sarana seperti net dan shuttlecock 

semuanya dalam kondisi yang cukup, hal tersebut memang karena dana yang 

sangat minim dari klub tersebut. 

5.2 Saran 

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Sebaiknya pelatih lebih mencermati aspek kreatif pada atlet, dengan 

memberikan pola latihan yang bervariasi serta latih tanding di luar kota 

sehingga memberikan gambaran luas bagi pemain untuk dapat 

mengembangkan diri dalam artian pola permainan dan teknik yang dipakai di 

setiap pertandingan. 

2) Para pemain harusnya selalu mencoba hal-hal baru dalam permainan untuk 

lebih meningkatkan kemampuan. 

3) Dengan kondisi sarana prasarana yang telah ada pelatih seharusnya dapat 

memaksimalkan keadaan yang ada, misal dengan menambah frekuensi latihan 

atau efektifitas program latihan sehingga apa yang tersedia dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 
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Lampiran 1 
 

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING 
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Lampiran 2 
 

USULAN TEMA SKRIPSI 
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Lampiran 3 
 

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 4 
 

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
DI PB. REMAJA DEMAK 
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Lampiran 5 
 

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
DI PB. CAHAYA EMAS DEMAK 
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Lampiran 6 
 

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
DI PB. KRISNA DEMAK 
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Lampiran 7 
 

DAFTAR ATLET PB. REMAJA DEMAK 
TAHUN 2012 

 
No Nama Jenis Kelamin Umur 
1 Ath Thariksyah L 11 th 
2 Nadya Sheila Meliani P 13 th 
3 Alya Maulina P 13 th 
4 Adhi Satria Habibi L 13 th 
5 Fawwas Taqi Febriansyah L 14 th 
6 Rachmad Widiantoro L 13 th 
7 Singgih Hedyanto L 13 th 
8 M. Farid Azza L 13 th 
9 Zahara Putri Rizqiya P 16 th 

10 Bayu Aji Prakoso L 15 th 
11 Sakdullah Ro’is  L 18 th 
12 Dimas Wahyu Tsalis Rizki L 12 th 
13 Restu Pradibta Eskananda L 12 th 
14 Alda Lismiati P 19 th 
15 Trie Handayani P 16 th 
16 Surya Aji Nugroho L 13 th 
17 Alvian Ega Pradana L 14 th 
18 Budi Prabowo L 12 th 
19 Imroni Reza Pradana L 10 th 
20 Wahyudi L 9 th 
21 Afida Agustina P 9 th 
22 Asroful Anam L 13 th 
23 Sultan Rasya Nair Aldifari L 10 th 
24 Seto Haidar Majid L 9 th 
25 Rangga Aditya Syarifudin M L 10 th 
26 Chadhirotus Solechah P 14 th 
27 Wuri Handayani P 15 th 
28 Rizkia Navi Maulina P 15 th 
29 Aan Wibowo L 15 th 
30 Satrio L 17 th 
31 Imrucha Yulia Setya Pratiwi L 16 th 
32 Raka Candra Pangestu L 19 th 
33 Dian Isti Pratiwi P 19 th 
34 Nilam Pratiwi P 19 th 
35 Happy Oktaviani P 14 th 
36 Fransiska Tyas Utami P 11 th 
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37 Nabila Ariyatul Muha P 12 th 
38 Nelly Listiyani P 11 th 
39 Rizal Efendi L 17 th 
40 Tria Pramu Sinta P 10 th 
41 Wiladan Rino A L 14 th 
42 Galang Fajar H L 13 th 
43 Danu Nur Julianto L 17 th 
44 Kevas Kevin L 12 th 
45 Didik Danar L 15 th 
46 Stevasn Yorisa L 12 th 
47 Naim Akbar L 11 th 
48 Vita Ramadhani P 12 th 
49 Gesta Anindia F P 15 th 
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Lampiran 8 
 

DAFTAR ATLET PB. CAHAYA EMAS DEMAK 
TAHUN 2012 

 
No Nama Jenis Kelamin Umur 
1 Movic  L 8 th 
2 Rizal R L 10 th 
3 Fitria Indah R P 11 th 
4 Dhani Ardiansyah L 13 th 
5 M. Ramadani Al Firdaus L 13 th 
6 Rizal Alif Pratama L 11 th 
7 Juan Essa Fikri L 13 th 
8 Kautsar Taqi Imanullah L 9 th 
9 Aditafriha Rahma L 11 th 

10 Adri Aulia Adhri L 10 th 
11 Vava Alessandro Riyantoq L 11 th 
12 M. Yusuf Ardiansyah L 11 th 
13 Naufal L 8 th 
14 Farrel L 11 th 
15 Nilo L 8 th 
16 Cindy Kusuma Wati P 10 th 
17 Faiz Ardani Rahman L 15 th 
18 M. Oktaviansyah P 11 th 
19 Priskila P 9 th 
20 Davardin Putra Hairisa L 10 th 
21 Bagus Prayitno L 14 th 
22 Rama Dastin Akira L 12 th 
23 M. Agus Kharir L 11 th 
24 Zulfan L 12 th 
25 Rizki Hatma L 12 th 
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Lampiran 9 
 

DAFTAR ATLET PB. KRISNA DEMAK 
TAHUN 2012 

 
No Nama Jenis Kelamin Umur 
1 M. Ainun Hadhi L 10 th 
2 Iqbal Azhar L 10 th 
3 Isfahani Pramono jati L 12 th 
4 Timor Wisnu Mukti L 13 th 
5 Azka Haikal W L 10 th 
6 Elang Satria L 12 th 
7 Jehova L 10 th 
8 Ilham L 8 th 
9 Habib Alfa L 12 th 

10 Ahmad Sigit L 11 th 
11 Reza Akbar L 13 th 
12 Ardi Maulana L 12 th 
13 Angga Pradikta L 11 th 
14 M. Rizky L 11 th 
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Lampiran 10 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 

“SURVEI MOTIVASI ATLET DAN SARANA PRASARANA 

BULUTANGKIS DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012” 
Angket ini tidak bermaksud untuk menilai diri anda, melainkan untuk 

memperoleh gambaran mengenai “Motivasi atlet dan Sarana Prasarana 

Bulutangkis di Kabupaten Demak tahun 2012” 

I. Identitas Responden 

No Responden : _______________________________ 

Nama : _______________________________ 

Umur : _______________________________ 

Jenis Kelamin : _______________________________ 

Alamat : _______________________________ 

 

II. Petunjuk pengisian angket 

Berilah tanda ( √ ) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia 

sesuai dengan keadaan diri anda, dengan memberi tanda ( √ ) pada : 

 a. Sangat setuju (SS) 

 b. Setuju (S) 

 c. Tidak Setuju (TS) 

 d. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 
 
 Demak, ______________ 20 
 TTD Responen 

 

 

 

 ( ______________________ ) 

SKALA MOTIVASI BERPRESTASI 
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No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya latihan setiap hari meskipun tidak ada 

pertandingan 
    

2 Saya menjadikan hasil pertandingan saya 
umpan balik dari kemampuan saya 

    

3 Saya lebih senang memilih pertandingan yang 
saya yakin memenangkannya 

    

4 Saya akan mencoba cara lain sampai berhasil 
jika saya gagal dalam pertandingan 

    

5 Saya senang menunda dalam menyelesaikan 
tugas 

    

6 Saya tidak senang jika selalu mendapatkan 
komentar di saat bertanding maupun berlatih 

    

7 Latihan yang sulit membuat saya malas 
berlatih 

    

8 Saya tidak tertarik menggunakan teknik baru 
dalam pertandingan 

    

9 Saya tetap menjalankan latihan meski pelatih 
tidak datang 

    

10 Meskipun hasil pertandingan saya buruk, saya 
akan tetap berlatih giat agar hasil 
pertandingan selanjutnya baik 

    

11 Saya akan bertanya kepada orang lain apabila 
saya mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas 

    

12 Saya melakukan banyak hal berbeda dari 
waktu ke waktu 

    

13 Saya lebih senang bermain daripada 
mengikuti latihan tambahan 

    

14 Kritik membuat saya patah semangat     
15 Saya malu bertanya apabila mengalami 

kesulitan dalam waktu pertandingan 

    

16 Saya lebih suka mencontoh teknik teman 
dalam permanan daripada susah-susah 
mencari ide sendiri 

    

17 Saya akan berusaha mencapai target juara 
yang sudah saya tetapkan 

    

18 Jika saya gagal dalam suatu pertandingan, 
saya akan mencari dimana letak kesalahannya 
dengan mengevaluasi tugas tersebut dan 
memperbaiki kesalahannya kemudian hari 

    

19 Saya akan melihat kemampuan musuh 
sebelum bertanding 

    

20 Saya senang mengikuti latihan yang     



88 
 

 
 

bervariasi 
21 Saya mudah menyerah apabila menghadapi 

kesulitan 
    

22 Saya lebih menyukai latihan yang santai 
dibanding latihan yang keras 

    

23 Saya malas menjalani latihan yang terlalu 
sulit 

    

24 Saya menggunakan cara-cara atau teknik dari 
teman saya saat pertandingan 

    

25 Saya tetap latihan meskipun badan kurang 
sehat 

    

26 Saya menerima masukan dari orang disekitar 
saya tentang kelebihan dan kekurangan saya 

    

27 Saya mentargetkan hasil maksimal jika lawan 
tidak begitu kuat 

    

28 Saya menyukai hal-hal berbeda dari biasanya     
29 Saya menjalani latihan dengan bercanda     
30 Saya tidak suka jika pelatih memberi 

komentar pada penampilan saya 
    

31 Saya kurang memikirkan kesehatan saya saat 
pertandingan 

    

32 Saya tidak suka hal yang berubah-ubah setiap 
latihan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA KLUB  :  __________________________ 

DATA SARANA DAN PRASARANA 
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No Sarana yang Dimiliki Banyaknya Kondisi 

A. Sarana dan Prasarana Latiihan  Memadai Tidak 
Memadai 

1. Lapangan bulutangkis    

2. Tiang net    

3. Net    

4. Shuttlecock    

     
 
 

 
Frekuensi Latihan dalam seminggu : __________________________ 

  Hari :

 _______________________________ 

Jumlah atlet pada saat latihan : __________________________ 

  Pa : ______ 

  Pi : ______ 

 

 Demak, ______________ 20 

 TTD Pengurus Klub 

 

 

 ( ______________________ ) 

 

 

Lampiran 11 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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Lampiran 12 
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TABULASI  DATA PENELITIAN ANALISIS MOTIVASI BERPRESTASI 
PADA PESERTA PB. REMAJA DEMAK 
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TABULASI  DATA PENELITIAN ANALISIS MOTIVASI BERPRESTASI 
PADA PESERTA PB. CAHAYA EMAS DEMAK 
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TABULASI  DATA PENELITIAN ANALISIS MOTIVASI BERPRESTASI 
PADA PESERTA PB. KRISNA DEMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

Lampiran 13 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 1 Peserta PB. Cahaya Emas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 2 Persiapan pengisian angket dan Wawancara dengan pelatih 
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Gambar. 3 Gedung yang digunakan sebagai tempat latihan PB. Cahaya Emas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4 Suasana saat latihan dan keadaan sarana dan prasarana  
PB. Cahaya Emas 
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Gambar. 5 Suasana Latihan PB. Remaja Demak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 6 Persiapan pengisian angket dan Wawancara dengan pelatih 
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Gambar. 7 Gedung yang digunakan sebagai tempat latihan PB. Remaja Demak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 8 keadaan sarana dan prasarana PB. Remaja Demak 
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Gambar. 9 Peserta PB. Krisna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 10 Pengisian angket 
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Gambar. 11 Gedung yang digunakan sebagai tempat latihan PB. Krisna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4 Suasana saat latihan dan keadaan sarana dan prasarana  
PB. Krisna 


