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• Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein). 
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• Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita 

melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga 

kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka (Thomas A. Edison). 
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ABSTRAK 

Hafiza. Ardhi, 2008. Motivasi Turnover  Pada Atlet (Studi Kasus Pada Atlet Yang 
Melakukan Turnover  Ke Propinsi Jawa Tengah). Fakultas Ilmu Pendidikan 
Unnes. Dosen pembimbing I Drs. Sugiyarto SL.,M.Si. Dosen pembimbing II 
Liftiah,S.Psi.,M.Si.  
Kata kunci : motivasi, turnover, atlet.  

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena atlet yang melakukan 

turnover ke daerah yang lain. Keinginan atlet untuk pindah ke daerah lain pada 
dasarnya adalah hak dari atlet itu sendiri, akan tetapi terdapat sebuah fenomena 
bahwa setiap diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Indonesia 
hampir dapat dipastikan terdapat atlet yang melakukan turnover dari daerah satu 
ke daerah yang lain. Berangkat dari fakta yang ada penelitian ini ingin mengetahui 
motivasi para atlet untuk melakukan turnover ke daerah lain. Fokus kajian dalam 
penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang motivasi apa yang mendorong 
atlet melakukan turnover  ke Propinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini 
mengetahui motivasi yang mendorong 6 atlet dari luar propinsi Jawa Tengah  
untuk melakukan turnover  ke propinsi Jawa Tengah. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 subyek. Seluruh atlet diambil dari 
atlet propinsi Jawa Tengah yang membela propinsi Jawa Tengah dalam PON 
XVII di Kalimantan Timur. Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan studi 
kasus. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan 
in depth interviewing. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan yang 
sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, 
langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 
melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 
proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 
didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-
satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori 
itu dibuat sambil melakukan koding.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 atlet yang menjadi subyek 
mempunyai motivasi untuk memperoleh uang, penghidupan yang layak, 
mendapatkan prestasi yang tinggi dan kembali kedaerah asalnya. Motivasi para 
atlet untuk membela daerah atau propinsi yang lain dikarenakan kurangnya 
perhatian tiap-tiap pengurus daerah terhadap kebutuhan-kebutuhan yang 
diinginkan para atlet sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh tiap-tiap 
atlet berbeda. Motivasi yang lain adalah pemenuhan kebutuhan untuk masa depan 
yaitu bagaimana para atlet dapat memperoleh pekerjaaan dan mempunyai 
tabungan untuk melanjutkan hidupnya setelah melewati masa emasnya atau 
setelah tidak menjadi atlet lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka saran-saran yang 
dapat diberikan adalah bagi para pengurus daerah atau propinsi diharapkan lebih 
memperhatikan kebutuhan para atletnya hal tersebut akan membuat para atlet 
akan lebih memilih untuk membela daerah asalnya daripada daerah yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Konteks Penelitian 

Perpindahan atlet antar klub, antar instansi, antar daerah dan antar propinsi 

di dalam lingkungan olahraga sering terjadi. Kejadian ini dapat dijumpai pada 

even–even pertandingan olahraga di kejuaraan–kejuaraan antar klub, instansi, 

daerah dan propinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. 

Tentu saja untuk itu mereka mempunyai pertimbangan tersendiri, dan mungkin 

juga mendapat janji-janji tertentu.  

Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Jawa Tengah (KONI 

Jateng) menghadapi PON XVII berusaha merekrut atlet berprestasi dari luar 

propinsi dan ingin mempertahankan atlet – atlet binaannya yang berpotensi agar 

tidak berpindah keluar dari Propinsi Jawa Tengah dengan cara memberi 

rangsangan uang sebesar dua ratus juta rupiah per atlet. Hal ini dinyatakan oleh 

wakil ketua II KONI Jawa Tengah tahun 2006 Soegiyanto KS, bahwa pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah tahun 2006 mengalokasikan dana sebanyak dua ratus juta 

rupiah bagi setiap atletnya yang bersedia kembali membela daerah pembinanya 

yaitu Jawa Tengah (Suara Merdeka, 3-12-2005).  

Usaha Koni Jateng dengan menganggarkan sejumlah uang yang sangat 

besar mereka beranggapan akan dapat membuat atlet –atlet yang telah berpindah 

akan kembali membela Propinsi Jawa Tengah pada kompetisi yang akan datang. 
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Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi banyak juga atlet yang tetap saja 

berpindah membela daerah lain.  

Propinsi Jawa Tengah menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke XVII 

tahun 2008, 27 atletnya berpindah menjadi atlet di propinsi lain di Indonesia. Hal 

ini dinyatakan wakil ketua bidang pembinaan dan prestasi komite olahraga 

nasional Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Mugiyo Hartono. Bahwa terdapat dua 

puluh tujuh atlet Propinsi Jawa Tengah dari 9 cabang olahraga yang empat atlet 

diantaranya dapat mendulang emas di Pekan Olahraga Nasional XVII 2008. Ke 

empat atlet tersebut adalah Wawan dan Aprillia dari cabang olahraga dansa, Billy 

Afrianto dari cabang olahraga renang dan Rini Budiarti dari cabang olahraga 

atletik (Suara Merdeka, 1-5-2007).  

Fenomena itu akan lebih menarik untuk diteliti, mengingat peristiwa yang 

terjadi di Propinsi Jawa Barat. Propinsi tersebut gagal meraih posisi dua besar 

pada Pekan Olahraga Nasional XVI tahun 2004 di Palembang yang telah di 

targetkan. Gubernur propinsi Jawa Barat hanya akan memberi bonus sebesar 25 

juta rupiah saja bagi para atletnya yang berprestasi dan setengah dari itu bonus 

bagi para pelatihnya karena hasil yang didapatkan oleh para atletnya. Padahal 

berdasarkan masukan dari KONI beberapa bulan sebelumnya mendapat usulan 

untuk bonus pemain sebesar 30 sampai 40 juta rupiah. Menurut para atlet dan 

pelatih nilai uang tersebut tidak menghargai perjuangan mereka karena pernah 

diutarakan bahwa jumlah yang akan diberikan paling tidak sama dengan yang 

diterima atlet Jatim serta keputusan gubernur menurunkan jumlah bonus tersebut 

melanggar komitmen yang pernah diutarakan usai pengukuhan kontingen. 
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Mengingat tidak semua cabang olahraga terpuruk bahkan banyak cabang olahraga 

yang melebihi target yang ditetapkan (Pikiran Rakyat, 23-10-2005).  

Kekecewaan atlet ini apakah akan mempengaruhi kepindahan ke lain 

propinsi yang memberi bonus lebih dan lebih menghargai perjuangan mereka 

daripada dimana tempat atlet tersebut berlatih dan dibina? Apakah ada harapan 

dari para atlet kepada daerah berlatih dan dibinanya mereka selain bonus yang 

akan mereka dapatkan mengingat dari peristiwa yang terjadi? Banyak orang 

berpikir uang adalah motivator segala bentuk perilaku. Penelitian menunjukkan 

bahwa sepanjang masuk akal dan pendapatan yang fair, maka isu-isu semacam 

prestasi, pemahaman dan hakikat kerja akan mengesampingkan pertimbangan 

uang (Rivai, 2004:1). Motivasi seorang atlet bisa ditimbulkan oleh banyak faktor 

dari dalam individu maupun luar individu.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti “Motivasi 

Turnover  Pada Atlet (Studi Kasus Pada Atlet Yang Melakukan Turnover  Ke 

Propinsi Jawa Tengah)”. 

 

1.2. Fokus Kajian 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka fokus kajian dalam 

penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang: 

“Fokus kajian dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang motivasi 

apa  yang mendorong atlet melakukan turnover  ke Propinsi Jawa Tengah”. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mengetahui motivasi yang mendorong 6 atlet 

dari luar propinsi Jawa Tengah  untuk melakukan turnover  ke propinsi Jawa 

Tengah. 

 

1.4. Urgensi Penelitian 

1. Urgensi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan 

yang berharga terhadap ilmu psikologi, khususnya psikologi olahraga dan sosial. 

2. Urgensi Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa yang menjadi motivasi atlet melakukan turnover  ke Propinsi 

Jawa Tengah dan hasil yang diperoleh dapat membantu lembaga yang menaungi 

masalah olahraga yaitu KONI JATENG untuk dapat menjaga atletnya agar tidak 

melakukan turnover  ke propinsi lain. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan masalah yang akan diteliti 

oleh peneliti. Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “ Motivasi 

Turnover  Pada Atlet (Studi Kasus Pada Atlet Yang Melakukan Turnover  Ke 

Propinsi Jawa Tengah)”  adalah apa yang menjadi motivasi atlet melakukan 

turnover  ke Propinsi Jawa Tengah. 
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Batasan masalah yang kedua adalah atlet yang berada di bawah naungan 

dari lembaga KONI Pusat Jawa Tengah yang sebelumnya bukan merupakan atlet 

dari Propinsi Jawa Tengah.  Atlet yang diambil sebagai responden diambil 

berdasarkan data yang diberikan oleh sekretaris KONI Pusat Jawa Tengah. Lokasi 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat tinggal subjek, 

dalam hal ini yang di maksud dengan tempat tinggal adalah rumah tempat tinggal, 

kos atau rumah kontrakan atlet dan tempat atlet berlatih. 
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BAB II 

PERSPEKTIF TEORITIK DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Motivasi 

2.1.1 Pengertian Motivasi 

Sebelum membahas motivasi lebih baik mengetahui apa yang disebut motif. 

Motif sering diartikan dengan dorongan yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah laku dalam tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata bahasa latin 

”movere” yang artinya bergerak.. Secara bahasa (ethiologi), motivasi bisa 

diartikan pemberian atau penimbulan motif. Secara istilah (ethimologi), motivasi 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang melatarbelakangi seseorang untuk 

melakukan sesuatu, terus melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu. 

Alderman mendefinisikan motivasi sebagai suatu kecenderungan untuk 

berperilaku secara selektif ke suatu arah tertentu yang dikendalikan oleh adanya 

konsekuensi tertentu dan perilaku tersebut akan bertahan sampai sasaran perilaku 

dapat dicapai arah tertentu dari perilaku artinya tindakan yang dilakukan memiliki 

suatu tujuan sesuai dengan keinginan (Monty, 2000:71).    

Pengertian motivasi seperti yang dikemukakan oleh Wexley & Yukl (dalam 

As’ad, 2003 : 45) adalah pemberian atau penimbulan motif, dapat pula diartikan 

hal atau keadaan menjadi motif, jadi motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan. Nawawi (2003:351) berpendapat bahwa motivasi adalah 

suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Handoko (2003:252) berpendapat 
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motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keiinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan tertentu. Wahjosumidjo (1987 : 117) mendifinisikan motivasi merupakan 

suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, 

persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Munandar (2001 : 323) 

mengartikan motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah 

tercapainya tujuan tertentu Kartono (2002:58) mengungkapkan bahwa motivasi 

tidak hanya terwujud kebutuhan ekonomi saja tetapi juga kebutuhan sosial baru 

seperti nilai sosial dalam bentuk respek, penghargaan terhadap diri.  Adapun 

kebutuhan yang menjadi sumber motivasi adalah : 

a. Kebutuhan biologis atau kebutuhan primer. 

b. Kebutuhan sekunder yang bentuknya tidak jelas karena merupakan kebutuhan 

rohaniah atau kebutuhan yang bersifat psikologis yang ada dalam diri 

seseorang. 

Motivasi merupakan indikator adanya kesungguhan dan ketekunan diri pada 

individu dalam melakukan sesuatu atau kegiatan secara terus-menerus. Motivasi 

adalah dorongan yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri sendiri untuk 

meningkatkan kemampuan bekerja sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. 

Pada umumnya para ahli teori perilaku beropini bahwa dalam setiap 

perilakunya manusia mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Keberadaan tujuan 

tersebut, menjadi tumpuan sinergi dengan para ahli teori motivasi yang berusaha 

berfikir dan mencari cara agar manusia dapat didorong berkontribusi memenuhi 
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kebutuhan dan keinginan organisasi. Tenaga kerja penting dimotivasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tanpa motivasi mereka bekerja dalam keadaan sakit 

hati yang menjurus pada ketiadaan kontribusi bahkan terbuka peluang kontribusi 

yang merugikan. 

Kekuatan motivasi bagi seseorang itu dapat berubah sewaktu-waktu 

tergantung dari kepuasan atas kebutuhan yang dipunyai. Suatu kebutuhan yang 

terpuaskan tersebut telah memotivasi seseorang. Penyebab lain ialah terhalangnya 

pencapaian pemuasan kebutuhan. Kalau usaha pemuasan kebutuhan terhalang, 

maka seseorang akan mencoba mencari jalan untuk memuaskannya, sampai usaha 

tersebut tercapai. 

 

2.1.2 Teori-Teori Motivasi. 

Menurut Handoko (Handoko, 2003:255) mengemukakan bahwa teori-teori 

motivasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu : 

a. Teori-teori petunjuk (prescriptive theories), mengemukakan bagaimana 

memotivasi para bawahan atau anggota organisasi. Teori-teori ini didasarkan 

atas pengalaman coba-coba. 

b. Teori-teori isi (content theories), kadang disebut teori-teori kebutuhan (need 

theories), adalah berkenaan dengan pertanyaan apa penyebab-penyebab 

perilaku atau memusatkan pada pertanyaan “apa” dari motivasi. Teori-teori 

yang sangat terkenal diantaranya adalah hierarki kebutuhan dari psikolog 

Abraham Maslow, Frederick Herzberg dengan teori motivasi pemeliharaan 

atau motivasi higienis, dan teori prestasi dari David McCleland. 
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c. Teori-teori proses (process theories) berkenaan dengan bagaimana perilaku 

dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan aspek “bagaimana” dari motivasi. 

Teori-teori yang termasuk dalam kategori teori-teori proses adalah teori 

pengharapan, pembentukan perilaku (operant conditioning), teori Porter-

Lawler, dan teori keadilan. 

Semua teori motivasi dikaitkan dengan perumusan kebutuhan manusia. 

Kiranya relevan untuk menekankan terlebih dahulu apa yang disebut sebagai 

proses motivasi, yang secara skematis digambarkan sebagai berikut (Siagian, 

2002:102) : 

 

 

 

 

 

Bagan 1 
Proses Motivasi 

Bagan di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Dalam kehidupan manusia, selalu timbul kebutuhan dan yang bersangkutan 

merasa perlu untuk memuaskannya. 

b. Kebutuhan itu hanya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan apabila 

menimbulkan ketegangan dalam diri orang yang bersangkutan. Makin kritikal 

sifat kebutuhan itu, makin tinggi pula ketegangan yang diakibatkan. 

c. Ketegangan itulah yang menimbulkan dorongan agar yang bersangkutan 

berbuat sesuatu. 

Kebutuhan 
yang 

dirasakan 

Timbulnya 
ketegangan Dorongan 

Upaya 
mencari 

Kebutuhan 
terpuaskan 

Ketegangan 
berkurang 
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d. Sesuatu itu adalah upaya mencari jalan keluar agar ketegangan yang dihadapi 

tidak berlanjut. 

e. Jika upaya mencari jalan keluar yang diambil berhasil, berarti kebutuhan 

terpuaskan. 

f. Kebutuhan yang berhasil dipuaskan akan menurunkan ketegangan, akan tetapi 

tidak menghilangkannya sama sekali. Alasannya adalah bahwa kebutuhan 

yang sama cepat atau lambat akan timbul kemudian, mungkin dalam bentuk 

yang baru dan mungkin pula dengan intensitas yang berbeda. Itulah yang 

dimaksud dengan mengatakan bahwa tidak ada titik jenuh dalam 

terpuaskannya kebutuhan seseorang.  

 

 

2.1.3 Hirarki Kebutuhan Maslow. 

Konsep teorinya menjelaskan suatu hirarki kebutuhan (hierarchy of needs) 

yang menunjukkan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. 

Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan 

kepuasan atas kebutuhan tersebut, setelah kebutuhan yang lebih rendah telah 

dipuaskan. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5, yaitu fisiologis, 

keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri (Handoko, 2003:258). 

1) Kebutuhan fisiologis (phisiological needs), yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, 

haus, seks, perumahan, tidur dan sebagainya. 
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2) Kebutuhan keamanan (safety needs), yaitu kebutuhan akan keselamatan dan 

perlindungan dari bahaya, ancaman dan perasaan ataupun pemecatan dari 

pekerjaan. 

3) Kebutuhan sosial (social needs), yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan 

dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki 

serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan 

kasih sayang. 

4) Kebutuhan penghargaan (esteem needs), yaitu kebutuhan akan status dan 

kedudukan, kehormatan diri, reputasi dan prestasi. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs), yaitu kebutuhan 

pemenuhan diri, untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri 

semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang paling 

cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self 
Act

ESTEEM 
NEEDS 

SOCIAL NEEDS 

SECURITY NEEDS 
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Bagan 2 
Tingkat Kebutuhan Maslow 

Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang 

paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersngkutan mengikuti 

suatu hierarki. Dalam tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis, seperti, balas jasa, istirahat dan 

sebagainya. Setelah kebutuhan pertama dipuaskan, kebutuhan yang lebih tinggi 

berikutnya akan menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan keamanan dan rasa 

aman. Kebutuhan ketiga akan muncul setelah kebutuhan kedua terpuaskan. Proses 

ini berjalan terus sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. 

Proses di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan saling tergantung 

dan saling menopang. Kebutuhan yang telah terpuaskan akan berhenti menjadi 

motivasi utama dari perilaku, digantikan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya yang 

mendominasi. 

Hierarki kebutuhan Maslow tidak dimaksud sebagai suatu kerangka yang 

dapat dipakai setiap saat, tetapi lebih merupakan satu kerangka yang mungkin 
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berguna dalam meramalkan tingkah laku berdasarkan kemungkinan yang tinggi 

atau rendah.  

Suatu kenyataan bahwa kebutuhan seseorang adalah berbeda beda itu 

desebabkan oleh berbagai faktor. Latar belakang pendidikan, tinggi rendah 

kedudukan, berbagai pengalaman masa lampau, cita-cita atau harapan masa 

depan, serta pandangan hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap berbagai 

macam kebutuhan tersebut, sehingga jenjang kebutuhan yang dikemukakan oleh 

Maslow akan berbeda-neda dalam kehidupan seseorang. 

 

2.1.4 Teori evaluasi kognitif 

Teori evaluasi kognitif : Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

dikembangkan oleh Deci. Deci (Monty, 2000 : 80) melandasi teorinya pada dua 

dorongan dasar (kebutuhan bawaan = innate needs) yang merupakan energi 

penggerak perilaku individu ke arah sasaran. Kedua dorongan ini adalah dorongan 

untuk merasa kompeten dan dorongan untuk membuat keputusan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. Deci beranggapan bahwa seseorang yang 

berpartisipasi aktif cenderung melakukan tindakannya karena menikmati 

perilakunya. Sekalipun tidak tersedia hadiah eksternal, individu tersebut akan 

tetap melakukan tindakannya karena ia termotivasi secara intrinsik (motivasi 

intrinsik). Sebaliknya keinginan berperilaku yang didasari oleh adanya antisipasi 

untuk memperoleh hadiah dari lingkungan seperti uang, piala atau penghargaan 

didorong oleh motivasi ekstrinsik.  
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Berbagai penelitian lanjutan mengemukakan hasil bahwa perilaku yang 

didasari oleh motivasi intrinsik cenderung lebih menetap sifatnya daripada 

perilaku yang didorong oleh motivasi ekstrinsik (Monty, 2000 : 80).   

 

2.1.5 Motivasi dan turnover 

Untuk dapat menjelaskan motivasi dalam hubungannya dalam kebutuhan 

manusia dan turnover atlet, jika faktor yang berhubungan dengan kepuasan dalam 

hal ini  kebutuhan dapat diidentifikasi. Dalam Kumar (2000:263) Herzberg 

menjelaskan teori dua faktor (two-factor theory) yang menjelaskan bahwa dua tipe 

faktor yang berbeda mengacu pada kepuasan dan ketidak puasan seseorang 

didalam bekerja (dalam hal ini sebagai atlet ditempat dirinya berlatih) adalah 

faktor yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan dalam bekerja 

(faktor seperti penghargaan, pengakuan) dan hal-hal yang berhubungan dengan 

perasaan yang tidak menyenangkan (seperti hukuman, keadaan dalam bekerja). 

Salah satu implikasi dari teori Herzberg`s adalah tentang bagaimana kepuasan dan 

motivasi dapat ditingkatkan dengan cara restrukturisasi pekerjaan jadi akan 

menyediakan penghargaan bagi pekerja.  

Teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow fokus kepada isi dari 

motivasi. Pendekatan alternatif pada motivasi termasuk mengamati proses 

kognitif yang terlibat. Proses pendekatan motivasi yang paling penting adalah 

menggunakan ide ekspetasi yang diketahui pekerja tentang konsekuensi dari 

perilaku mereka. Teori ini menyarankan bahwa jumlah usaha orang akan 

disiapkan untuk dimasukkan kedalam bagan dalam tiga faktor.  
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A. Ekspektansi- apakah usaha yang dilakukannya akan menghasilkan penampilan 

yang lebih baik. 

B. Instrumentality-apakah penampilannya akan terbayar di dalam konteks keluar, 

contoh: penghargaan yang lebih, bonus. 

C. Valence-apakah outcome yang akan didapat menarik bagi individu. 

    

 

 

 

 

 

Bagan 4 
Proses pendekatan motivasi 

Motivasi seseorang tergambar berdasarkan jumlah usaha yang dilakukan 

dalam pekerjaannya. Teori ini mempunyai konsep ekspektansi, Instrumentality 

dan valence menunjuk pada banyaknya penelitian yang ada tentang motivasi dan 

perilaku bekerja. Berdasar teori ini faktor yang termasuk dalam menghitung 

motivasi, usaha, dan kepuasan kerja: 

a. Hubungan antara usaha dan penampilan (E    P). Meliputi kepercayaan 

seseorang bahwa usaha lebih akan mengarahkan ke penampilan yang lebih 

baik.  

b. Hubungan antara kemampuan dan outcome/reward (P     O). Meliputi nilai 

dari outcomes yang individu akan dapatkan.  

Point lain yang juga pantas untuk di perhatikan. 

Kemampuan 

Outcome/ 
rewards 

Usaha Motivasi Penampilan 
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c. Walaupun motivasi tinggi, mungkin tidak terrefleksikan pada kemampuan, 

dimungkinkan karena kemampuan yang kurang dan salah strategi. 

d. Pemahaman seseorang tentang hubungan antara usaha, penampilan dan 

outcome berubah sebagai hasil dari pengalaman.  

Penjelasan teori-teori motivasi khususnya dari teori-toeri isi maka penulis 

menyimpulkan bahwa atlet dapat melakukan turnover ke daerah lain dikarenakan 

kebutuhan yang diperlukan oleh atlet belum terpenuhi dan persepsi dan 

pengharapan atlet untuk mencapai kebutuhannya yang paling tinggi dalam teori 

Maslow yaitu  kebutuhan aktualisasi diri akan memotivasi atlet untuk 

mendapatkannya didaerah yang lain.  

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa motivasi adalah lebih inklusif dari 

sekedar aplikasi berbagai peralatan atau cara tertentu untuk mendorong 

peningkatan keluaran. Motivasi adalah filsafat, atau pandangan hidup yang 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan atlet. Jadi, penting diperhatikan 

oleh KONI bahwa teori-teori motivasi harus digunakan secara bijaksana. Berbagai 

teori tidak memadai atau mecukupi untuk diterapkan secara meluas dan bahkan 

dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang negatif. 

KONI dapat melihat motivasi sebagai sistem, yang mencakup sifat-sifat 

induvidu, pekerjaan, dan situasi lingkungan, dan memahami hubungan antara 

insetif, motivasi dan produktifitas, para pejabat KONI akan mampu 

memperkirakan perilaku atlet. Hanya KONI yang dapat mengharapkan realisasi 

peningkatan produktifitas dari para atlet dengan memberikan kebutuhan apa saja 

yang belum didapat atlet tersebut selama berada didalam naungannya. 
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Dalam penelitian ini peneliti memusatkan teori motivasi dari Maslow, karena 

peneliti beranggapan bahwa toeri isi masih terlalu luas, sehingga akan terbentuk 

suatu persamaan pandangan. Pemusatan dari teori Maslow tersebut bukannya 

tidak beralasan, hal ini dapat dilihat dengan kebutuhan manusia itu sendiri. 

Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hierarki dari kebutuhan 

yang terendah sampai yang tertinggi. Dalam tingkatan-tingkatan kebutuhan 

Maslow, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu kemudian 

bergerak pada kebutuhan kedua dan seterusnya. Proses ini berjalan terus sampai 

terpenuhinya kebutuhan yang paling puncak. 

Jadi dari melihat konsep toeri hierarki kebutuhan Maslow, maka teori ini 

banyak berguna bagi KONI dalam usaha memotivasi atletnya paling tidak untuk 

dua hal. Pertama, teori ini dapat digunakan untuk memperjelas dan 

memperkirakan tidak hanya perilaku kelompok dengan melihat rata-rata 

kebutuhan yang menjadi motivasi mereka. Kedua, teori ini menunjukkan bahwa 

bila tingkat kebutuhan terendah relatif terpuaskan, faktor tersebut akan berhenti 

menjadi motivator penting dari perilaku tetapi dapat menjadi sangat penting bila 

mereka menghadapi situasi khusus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan tentang : a) pendekatan penelitian, b) unit 

analisis, c) lokasi dan waktu penelitian, d) pengumpulan dan analisis data, e) 

keabsahan data kualitatif. 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang atau 

perilaku yang diamati (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2004: 4). Pendekatan 

ini diarahkan pada latar belakang kebudayaan dan individu yang dijadikan nara 

sumber/informan penelitian ini  secara holistik (utuh). 

Pada dasarnya menurut beberapa ahli ada beberapa metode yang 

berkembang dalam penelitian kualitatif, diantaranya adalah ; studi kasus, 

fenomenologi, grounded theory, etnometodologi, etnografi, biografi, clinical 

research dan historical social sciences (Agus Salim 2001: 89). 

Rancangan penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, studi kasus adalah 

suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan 

suatu kasus (case) dalam konteknya secara natural tanpa adanya intervensi dari 

pihak luar (Agus Salim, 2001: 93). Studi kasus juga merupakan penelitian 

mendalam mengenai unit-unit sosial yang hasilnya merupakan gambaran lengkap 

dan terorganisir dengan baik mengenai unit-unit tersebut. 
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Adapun alasan peneliti menggunakan studi kasus yaitu karena penelitian 

ini meneliti kasus yang sudah ada sehingga peneliti hanya mempelajari kasus yang 

sudah ada. Pilihan terhadap pendekatan kualitatif sendiri didasarkan atas beberapa 

alasan berikut. 

Pertama, data hasil studi yang berupa rentetan peristiwa hidup. Data dalam 

penelitian ini lebih bersifat kata, cerita atau narasi dari pada angka. Kata dan 

cerita memainkan peran yang dominan dalam deskripsi dan bukannya angka-

angka statistik.  

Kedua, tujuan studi ini bukan menilai, mengukur atau mengevaluasi 

motivasi atlet membela daerah lain, apakah memenuhi standar atau skor tertentu 

yang secara kuantitatif dapat digolongkan sebagai tinggi, sedang, dan rendah. 

Sebaliknya studi ini hanya berkompeten untuk menyelidiki dan menggambarkan 

motivasi para atlet melakukan turnover ke propinsi Jawa tengah tanpa melakukan 

pengukuran-pengukuran.  

 

3.2. Unit Analisis 

3.2.1 Unit analisis penelitian 

Penelitian kualitatif umumnya mangambil sampel atau responden dalam 

jumlah yang lebih kecil, jadi pada penelitian kualitatif lebih condong ke purposive 

sample dari acak (Moleong 2004: 224). Dengan demikian salah satu tujuannya 

adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan 

teori yang muncul. 
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Menurut Moleong (2004:223) ciri-ciri sampel bertujuan (purposive 

sample) adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan sampel yang muncul. 

Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. 

b. Pemilihan sampel secara berurutan. 

Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila 

pemilihan satuan sampel dilakukan jika sebelumnya satuannya sudah dijaring dan 

dianalisis. 

c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. 

Setiap sampel sama kegunaannya dan sampel yang dipilih merupakan dasar dari 

fokus penelitian. 

d. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. 

Pada sampel bertujuan jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-

pertimbangan untuk memperluas informasi, dan jika tidak ada lagi informasi yang 

dapat dijaring, maka penarikan sampel sudah dapat diakhiri 

Berangkat dari pendapat di atas, maka unit analisis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. 6 (enam) atlet yang membela Propinsi Jawa Tengah akan tetapi sebelumnya 

bukan berasal dari propinsi Jawa Tengah dan berada dibawah naungan KONI 

Pusat Jawa Tengah: mengetahui gambaran tentang motivasi atlet tersebut 

melakukan turnover ke Propinsi Jawa Tengah daripada daerah sebelumnya 

yang meliputi; apa saja yang menjadi motivasi para atlet tersebut. 
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b. Sedangkan keluarga, teman dekat atau saudara, sebagai crosscheck data dan  

data pelengkap yang meliputi : nasehat-nasehat, bantuan-bantuan, petunjuk 

dan saran, dorongan-dorongan, serta pemberian kebebasan dalam 

pengembangan diri. 

Tabel 1 
Unit Analisis 

UNIT 
ANALISIS 

 

SUB UNIT ANALISIS  ATLET  KELUARGA  

Motivasi 
turnover atlet  

 
 
 

 
 
 

 

Kebutuhan  1. Kebutuhan fisiologis 
apakah terpenuhi 

2. Kebutuhan keamanan 
apakah terpenuhi 

3. Kebutuhan sosial 
apakah terpenuhi 

4. Kebutuhan 
penghargaan apakah 
terpenuhi 

5. Kebutuhan aktualisasi 
diri apakah terpenuhi 

1. Kebutuhan fisiologis 
apakah terpenuhi 

2. Kebutuhan keamanan 
apakah terpenuhi 

3. Kebutuhan sosial 
apakah terpenuhi 

4. Kebutuhan 
penghargaan apakah 
terpenuhi 

5. Kebutuhan aktualisasi 
diri apakah terpenuhi 

Dorongan  Dorongan, nasehat dan 
saran apa yang membuat 
atlet melakukan turnover 
dari orang sekitar atlet 

Nasehat, dorongan, 
bantuan, petunjuk dan 
saran untuk atlet 

Tujuan  Tujuan dan alasan 
melakukan turnover 

Tujuan dan alasan atlet 
melakukan turnover 

 

3.2.2 Narasumber/Informan Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilakukan dan data terkumpul, selain teknik 

pengumpulan data, narasumber penelitian adalah penting karena merupakan 

keseluruhan badan yang akan diteliti. 
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Narasumber penelitian ini adalah badan atau elemen yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para atlet yang 

membela propinsi Jawa Tengah akan tetapi berasal dari propinsi yang lain., atlet 

tersebut sebelumnya berada di bawah naungan KONI propinsi yang lain selain 

KONI Jawa Tengah.  

Jumlah narasumber yang akan digali informasi oleh peneliti berjumlah 6 

orang, narasumber penelitian ini dapat digolongkan jadi dua kategori, yaitu : 

a. 5 Atlet dari cabang olahraga perorangan. 

b. 1 Atlet dari cabang olahraga beregu. 

6 narasumber penelitian ini akan dilihat gambaran mengenai motivasi apa 

saja yang mendorong para atlet tersebut untuk melakukan turnover ke Propinsi 

Jawa Tengah. Setelah ditemui dan melalui perkenalan di pertemuan pertama, 

peneliti mengutarakan maksud dan tujuan peneliti, akhirnya narasumber bersedia 

untuk membantu penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai narasumber 

penelitian. 

Pemilihan subyek dilakukan dengan mengambil atlet yang minimal 

mempunyai prestasi di tingkat propinsi. Proses pemilihan narasumber di atas 

merujuk pada anjuran Moleong (2000: 90) yang menyatakan bahwa proses 

pemilihan narasumber (informan) bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin 

informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (constructions). Dengan 

demikian penelitian kualitatif tidak menggunakan paradigma penentuan 

narasumber penelitian yang digunakan dalam penelitian non kualitatif yang 

menganggap sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan dalam 
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generalisasi. Penelitian ini mengutamakan generalisasi teoritis, bukan perumusan 

karakteristik populasi. Yang dimaksud disini hasil dari penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan pada semua populasi akan tetapi teori dari penelitian ini dapat 

digunakan untuk penelitian yang sama karakteristiknya. Hal tersebut pula alasan 

penelitian ini tidak menggunakan sampel acak (random sampling), melainkan 

sampel bertujuan (purposive sample) dengan memperhatikan konsep teoritis yang 

digunakan, yaitu motivasi turnover atlet ke Propinsi Jawa Tengah. 

Moleong (2000 : 91) selanjutnya memberikan dua langkah praktis yang 

dapat diambil untuk menemukan narasumber (informan), yakni; (1) melalui 

keterangan orang yang bersangkutan dan (2) melalui wawancara pendahuluan 

yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Merujuk pada anjuran tersebut, peneliti 

menempuh beberapa langkah dalam menentukan narasumber (informan) yang 

dapat dirunut sebagai berikut. Penentuan narasumber kunci (key informan). 

Informan kunci dipilih dari pihak-pihak yang memiliki ciri khusus sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. Ciri khusus yang dimaksud adalah narasumber merupakan 

atlet yang melakukan turnover dari propinsi lain ke propinsi Jawa Tengah (sesuai 

konteks penelitian). Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi 

narasumber penelitian, maka peneliti mengambil dari lembaga KONI berdasarkan 

kriteria sebagai berikut :  

1. Narasumber adalah atlet yang terdaftar dalam KONI Pusat Jawa 

Tengah dan membela Jawa tengah pada PON IX;  

2. Narasumber adalah atlet yang sebelumnya tidak terdaftar didalam 

KONI Jawa Tengah akan tetapi membela propinsi yang lain.  
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3. atlet yang diambil sebagai subyek adalah atlet yang minimal 

mempunyai prestasi di tingkat propinsi. 

Makna dari kriteria-kriteria diatas adalah untuk melihat menjaring atlet 

yang akan diteliti benar-benar atlet yang melakukan turnover ke Propinsi Jawa 

Tengah dan apa yang menjadi motivasinya. Secara praktis peneliti mengumpulkan 

beragam informasi pokok dari satu sumber, kemudian meluas baik sumber 

maupun topiknya. Artinya setiap satuan sumber dan topik informasi berikutnya 

dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh. Proses ini secara 

sederhana berlangsung secara sistematis melangkah dari satu orang ke orang lain. 

 

3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lokasi atlet tersebut bertempat tinggal. 

Penentuan wilayah didasarkan atas pertimbangan bahwa di lokasi tempat tinggal 

narasumber lebih mudah untuk melakukan wawancara dan observasi. Seluruh 

rangkaian proses penelitian ini diperkirakan menghabiskan waktu selama tiga 

bulan dan terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap 

operasional, dan tahap penyusunan laporan.  

a. Tahap Persiapan Penelitian  

Tahap ini direncanakan berjalan selama dua  bulan (Desember 2007 - 

Februari 2008). Termasuk dalam tahap ini adalah proses penyusunan rancangan 

penelitian yang mencakup garis besar metode, yaitu penetapan fokus 

permasalahan, kajian kepustakaan, kesesuaian paradigma dengan fokus 

permasalahan, rancangan teknik, instrumentasi dan validasi data, serta rancangan 
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prosedur analisis data. Tahap ini berujung pada pemenuhan syarat legal-

administratif penelitian berupa urusan perizinan dengan pihak-pihak yang 

berwenang dan terkait. 

Proses penelitian ini diawali dengan ketertarikan peneliti untuk 

mengetahui motivasi yang mendorong para atlet melakukan turnover ke propinsi 

yang lain. Selama proses pengerjaan skripsi bagian awal, peneliti masih sering 

berdiskusi dan melakukan pendekatan kepada narasumber supaya lebih akrab. 

Peneliti tertarik dan berminat untuk meneliti motivasi atlet yang 

melakukan turnover dari propinsi yang lain ke propinsi Jawa Tengah. Untuk 

memudahkan jalannya penelitian, peneliti berusaha untuk melakukan pendekatan 

dengan narasumber, hal ini dilakukan agar hubungan peneliti dengan narasumber 

lebih harmonis.  

b. Tahap Operasional 

Tahap ini direncanakan memakan waktu selama tiga bulan (februari 2008 - 

april 2008). Tahapan ini meliputi pengambilan data, temuan-temuan penelitian, 

verifikasi data dan pembahasan temuan penelitian. Pada tahap ini peneliti 

memotret latar penelitian sesuai dengan perangkat metodologi pengumpulan data 

yang disiapkan. Dua agenda kerja utama tahap ini adalah pengumpulan data, dan 

bersamaan dengan hal itu dilakukan analisis data. Bersama dengan pembimbing 

penelitian pada tahap ini pula mulai disusun draft laporan akhir hasil penelitian. 

Hal ini ditempuh selain dengan pertimbangan teknis “memanfaatkan waktu 

seefesien mungkin” juga karena peneliti menggunakan model alir dan interaktif 

sebagaimana dianjurkan Miles dan Huberman (1992:18-19).  
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Alur Proses Penelitian 

c. Tahap Penyusunan Laporan 

Berdasar pada hasil analisis data dan konsultasi draft laporan akhir dengan 

pembimbing laporan hasil studi ditulis. Penulisan dan editing naskah akhir di 

lakukan selama pertengahan bulan Mei 2008 sampai akhir Mei 2008. Aktivitas 

utama selain penyusunan laporan adalah evaluasi akhir atas hasil studi.  

 

3.3. Pengumpulan dan Analisis Data 

3.3.1 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

wawancara, observasi. Dengan menggunakan teknik tersebbut maka peneliti 

Investigasi Awal Studi pustaka 

Pemilihan latar 
penelitian 

Observasi Pemilihan informan 
kunci 

Koleksi data primer 

Penentuan subjek 
penelitian 

Pemilihan subjek 
penelitian 

Pemeriksaan temuan Laporan tentatif 

Laporan akhir 
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berharap mendapatkan banyak informasi data dan berita yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004: 157) sumber data 

data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen, foto, statistik, dan sumber data tertulis. 

a. Wawancara 

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang motivasi para 

atlet untuk melakukan turnover dari propinsi lain ke propinsi jawa tengah. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

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

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2004: 186). 

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2004: 186) maksud 

mengadakan wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

kebulatan, merekontruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi), dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara langsung in depth interviewing, yaitu adanya komunikasi langsung 

antara interviewer dan interviewee dan wawancara dilakukan secara pribadi 
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sehingga dapat mengumpulkan informasi yang dipandang bersifat rahasia dari 

sudut pandang interviewee. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka dimana para subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut (Moleong, 2004: 189). Proses 

wawancara narasumber diberi kebebasan mengekspresikan dirinya, jawabannya 

tanpa harus membuat terperangkap pada pilihan kondisi dan jawaban standar yang 

mungkin tidak sesuai dengan konteks kehidupannya, dalam wawancara peneliti 

berusaha memasuki perspektif subyek penelitian, memahami peristiwa dari sudut 

pandang narasumber dengan asumsi bahwa perspektif individu itu bermakna. 

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas 

terpimpin, dengan kebebasan akan tercapai kewajaran secara maksimal dapat 

diperoleh data secara mendalam. Masih dipertahankannya unsur terpimpin akan 

memungkinkan masih dipenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas dan reliabilitas, 

serta dapat diarahkan secara langsung pokok persoalan atau hipotesa-hipotesa 

penyelidikan. Dengan begitu semua maksud dapat diketahui sedekat-dekatnya 

dengan cara yang seefisien mungkin. 

Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data dalam proses wawancara 

ini peneliti menggunakan alat bantu (recorder) dengan demikian semua hasil 

pembicaraan antara interviewer dan interviewee dapat tersimpan dan terekam. 

Penggunaan alat bantu ini harus seizin dari interviewee supaya dikemudian hari 

tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. 
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Dalam melakukan wawancara peneliti tidak hanya percaya begitu saja 

terhadap apa yang dikatakan informan pertama, melainkan perlu mengecek 

kenyataan dari hasil wawancara ke pengamatan dilapangan dan informasi dari 

informan yang satu keinforman yang lain. Adapun alasan peneliti menggunakan 

metode wawancara yaitu untuk mendapatkan jawaban yang valid dari informan, 

dan bertanya langsung dengan informan. 

Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan harapan maka 

langkah-langkah yang ditempuh dalam mengadakan wawancara atau interview 

adalah : 

1) Mempersiapakan hal-hal yang akan diungkap, dalam mempersiapkan hal-hal 

yang akan diungkap, peneliti mencari informasi dari berbagai sumber 

mengenai dukungan sosial dan interaksi, yang akhirnya terbentuklah suatu 

daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan mencari data 

dari narasumber penelitian  

2) Menciptakan hubungan yang baik dengan responden yang akan diwawancarai, 

dilakukan melalui pendekatan personal, serta menciptakan rasa nyaman 

dengan menerima apapun keadaan tempat tinggal serta kondisi penderita saat 

ini, menerima semua anggota keluarga dengan senang hati. Menyampaikan 

maksud kedatangan peneliti serta membentuk kepercayaan bahwa apapun 

yang peneliti lakukan terhadap narasumber tidak akan disebarluaskan. Karena 

responden termasuk orang yang terbuka dan cepat akrab maka hubungan baik 

yang diinginkan peneliti cepat didapatkan. 
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3) Menciptakan kerjasama dengan responden, peneliti mengutarakan maksud 

kedatangan dan tujuan penelitian kepada narasumber. Dan hasilnya 

narasumber menanggapi dengan baik dan bersedia membantu peneliti dengan 

senang hati.  

4) Mencatat dengan segera hasil yang diperoleh. Setiap hal yang ditanyakan 

langsung dicatat di lembaran kertas untuk menghindari kelupaan. Pencatatan 

dilakukan dengan cara refleksi hasil dari setiap wawancara yang dilakukan, 

sehingga akan ketahuan apa yang belum diungkap. Dari refleksi yang 

dilakukan kemudian disusun kartu konsep yang akan digunakan untuk 

membahas temuan-temuan penelitian. 

Sebelum melakukan wawancara dilakukan, maka peneliti membuat 

instrumen wawancara dengan tujuan agar wawancara yang dilakukan terarah dan 

mendapatkan informasi yang runtut serta akurat. 

Wawancara yang dilakukan peneliti ingin mengetahui kebutuhan apakah 

yang belum terpenuhi sewaktu membela daerah lain, apa reward yang 

diharapkannya dalam membela Jawa tengah, apakah alasan membela propinsi 

Jawa tengah dan bagaimana sikap keluarga dalam hal ini.  

b. Observasi 

Tujuan dilakukan observasi pada penelitian ini adalah untuk melihat 

penampilan narasumber, ciri-ciri fisik, gaya bicara, tingkah laku yang tampak 

ketika proses wawancara berlangsung, misal, raut wajah, aktifitas-aktifitas fisik 

lainnya yang timbul selama proses wawancara. 
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Sebagai metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1980: 

136). Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada 

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipan, observasi non partisipan merupakan kebalikan dari observasi 

partisipan. Pada observasi non partisipan observer tidak ikut serta dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh orang yang diobservasi (Moleong, 2004: 176). Observer 

tidak langsung terlibat pada situasi yang sedang diamati. Observer tidak 

berinteraksi atau mempengaruhi orang yang diamati, observer hanya berperan 

sebagai penonton.  

Dalam observasi ini peneliti ingin mengetahui apakah data yang diberikan 

oleh observee benar dan melihat aktifitas yang sebenarnya di lapangan.  

 

3.3.2 Analisis Data 

Setelah data kualitatif terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis 

data, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kapada orang lain (Moleong, 2004: 248). 

Analisis data menurut Seidel (dalam Moleong, 2004: 248) prosesnya 

berjalan sebagai berikut : 
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a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

Selanjutnya menurut Janice McDrury (dalam Moleong, 2004: 248) 

mengemukakan tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data. 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

c. Menuliskan model yang ditentukan. 

d. Koding yang telah dilakukan. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, 

langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 

melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-

satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori 
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itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah pada 

tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif 

(Moleong, 2004: 247). 

3.4. Keabsahan Data Kualitatif 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keajegan (reliabilitas) menurut versi positivisme yang 

disesuaikan dengan tututan pengetahuan kriteria dan paradigmanya sendiri 

(Lincoln dan Guba, dalam Moleong, 2004: 321). 

Untuk dapat menetapkan keabsahan (Trustworthiness) data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (tranferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi; pertama, 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti (Moleong, 200: 324). 

Agar penelitian ini lebih valid, maka selanjutnya adalah pembuktian 

derajat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 

2004: 330). Triangulasi yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi triangulasi 

sumber, metode, dan teori. Hal ini ditempuh dengan membandingkan atau 

melakukan checking terhadap data yang diperoleh dari waktu dan alat yang 

berbeda. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan (Moleong, 2004: 332). Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, 

peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan 

berbagai sumber, metode dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukan 

dengan jalan : 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan dilakukan mengingat 

karena peneliti tidak terpancang pada interview guide. Dengan melakukan langkah 

tersebut maka diharapkan data yang diperoleh bisa sebanyak-banyaknya, sedetail-

detailnya, dan selangkap-lengkapnya selain itu mengajukan berbagai pertanyaan 

variasi pertanyaan dilakukan karena mengingat bahwa dalam setiap proses 

wawancara dilakukan keadaan suasana atau lingkungan yang berbeda setiap kali 

malakukan proses wawancara dengan narasumber, dengan demikian variasi 

pertanyaan dilakukan yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan agar didapat 

pula variasi jawaban. 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 
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Data yang didapat, peneliti tidak begitu saja mempercayai. Dengan 

demikian data yang diperoleh dilakukan pengkroscekan dengan data yang 

diperoleh dari informan-informan lainnya. Sehingga dengan demikian data yang 

diperoleh memang benar-benar relevan untuk penelitian ini. 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

Metode yang digunakan agar data dapat lebih dipercaya, maka peneliti 

menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan observasi. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai wawancara dan 

observasi, sehingga data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode 

diatas benar-benar relevan dan bermanfaat bagi peneliti dan penelitian ini. 

Adapun proses yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data 

dengan metode derajat kepercayaan di lapangan adalah dari wawancara yang 

dilakukan kemudian dicatat hasilnya serta dilakukan refleksi dari hasil wawancara 

tersebut sehingga akan diketahui hal-hal atau bagian mana yang belum terungkap, 

kemudian dapat dilakukan wawancara kembali untuk melengkapi data yang belum 

ada sambil mengobservasi keadaan narasumber. Dari hasil refleksi kemudian 

dibuat kartu konsep yang merupakan rangkuman serta pengelompokan refleksi 

dari hasil wawancara yang mana kartu konsep tersebut akan digunakan untuk 

membahas temuan-temuan penelitian di lapangan. Hal ini dilakukan berulang-

ulang hingga diperoleh data yang diinginkan. 
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BAB IV 

GAMBARAN SETING PENELITIAN 

 

Wawancara dilakukan setelah ada persetujuan, maka dilakukan kesepatan 

waktu untuk mengadakan wawancara. Total subyek yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah 6 orang yaitu 1 atlet dari cabang olahraga bilyard, 1 atlet dari cabang 

bola basket, 4 atlet dari cabang gulat dan 1 orang mantan pelatih timnas dari 

cabang olahraga basket. Proses wawancara dilakukan di mess atlet, gelanggang 

olah raga tempat atlet berlatih, tempat atlet berlatih dan tempat tinggal sementara 

pada waktu  subyek selesai melakukan aktivitas atau mempunyai waktu luang. 

Wawancara dengan N-I dilakukan di Side Pocket Bilyard Semarang; N-II 

dilakukan di Gelanggang Olahraga Bhineka Solo; untuk N-III, N-IV, N-V dan N-

VI dilakukan di mess gulat di semarang.  

 

4.1 Karakteristik Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi ditempat subyek melakukan aktivitas, 

yaitu tempat tinggal dan tempat berlatih atlet tersebut waktu penelitian ini 

dilaksanakan. Tempat tempat tersebut masih didalam wilayah propinsi Jawa 

Tengah yaitu di kota semarang dan solo.  

Keseluruhan atlet yang melakukan turnover ke propinsi Jawa tengah tidak 

dapat dipastikan jumlahnya hal ini dikarenakan dari KONI pusat Jawa Tengah 

sebenarnya menutup-nutupi adanya perpindahan para atlet ini, hal ini didapat dari 

sekertaris KONI pusat jawa tengah yaitu bapak Taufik mpd. Maka dari itu peneliti 
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hanya mendapatkan beberapa atlet saja dan dari atlet atlet tersebut peneliti 

memilih 6 subyek dengan kriteria N-I adalah atlet no 2 indonesia untuk cabang 

olahraga bilyard, N-II atlet yang sebelumnya diperebutkan oleh propinsi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur, N-III adalah atlet yang pernah menjuarai kejurnas di 

Samarinda, N-IV adalah atlet yang pada waktu pra PON berhasil mengalahkan 

atlet nomor 1 pada waktu sea games, N-V adalah atlet yang menjadi juara antar 

daerah (tingkat propinsi) dan merupakan atlet yang terhitung muda dalam cabang 

olahraga gulat, N-VI adalah atlet yang menjadi juara II kejurnas pelajar di 

Bengkulu.  

Sebenarnya masih ada beberapa atlet lagi yang akan dijadikan subyek akan 

tetapi dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan kesibukan subyek maka para 

subyek tersebut tidak dapat diwawancara. Masih ada beberapa atlet yang 

merupakan andalan timnas Indonesia dalam berbagai cabang yang tidak dapat 

diambil informasinya karena keterbatasan tersebut. Data-data atlet yang 

didapatkan berasal dari database KONI pusat Jawa Tengah dengan seijin 

sekertaris I dan sekertaris II Koni pusat Jawa Tengah yaitu bapak Soegiyanto.MPd 

dan bapak Taufik.MPd. 

Wawancara pada Subyek-I (N-I) dilakukan di cafe yang berada di sebelah 

pool Side Pocket Bilyard Semarang. Dimana Side Pocket Bilyard Semarang ini 

berada didalam gedung Ramayana dan Robinson yang berhadapan dengan 

lapangan Simpang Lima dan berada di jalan Pahlawan Semarang. Sebelum 

ruangan untuk bermain bilyard terdapat ruangan sekitar 5x7 meter yang 

merupakan ruang resepsionis, disana terdapat meja resepsionis yang berwarna 
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putih panjang dan dibelakangnya terdapat seorang wanita yang merupakan 

resepsionis dari Side Pocket Bilyard Semarang. Didalam ruang bilyard yang 

cukup luas tersebut terdapat satu set sofa yang berbentuk I dengan warna coklat  

dan meja yang berada disamping pool, meja tersebut terbuat dari kaca dengan kaki 

yang terbuat dari kayu, dan dipojok terdapat bar. Didalam pool terdapat puluhan 

meja bilyard yang dapat dipakai oleh siapa saja yang ingin menyewa dan 

dibeberapa meja tersebut adalah tempat berlatih para atlet PON Jawa Tengah. 

suasana didalam sangatlah ramai dengan suara bola bilyard, suara orang-orang 

yang berada didalam pool dan suara lagu yang dimainkan didalam ruangan 

tersebut. Didalam ruangan tersebut terasa sangat dingin hal ini dikarenakan sistem 

pendingin dari ruangan ini sangat bagus, menggunakan banyak air conditioner. 

Pencatatan data yang diperoleh dari subyek dengan metode wawancara hanya 

menggunakan pencatatan notebook hal ini dikarenakan ketidakmungkinan 

menggunakan recorder dengan alasan terlalu ramainya suasana ruangan. 

Sedangkan untuk melakukan perpindahan tempat subyek menolak.  

Wawancara pada subyek II (N-II) dilakukan didalam lapangan bola basket 

outdoor GOR Bhineka Solo. Gor Bhineka Solo terdapat di dekat lapangan 

Sriwedari kota Solo. Gor ini adalah gor bola basket paling besar dan paling bagus 

di Jawa Tengah dan gor ini adalah markas dari tim bola basket Bhineka yang 

merupakan satu-satunya tim bola basket yang mengikuti kompetisi IBL di Jawa 

Tengah. IBL adalah kompetisi bola basket tertinggi di Indonesia. Lapangan bola 

basket tersebut adalah lapangan bola basket yang telah memenuhi standarisasi dari 

FIBA. Disebelah lapangan outdoor  tersebut terdapat gedung mess atau 
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penginapan bagi para atlet tim Bhineka Solo dan tempat parkir untuk kendaraan 

beroda dua. Didalam gedung tersebut  juga merupakan tempat para atlet PON 

bertempat tinggal semasa training center. Suasana di dalam melakukan 

wawancara tenang karena jauh dari kerumunan orang dan tidak terdapat suara 

yang kencang walaupun didalam gor indoor sedang dilakukan kejuaraan bulu 

tangkis.  Dalam melakukan wawancara dengan subyek peneliti menggunakan 

recorder dan daftar pertanyaan sebagai alat bantu.  

Wawancara pada subyek III (N-III),IV (N-IV),V,(N-V) dan subyek VI (N-

VI) dilakukan dimess tim gulat PON Jawa Tengah berada di jalan Dewi Sartika 

Timur 7 no 16 Semarang. Mess tersebut adalah rumah yang di seting menjadi 

tempat tinggal dan berlatih. Di dalam rumah terdapat 4 kamar 3 kamar dibawah 

dan 1 kamar diatas atau dilantai 2. Mess tersebut dihuni atlet cewek maupun 

cowok. Sebagai tempat tidur digunakan matras yang biasa digunakan untuk 

matras gulat.yang ditumpuk menjadi satu. Wawancara dilakukan diruang tengah 

diatas matras yang ditumpuk dan terkadang terdapat orang lewat. Didalam mess 

tersebut terlihat tidak terjaga kebersihan maupun kerapiannya. Hal ini terlihat dari 

banyak benda kotor yang ada di meja dan tidak tersusunnya barang-barang yang 

ada. Semua wawancara dilakukan hanya dengan bantuan notebook dan daftar 

pertanyaan karena para subyek menolak untuk menggunakan recorder.  
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BAB V 

TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab V akan diuraikan secara deskriptif berbagai temuan hasil 

penelitian yang berupa tabel analisis hasil temuan dan hasil analisis tiap-tiap 

subjek. 

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 6 subyek yaitu Subyek I atlet 

bilyard berasal dari Medan (propinsi Sumatera Utara); Subyek II atlet bola basket 

berasal dari Surabaya (propinsi Jawa Timur); Subyek III atlet gulat dari jawa 

timur; Subyek IV atlet gulat dari DIY; Subyek V atlet gulat dari Madiun (propinsi 

Jawa Timur); subyek VI atlet gulat dari jawa timur. 

Hasil temuan penelitian dibagi ke dalam dua sub bagian yaitu deskripsi 

mengenai data subyek dan deskripsi mengenai motivasi atlet melakukan turnover 

ke propinsi Jawa Tengah.  

5.1 Deskripsi Data Subyek 

Identitas subyek dalam  penelitian ini diungkap dengan beberapa 

pertanyaan mengenai pendidikan tertinggi, tempat tinggal asal, pekerjaan orangtua 

pendidikan tertinggi orang tua, posisi didalam keluarga, asal orang tua dan 

prestasi yang pernah diperoleh. Berikut ini adalah hasil deskripsi identitas subyek 

yang dijadikan sampel penelitian : 
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1. Pendidikan Tertinggi 

Pada dasarnya pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan 

seorang atlet. Dengan pendidikan yang tinggi seorang atlet akan memiliki 

pengetahuan teoritis maupun praktis yang lebih banyak dibandingkan atlet lain 

yang berpendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian hal ini tidak mutlak 

menentukan prestasi yang dapat diraih oleh atlet itu sendiri dalam bidang 

olahraga. Pendidikan tertinggi yang diperoleh masing-masing subyek dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 2 
Tingkat Pendidikan Subyek  

 
No Subyek Pendidikan tertinggi 

1. N- I SMU 

2. N-II SMA (proses kuliah) 

3. N-III SMA (proses kuliah) 

4. N-IV Sarjana / S1 

5. N-V SMA (proses kuliah) 

6. N-VI SMA (proses kuliah) 

 Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui sebagian besar subyek memiliki 

pendidikan tertinggi yang sudah ditempuh adalah SMA meskipun masih dalam 

proses kuliah. Terdapat 1 subyek yang tidak melanjutkan pendidikannya di 

perguruan tinggi dan 1 subyek yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya.  
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2. Tempat Tinggal Asal 

Atlet yang membela daerah yang lain sebelumnya memungkinkan untuk 

kembali membela daerah asalnya kembali. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui tempat tinggal asal atlet yang menjadi subyek (subyek) dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

Tabel 3 
Tempat Tinggal Asal Subyek  

No Subyek Tempat Tinggal Asal 

1. N- I Medan 

2. N-II Klaten 

3. N-III Malang 

4. N-IV Yogyakarta 

5. N-V Madiun 

6. N-VI Madiun 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui subyek berasal dari medan 1 orang, 

Klaten 1 orang, malang 1 orang, yogyakarta 1 orang dan madiun 2 orang. Atlet 

yang kembali membela propinsi Jawa tengah hanya 1 orang dan yang lain berasal 

dari luar propinsi Jawa Tengah. 

3. Pekerjaan Orangtua  

Pekerjaan orangtua masing – masing subyek dalam penelitian ini sangat 

bermacam-macam dan semuanya berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 
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Tabel 4 
Pekerjaa Orangtua Subyek  

No Subyek Pekerjaan orang tua 

1. N- I Dokter (alm) 

2. N-II Membuka bengkel 

3. N-III Pedagang 

4. N-IV POLRI 

5. N-V Buruh tani 

6. N-VI Buruh tani 

 Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui orang tua subyek bekerja diberbagai 

bidang yaitu N-I dokter, N-II wiraswasta, N-III pedagang , N-IV anggota Polri, N-

V dan N-VI buruh tani.  

 

4. Pendidikan orang tua 

Tinggi rendahnya pendidikan orang tua memegang peranan yang tidak kalah 

penting dalam perilaku anaknya, karena tinggi rendahnya pendidikan orang tua 

menentukkan jalan dan pengaruh terhadap perkembangan perilaku atlet. 

Pendidikan orangtua masing – masing subyek dalam penelitian ini sangat 

bermacam-macam dan semuanya berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 
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Tabel 5 
Tingkat Pendidikan Orangtua 

No Subyek Pendidikan orang tua 

1. N- I Ayah Lulusan S1 

2. N-II Ayah lulusan ST dan ibu lulusan smu 

3. N-III Ayah dan ibu lulusan smu 

4. N-IV Ayah lulusan  smu 

5. N-V Lulusan SD 

6. N-VI Lulusan SD 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui orang tua subyek berpendidikan 

yang berbeda yaitu N-I lulusan S1, N-II lulusan SMU, N-III lulusan SMU , N-IV 

lulusan SMU dan pendidikan Polri, N-V dan N-VI lulusan SD. Dari kesemua 

orang tua subyek hanya orang tua N-1 yang memberikan pilihan kepada anaknya 

dalam menentukan jenis pekerjaan yang akan dipilihnya nanti. Karena dari 

wawancara yang dilakukan N-1 mengatakan ayahnya pernah berpesan kalo ingin 

sekolah yang tinggi tetapi apabila ingin menjadi pebilyard harus jadi no 1. 

Sedangkan orang tua subyek yang lain menyerahkan semua keputusan kepada 

para anaknya. 

5. Asal orang tua 

Asal orang tua masing – masing subyek dalam penelitian ini bermacam-

macam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 6 
Asal Daerah Subyek  

No Subyek Asal daerah 

1. N- I Medan (Sumatera Utara) 

2. N-II Klaten (Jawa Tengah) 

3. N-III Malang (Jawa Timur) 

4. N-IV Ayah salatiga (Jawa Tengah) dan 
ibu Yogyakarta (DI Yogyakarta)   

5. N-V Madiun (Jawa Timur) 

6. N-VI Madiun  (Jawa Timur) 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui orang tua subyek berasal dari yaitu 

N-I Medan , N-II Klaten, N-III Malang , N-IV Salatiga dan Yogyakarta, N-V dan 

N-VI Madiun. Dari semua subyek hanya N-II dan N-IV yang mempunyai orang 

tua yang berasal dari propinsi Jawa Tengah sedangkan yang lain berasal dari luar 

propinsi Jawa Tengah. 

6. Prestasi yang pernah dicapai. 

Posisi prestasi yang dicapai oleh atlet akan menentukan perilaku atlet 

maupun pengurus propinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 
Prestasi Yang Pernah Dicapai 

No Subyek Prestasi 
1. N- I Bali open juara 2 2006. Sekarang untuk di 

Indonesia aku nomer 2 setelah si ricky. Udah 

ketemu orangnya belum? Nah dia yang nomer 

satu. 
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2. N-II Juara Libama Nasional th 2007, juara hexos cup, 

juara 2 hexos cup di bandung trus di yogya th 2005

3. N-III Juara II Pomnas. 

4. N-IV Juara I piala Pusam Cup di Samarinda, kejurnas 

level nasional. Di PON Palembang dapet 

perunggu. 

5. N-V Juara II kejurnas pelajar di Bengkulu. 

6. N-VI Juara I kejurda. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui prestasi yang dicapai oleh para 

subyek kecuali subyek VI, sudah pernah berprestasi dalam lingkup nasional. 

sedangkan N-VI baru berprestasi ditingkat daerah atau propinsi. 

7. Kebutuhan fisiologis 

Tercukupinya kebutuhan fisiologis diantara atlet akan sangat berbeda-beda. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 8 
Kebutuhan Fisiologis 

No Subyek Tercukupinya kebutuhan fisiologis 

1. Subyek I Ya.. tapi sewaktu di propinsi Sumatera Utara 

nggak dapet apa-apa.  

Aku kerja sebagai pemain bilyard 

profesional.  

Di propinsi Jawa tengah mendapatkan uang 

saku sebesar 1,9 juta rupiah, yang terhitung 
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kecil karena sebelumnya untuk PON XVII 

ditawarin lebih dan ada yang sampai 8 juta 

rupiah sebulan.  

Di propinsi Jawa Tengah kurang puas 

terhadap permasalahan finansial dengan 

pengurus. 

2. Subyek II Cukup.  

Dari uang saku klub, trus mungkin dari hasil 

pertandingan-pertandingan setiap kali ada 

even. Itu aja kalo kerja sih belum itu aja. 

Dari propinsi Jawa tengah nggak dapet uang 

saku.  

3. Subyek III Alhamdulillah cukup. 

Sewaktu di propinsi Jawa Timur juga dapet 

uang saku tapi beda dengan yang dijanjiin, 

ada pemotongan sampai 50 persen. 

Dapat uang saku dari propinsi Jawa Tengah 

dan bonus. 

4. Subyek IV Cukup. 

Dari gulat dan kerja di Graha Santika Hotel 

sebagai instruktur fitnes. 

Saya mendapatkan kerja juga dari Jateng. 
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5. Subyek V Tidak cukup.  

Sewaktu di propinsi Jawa Timur juga dapet 

uang saku tapi beda dengan janji, di potong-

potong. 

Di propinsi Jateng ada uang saku dari 

pelatih tapi masih kurang cukup.. 

6. Subyek VI Tidak cukup. 

Di propinsi Jatim maupun di propinsi Jateng 

untuk kebutuhan sehari-hari kurang. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Dari hasil wawancara diketahui subyek yang tercukupi dalam kebutuhan 

fisiologis hanya 2 subyek yang tidak, sedangkan yang lain kebutuhan 

fisiologisnya terpenuhi. Dua subyek tersebut belum tercukupinya kebutuhan 

fisiologis di propinsi Jawa Tengah karena 2 atlet tersebut baru beberapa bulan 

tergabung didalam tim PON propinsi Jawa Tengah jadi untuk uang pembinaan 

ataupun uang saku belum turun.  

8. Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan rasa aman dari para subyek dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 9 
Kebutuhan Rasa Aman 

No Subyek Kebutuhan rasa aman 
1. N- I Ya. Sewaktu di propinsi Sumatera Utara 

prioritas tapi tetap tidak ada perhatian. 

Di propinsi Jawa Tengah juga aman.  
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2. N-II Ya. Sampai diperebutkan propinsi Jawa 

Tengah dan propinsi Jawa Timur. Karena 

merupakan atlet yang mempunyai bakat dan 

prestasi yang luar biasa. 

3. N-III Ya. Karena tidak ada saingan. 

4. N-IV Tidak, karena ada saingan. Dan adanya main 

mata antara atlet saingan dan pelatih. 

Maksudnya dalam pemilihan atlet yang 

diambil tidak melalui proses yang adil. 

5. N-V Tidak karena ada saingan dan pilih kasih. 

Maksudnya dalam pemilihan atlet yang 

diambil tidak melalui proses yang adil. 

6. N-VI Tidak. Karena banyak saingan yang lebih 

berprestasi. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui posisi subyek didalam tim 

sebelumnya terdapat 3 subyek yang merasa posisinya aman dan 3 subyek yang 

merasa posisinya tidak aman. 

 

9. Kebutuhan sosial. 

Kebutuhan sosial dari para subyek dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 10 
Kebutuhan Sosial 

No Subyek Kebutuhan sosial 
1. N- I Terpenuhi. Tidak mempunyai masalah dengan 

teman. Mempunyai banyak teman di banyak 

tempat, mempunyai sahabat dan mempunyai 

pacar yang bernama nova flora.  

Hubungan dengan pelatih sangat baik di 

propinsi Jawa Tengah maupun propinsi 

Sumatera Utara, apalagi pelatih Sumatera 

Utaralah yang menganjurkan subyek untuk 

membela propinsi Jawa Tengah.  

2. N-II Terpenuhi. Tidak mempunyai masalah dengan 

teman mempunyai teman di propinsi Jawa 

Tengah maupun di propinsi yang lain karena 

sering bertanding bareng, apalagi di propinsi 

Jawa Timur yang sudah seperti keluarga. 

Mempunyai sahabat diSurabaya yang bernama 

Andika. 

Untuk pacar belum punya. 

Hubungan dengan pelatih sangat baik di 

propinsi Jawa Tengah maupun propinsi 

Sumatera Utara, apalagi pelatih dari Jawa 

Timur sesekali menghubungi subyek untuk 

menanyakan keadaannya. 
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3. N-III Kurang terpenuhi. Mempunyai cukup banyak 

teman. Masalah dengan teman hanya masalah 

kecil. 

Mempunyai sahabat di propinsi Jawa Tengah 

maupun propinsi Jawa Timur. 

Untuk pacar masih dalam taraf penyeleksian. 

Hubungan dengan pelatih sangat tidak baik, 

hal ini terjadi karena ada perselisihan antara 

keduanya. “Ya main mata. seperti contoh ada 2 

atlet yang satu dibawa oleh pelatih utama 

sedangkan atlet yang lain yang bawa bukan 

pelatih  utama tapi untuk menentukan yang 

ikut kejuaraan gak ada seleksi. Padahal kalo 

misal pemilihannya atau seleksi dilakukan 

dengan pertandingan ya yang kalah terima 

dong kalo gak ikut”. 

4. N-IV Terpenuhi. Karena mempunyai teman banyak 

dan sahabat banyak.  

Mempunyai tunangan yang bernama wisik di 

Semarang. 

Hubungan dengan pelatih di propinsi Jawa 

Tengah maupun propinsi Jawa Timur sangat 

baik.  
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5. N-V Kurang terpenuhi. Mempunyai banyak teman. 

Mempunyai sahabat di semarang maupun 

dirumah. 

Mempunyai pacar yang sekarang berada di 

Madiun. 

Hubungan dengan pelatih tidak baik karena 

“pelatih pilih kasih”. 

6. N-VI Terpenuhi. Mempunyai banyak teman. 

Mempunyai sahabat di semarang maupun 

dirumah. 

Mempunyai pacar yang sekarang berada di 

Surabaya. 

Hubungan dengan pelatih baik. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui hanya empat subyek benar-

benar tercukupi kebutuhan sosialnya sedangkan 2 lainnya kurang terpenuhi 

kebutuhan sosialnya karena ada perselisihan yang terjadi dengan pelatih 

mereka di propinsi Jawa Timur. Masalah yang terjadi dengan teman subyek 

hanyalah masalah kecil yang mudah diselesaikan. Kategorisasi terpenuhi dan 

tidak terpenuhinya kebutuhan sosial berasal dari terpenuhinya kebutuhan 

subyek didalam lingkungan daerah asalnya.  
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10. Kebutuhan pengharagaan 

Kebutuhan penghargaan dari para subyek dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 11 
Kebutuhan Penghargaan 

No Subyek Kebutuhan penghargaan 

1. N- I Sewaktu mau pindah dari propinsi Sumatera 

Utara ditawarin gaji dan mau ditarik lagi 

kedalam tim propinsi Sumatera Utara. Sewaktu 

sebelumnya di propinsi Sumatera Utara tidak 

diperdulikan, tidak diperhatikan dan tidak 

pernah di hubungi.  

Sewaktu di propinsi Jawa Tengah dibelikan 

stick yang sesuai dengan permintaan oleh 

pengurus propinsi, seharga 25 juta rupiah. Di 

propinsi Jawa Tengah lebih memperhatikannya 

dan hubungan dengan pelatih sangat baik.  

Walaupun di propinsi Sumatera Utara maupun 

propinsi Jawa Tengah subyek merupakan 

prioritas utama, akan tetapi di propinsi Jawa 

Tengah lebih memperhatikan dan 

menghargainya. 

2. N-II Tiap kali ada seleksi atau apa pasti dipanggil, 

ada apa gitu disuruh sharing ma pelatih-pelatih 
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kalo ngga disuruh ngasih masukkan ke junior-

junior. Trus sring juga ditawarin nglatih 

disana, mau enggak nglatih anak-anak kecil 

gitu. 

3. N-III Kurang dihargai, karena tidak fair. Ada main 

mata antara pelatih dengan atlet yang lain. 

Saya juga tidak suka karena ada masalah yang 

lain. Uang hak kita juga diambil. Maksudnya 

kita dapat uang dari pengurus segini trus 

nyampe kita cuman 50%-nya. Yah siapa yang 

ga marah. Saya orang yang kalo gak suka ya 

ngomong. 

Hal itu di jatim pasti dilakukan, banyak 

kejadian-kejadian seperti itu. Uang yang 

dijanjikan berapa yang nyampe ke atlitnya 

berapa. Khan gak fair. 

Di propinsi Jawa Tengah sangat menghargai 

dengan memberikan kesejahteraan dan 

perhatian. 

4. N-IV Kurang dihargai. Kurang untuk memberikan 

penghargaan juga soaln perhatian untuk 

pengembangan prestasi. 

5. N-V Dihargai dengan diberikan fasilitas dan sarana 

latihan yang mencukupi.  

6. N-VI Dihargai dengan sangat baik. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui terdapat 3 subyek tercukupi 

kebutuhan penghargaannya yaitu N-II, N-V, N-VI dan 3 yang lain merasa tidak 

dihargai yaitu N-I, N-III, N-IV. Dari wawancara yang dilakukan terlihat yang 

merasa sangat dihargai untuk membela propinsi sebelumnya hanya N-II. Hal ini 

dapat dilihat dari N-V yang uang sakunya dipotong sampai dengan 50 persen dan 

N-VI yang bersyukur di Surabaya dapat mengenal gulat tapi perhatian untuk atlit 

masih kurang. Dari dua pernyataan tadi dapat dilihat sebenarnya untuk 

penghargaan terhadap N-V dan N-VI masih kurang.   

 

11. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan aktualisasi diri dari para subyek dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 12 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

No Subyek Kebutuhan aktualisasi diri 

1. N- I Di propinsi Jawa Tengah lebih baik tapi masih 

kurang. Kalo di jakarta tempat latihan buat atlet itu 

ada sendiri sementara disini tempat atlet juga 

dijadiin untuk umum. Harusnya tempat latihan gak 

ada suara, disini banyak suara orang ada musik dan 

banyak orang yang bisa mengganggu konsentrasi. 

Misalnya waktu kita latihan dilihat banyak orang 

trus kita nglakuin shoot susah tapi berhasil pasti 

khan ada yang kagum trus tepuk tangan. Kita khan 
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gak enak kalo ga senyum padahal waktu kita 

ngebales kekaguman orang yang lihat kita sudah 

gak konsentrasi pada pukulan kita tadi nah itu khan 

ganggu konsentrasi waktu latihan. 

Untuk merefleksikan kreatifitas di propinsi 

Sumatera Utara tidak dapat merefleksikan 

sedangkan di propinsi Jawa Tengah subyek bisa 

merefleksikan dan untuk kemajuan dalam bermain 

bilyard lebih maju sewaktu di propinsi Jawa 

Tengah. karena kurangnya fasilitas yang diberikan 

propinsi Sumatera sangat kurang.  

2. N-II Di propinsi Jawa Timur sarana dan prasarana 

bagus, dari lapangan lari, lapangan KONI, renang. 

Pokoke macem-macem. Basket juga bagus. 

Di propinsi Jawa Tengah menurun drastis ya, 

seperti bhineka sekarang engga ada regenerasi. 

Apalagi diklubku dulu sekarang ceweknya gak ada 

sama sekali. Tapi kalo di Jatim masih buanyak 

sekali klub-klub kecil malah tambah tumbuh  

banyak soale evene ndek sana juga istimewa, luar 

biasa. Apalagi DBL sekolah-sekolah yang direkrut 

ikut berapa ratus tim jadi evennya buanyak. 

Tapi untuk PON XVII tim Jawa Tengah 

mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk 
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mendapatkan emas daripada tim propinsi yang lain 

karena untuk PON XVII banyak pemain nasional 

yang terdapat didalam tim bolabasket PON XVII 

Jawa Tengah. 

3. N-III Untuk sarana dan prasarana di propinsi Jawa 

Timur memadai. Untuk merefleksikan kreatifitas 

kurang maksimal, karena kurang menghargai atlet 

tapi soal teknik sih enggak. 

Di propinsi Jawa Tengah sarana dan prasarana 

memadai, tapi untuk merefleksikan kreatifitas 

kurang maksimal. 

4. N-IV Untuk sarana dan prasarana kurang. Untuk 

merefleksikan kreatifitas juga kurang bisa 

dikarenakan keterbatasan di propinsi DIY dalam 

hal ini kurangnya sarana dan prasarana. 

Untuk sarana dan prasarana di propinsi Jawa 

Tengah sangat baik. 

5. N-V Untuk fasilitas dan sarana cukup. 

Untuk merefleksikan kreatifitas kurang bisa karena 

agak dibatasi.  

Di propinsi Jawa Tengah untuk sarana baik dan 

untuk merefleksikan kurang karena keterbatasan. 

6. N-VI Untuk sarana mendukung di propinsi Jawa Timur. 

Di propinsi Jawa timur dapat untuk merefleksikan 
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kreatifitas. 

Di propinsi Jawa Tengah sarana dan prasarana 

mendukung. 

Untuk merefleksikan kreatifitas bisa. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa subyek untuk tercukupinya 

kebutuhan aktualisasi diri sangat berbeda satu dengan yang lain keinginan 

mencapai aktualisasi dirinya. Hal ini dapat dilihat dari N-I karena fasilitas yang 

kurang menunjang dan untuk merealisasikan kreatifitas kurang di propinsi 

Sumatera Utara dan di propinsi Jawa Tengah untuk fasilitas lebih baik dari pada di 

propinsi Sumatera Utara akan tetapi masih kurang dibandingkan dengan di Jakarta 

sedangkan untuk merealisasikan di propinsi Jawa Tengah lebih maju 

dibandingkan waktu di propinsi Sumatera Utara. subyek II untuk fasilitas, sarana 

prasarana dan merealisasikan kreatifitas di Jawa Timur lebih baik daripada di 

propinsi Jawa Tengah akan tetapi untuk mendapatkan prestasi tertinggi yaitu 

mendapatkan emas didalam PON XVII lebih baik di propinsi Jawa Tengah, hal ini 

dikarenakan anggota tim bola basket PON XVII propinsi Jawa Tengah lebih baik 

dan diunggulkan daripada propinsi Jawa Timur. Subyek III untuk sarana prasarana 

dan merefleksikan kreatifitas di propinsi Jawa Timur lebih baik daripada propinsi 

Jawa Tengah akan tetapi hubungan dengan pelatih kurang baik jadi untuk 

meralisasikan aktualisasi diri jadi berkurang. Subyek IV untuk sarana prasarana di 

propinsi Jawa Tengah lebih baik daripada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

tetapi untuk merefleksikan kreatifitas kedua propinsi memiliki keterbatasan. 
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Subyek V untuk sarana prasarana di propinsi Jawa Tengah sama baiknya daripada 

propinsi Jawa timur akan tetapi untuk merefleksikan kreatifitas di propinsi 

dibatasi sedangkan di propinsi Jawa Tengah memiliki diberikan kebebasan. 

Subyek VI untuk sarana prasarana di propinsi Jawa Tengah sama baiknya 

daripada propinsi Jawa timur dan untuk merefleksikan kreatifitas di propinsi Jawa 

Tengah maupun propinsi Jawa Timur bisa. 

12.  Hal yang mendorong melakukan turnover 

Hal yang mendorong melakukan turnover dari para subyek dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 13 
Hal Yang Mendorong Melakukan Turnover 

No Subyek Hal yang mendorong melakukan turnover 
1. N- I Pelatih saya yang dulu merekomendasikan saya 

untuk pindah ke Jawa Tengah karena lebih 

memerhatikan atlet bilyard. 

2. N-II Tanah kelahiran, ya pengen banget bela propinsi 

sendiri. Selain itu ya dengan dukungan anak-anak, 

semangate anak-anak yaitu pengen buat sejarah buat 

jateng. 

3. N-III Karena kekecewaan pada propinsi lain. 

4. N-IV Karena disini perhatian untuk atlet bagus. 

5. N-V Bisa menjanjikan pekerjaan. 

6. N-VI Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 
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Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hal yang mendorong subyek 

untuk melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah bermacam-macam. Subyek I 

dan IV melakukan turnover dengan alasan perhatian lebih di propinsi Jawa 

Tengah. Subyek V dan VI melakukan turnover dengan alasan akan mendapatkan 

kehidupan yang layak setelah tidak menjadi atletdengan mendapatkan pekerjaan 

dari propinsi Jawa Tengah. sedangkan subyek II melakukan turnover dengan 

alasan ingin membela tanah kelahirannya dan membuat sejarah bagi propinsi Jawa 

Tengah dengan menyumbangkan emas di PON XVII di propinsi Kalimantan 

Timur.  

13. Harapan dan yang ingin didapatkan dengan melakukan turnover 

Hal yang menjadi harapan dan ingin didapatkan dengan melakukan turnover 

dari para subyek dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 14 
Hal Yang Menjadi Harapan Dan Ingin Didapatkan Dengan Melakukan 

Turnover 
No Subyek Hal yang menjadi harapan dan ingin 

didapatkan dengan melakukan turnover 
1. N- I Mendapatkan 2 emas, prestasi. 

2. N-II Bisa mbuat sejarah buat jawa tengah. apalagi 

untuk th 2008 ini dengan materi seperti ini 

kiranya isa ngerebut medali emas 

Mungkin kalo jadi cewek pokoke dapet 

jaminan hidup mungkin, dapet pekerjaan 

setelah gak jadi atlet. 

3. N-III Saya ingin memberikan prestasi yang baik dan 

materi tentunya. 
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Saya ingin mendapatkan masa depan yang 

lebih baik daripada di propinsi lain. 

4. N-IV Dapat mencapai prestasi terbaik untuk PON 

dengan mengibarkan bendera Jateng. 

5. N-V Saya bisa mendapatkan prestasi yang lebih 

baik. 

6. N-VI Saya bisa memberikan yang terbaik untuk 

Jawa tengah dan prestasi. 

Sumber : Hasil wawancara, 2008 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hal yang menjadi harapan 

melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah prestasi dan kehidupan yang 

layak setelah tidak menjadi atlet.  

 

5.2 Deskripsi Data Informan 

Temuan-temuan yang didapat dari wawancara dapat diambil kesimpulan 

dari subyek sebagai berikut: 

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 

seseorang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Dimana dalam 

penelitian ini akan mengungkapkan motivasi beberapa atlet yang melakukan 

Turnover ke Propinsi Jawa Tengah. Motivasi tidak hanya terwujud kebutuhan 

ekonomi saja tetapi juga kebutuhan sosial baru seperti nilai sosial dalam bentuk 

respek, dan penghargaan terhadap diri. Untuk dapat menjelaskan motivasi dalam 
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hubungannya dalam kebutuhan manusia dan turnover atlet, jika faktor yang 

berubungan dengan kepuasan dalam hal ini  kebutuhan dapat diidentifikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada atlet Bilyard yang menjadi subyek I 

menyatakan bahwa alasan melakukan turnover ke Propinsi Jawa Tengah, karena 

dia merasa kurang dihargai dari propinsi asalnya. Selain itu dengan alasan 

finansial, dan penghargaan terhadap dirinya. Menurutnya di Jawa Tengah lebih 

baik dari propinsi asalnya Sumatera Utara, namun untuk tempat latihan masih 

kurang karena dijadiin satu dengan tempat bilyard umum. Seharusnya tempat 

latihan yang kondusif adalah tempat yang tanpa ada gangguan dari luar atlet 

seperti suara dan orang-orang disekitar atlet, sehingga atlet yang berlatih akan 

lebih mudah berkonsentrasi dalam berlatih. Subyek I merasa lebih dihargai dan 

diperhatikan dengan bentuk dibelikan stick yang sesuai dengan permintaan dan 

diberikan kebebasan  dalam merefleksikan kreativitasnya. Dengan demikian atlet 

tersebut akan mati-matian membela Jawa Tengah dalam merebut prestasi di PON 

2008. 

Subyek kedua adalah atlet basket, dia melakukan turnover ke Jawa Tengah 

dengan motivasi adanya penghargaan yang diberikan dari propinsi Jawa Tengah, 

dukungan finansial, adanya sarana yang bagus untuk latihan, tanah kelahiran dan 

adanya semangat dari teman-teman yang mendukungnya. Selain itu dia ingin 

membuat sejarah  untuk Jawa Tengah dalam Bola Basket Putri. Dalam hal ini 

subyek II memiliki dua motivasi, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik 

yang muncul pada dirinya untuk  melakukan turnover ke Jawa Tengah. 
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Motivasi instrinsik yang muncul dari dirinya sendiri seperti; merasa lebih 

dihargai, keinginan membela tanah kelahiran dan keinginan berprestasi karena 

kesempatan untuk mendapatkan emas dengan anggota tim bola basket propinsi 

Jawa Tengah lebih besar. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang mempengaruhi 

dirinya melakukan turnover ke Jawa Tengah yaitu dukungan dari teman-

temannya.  

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa motivasi adalah lebih inklusif 

dari sekedar aplikasi berbagai peralatan atau cara tertentu untuk mendorong 

peningkatan keluaran. Jadi, penting diperhatikan oleh KONI bahwa teori-teori 

motivasi harus digunakan secara bijaksana. Berbagai teori tidak memadai atau 

mecukupi untuk diterapkan secara meluas dan bahkan dapat menghasilkan 

konsekuensi-konsekuensi yang negatif. 

Hasil wawancara pada atlet Gulat yang bertindak sebagai subyek III 

menyatakan bahwa dirinya melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah karena 

adanya dukungan finansial, pembinaannya baik, adanya penghargaan terhadap 

dirinya, kesejahteraan dan hubungan baik antar sesama atlet di Jawa Tengah. 

Menurut dia, dengan adanya motivasi tersebut sangat mendukung dirinya untuk 

terus mencapai prestasi buat Jawa Tengah, bahkan mengalami kemajuan yang 

pesat selama latihan di propinsi Jawa Tengah. Terutama adanya hubungan baik 

dengan pelatih, pengurus dan pembina atlet Gulat, sehingga menimbulkan 

kepercayaan dan kepuasan batin.  

Untuk hasil wawancara dengan subyek ke IV yang berprofesi sebagai atlet 

Gulat yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Motivasi yang mendorong 
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dia melakukan turnover ke Propinsi Jawa Tengah karena adanya perhatian, 

dukungan finansial, bahkan dia mendapatkan kerja dari Propinsi Jawa Tengah. 

Sehingga dapat mendukung finansial keluarga dan dirinya sendiri dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dimana manusia akan didorong untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman 

yang bersngkutan mengikuti suatu hierarki. Dalam tingkatan ini, kebutuhan 

pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis, seperti, 

balas jasa, istirahat, adanya penghargaan, perhatian dan sebagainya. Setelah 

kebutuhan pertama dipuaskan, kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya akan 

menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan keamanan dan rasa aman, serta 

kenyamanan. Kebutuhan ketiga akan muncul setelah kebutuhan kedua terpuaskan. 

Proses ini berjalan terus sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. 

Tambahnya di Propinsi Jawa Tengah dia, mendapatkan kebebasan untuk 

beraktualisasi diri dan berkreativitas untuk meraih prestasi, yang didukung dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Hubungan dengan pelatih, pengurus dan 

rekan sesama atlet juga terjalin dengan baik, sehingga memunculkan rasa percaya 

diri yang tinggi dan merasa aman serta nyaman dalam membela Propinsi Jawa 

Tengah. 

Proses di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan saling tergantung 

dan saling menopang. Kebutuhan yang telah terpuaskan akan berhenti menjadi 

motivasi utama dari perilaku, digantikan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya yang 

mendominasi. 
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Subyek V sebagai atlet Gulat juga, menyatakan motivasi dirinya melakukan 

turnover ke Propinsi Jawa Tengah karena dukungan finansial, adanya 

penghargaan, hubung baik dengan pelatih dan sesama atlet, sarana yang memadai, 

adanya pengakuan terhadap prestasi dirinya, serta adanya kebebasan dalam 

merefleksikan kreatifitasnya. Kondisi ini mendukung seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan dirinya, baik kebutuhan fisiologis, psikologis, fisik dan aktualisasi diri. 

Jika seseorang sudah merasa terpenuhi semua kebutuhan tersebut, maka dia akan 

merasa terpuaskan.  

Suatu kenyataan bahwa kebutuhan seseorang adalah berbeda beda itu 

desebabkan oleh berbagai faktor. Latar belakang pendidikan, tinggi rendah 

kedudukan, berbagai pengalaman masa lampau, cita-cita atau harapan masa 

depan, serta pandangan hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap berbagai 

macam kebutuhan tersebut, sehingga jenjang kebutuhan akan berbeda-beda dalam 

kehidupan seseorang. Terpenuhinya semua kebutuhan tersebut akan dapat 

mendukung dirinya dalam mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. 

Selanjutnya hasil wawancara dari subyek VI yang berprofesi sebagai atlet 

Gulat, menyatakan motivasi dirinya dalam melakukan turnover ke Propinsi Jawa 

Tengah antara lain; dukungan finansial, penghargaan, hubungan yang baik dengan 

pelatih dan teman sesama atlet, dukungan orang tua dan kebebasan merefleksikan 

kreatifitasnya. Dari semua subyek, yang mengungkapkan motivasinya melakukan 

turnover ke Propinsi Jawa Tengah hampir sama, sebagai urutan pertama adalah 

alasan finansial dan penghargaan. Hal ini karena hubungannya degan berbagai 

kebutuhan manusia. Masing masing kebutuhan mempengaruhi pribadi seseorang, 
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sehingga memunculkan orang-orang yang mempunyai motivasi kekuasaan yang 

tinggi dan orang yang mempunyai motivasi afiliasi maupun motivasi prestasi yang 

tinggi. Kedua kondisi ini terjadi pada atlet yang melakukan turnover ke Propinsi 

Jawa Tengah, selain finansial juga alasan prestasi. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pendapat subyek I 

berbeda dengan pendapat subyek II, subyek III, subyek IV, subyek V dan subyek 

VI yaitu bahwa dukungan finansial dan penghargaan yang diberikan oleh KONI 

Propinsi Jawa Tengah memiliki kategori bagus, dalam artian mereka dalam 

menjalankan fungsi pembinaan terhadap para atlet yang menjadi pahlawan bagi 

Jawa Tengah sudah sesuai dengan standar kerja yang ada, bahkan ada yang 

mendapatkan pekerjaan selain sebagai atlet di Jawa Tengah.  

Sedangkan sarana dan prasarana dan diberikan oleh KONI Propinsi Jawa 

Tengah, Subyek I menyatakan masih kurang, dimana dalam hal latihan untuk atlet 

masih menjadi satu dengan tempat latihan untuk umum. Sehingga atlet mengalami 

gangguan yang menyebabkan kurang konsentrasi dalam berlatih dan cenderung 

bosan. Subyek II, subyek III, subyek IV, subyek V dan subyek VI berpendapat 

bahwa sarana dan prasarana latihan sudah memadai (berkategori bagus).  

Terutama adanya tunjangan insentif bagi para atlet yang memiliki prestasi dan giat 

berlatih.  

Hasil wawancara mengenai hubungan pelatih dengan para atlet dari subyek 

I, subyek II, subyek III, subyek IV, subyek V, dan subyek IV menyatakan bahwa 

terjalin dengan baik. Artinya hubungan pelatih dan para atlet terjalin harmonis dan 

penuh perhatian, bahkan seringkali pelatih memberikan motivasi kepada para 

atletnya di KONI Jawa Tengah pada saat bertanding melalui telephone maupun 
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sms. Hal ini juga didukung adanya hubungan antar sesama atlet yang berjalan 

hatrmonis dan selaras, sehingga saling memberikan dukungan dalam setiap 

pertandingan membela Propinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil wawancara,  subyek IV berpendapat bahwa peran 

pemerintah Propinsi Jawa Tengah cukup baik, bahkan dia merasa telah diberikan 

pekerjaan selain sebagai atlet Gulat. Dengan adanya perhatian tersebut mendorong 

beberapa atlet untuk melakukan turnover ke Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan 

subyek II berangkat dari pemahaman dasar bahwa setiap manusia itu 

membutuhkan penghargaan, maka mereka akan cenderung tertarik ketika ada 

penghargaan yang lebih, misalnya adanya tambahan insentif atau diberikan 

pekerjaan setelah tidak menjadi atlet lagi. 

Dari wawancara yang dilakukan didapatkan bahwa menurut informan I 

seorang mantan pelatih bola basket nasional, banyaknya atlet yang melakukan 

turnover dikarenakan kurangnya perhatian yang diberikan oleh pengurus daerah 

masing-masing. Sewaktu atlet-atlet yang tidak mendapatkan  kesempatan 

memperoleh kebutuhannya maka pada waktu dimana dia dapat memperoleh atau 

memenuhi kebutuhannya akan membuat para atlet tersebut mencari tempat 

dimana dia akan mendapatkan atau mencukupi kebutuhannya secara maksimal. 

Informan I mengatakan bahwa subyek dari perpindahan ini adalah atletnya dan 

yang memberikan kesempatan adalah sistemnya. Alasan para atlet melakukan 

turnover adalah uang dan ingin mengukir sejarah prestasinya. Menurutnya banyak 

pengurus daerah yang kurang memperhatikan atlet-atletnya karena faktor budaya 

dari daerah tersebut. Sewaktu daerah tersebut mempunyai budaya dalam suatu 

cabang olahraga pasti akan diperhatikan para atlet-atletnya akan tetapi akan 

berbeda dengan daerah yang tidak mempunyai budaya dalam cabang olahraga 
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tersebut mereka cenderung tidak memperhatikan para atlet yang menggeluti 

cabang olahraga tersebut.  

Dari pertemuan dengan para atlet yang berasal dari propinsi Jawa Timur 

mereka dalam suatu pertemuan pernah melakukan dialog bahwa di propinsi 

tersebut tidak memperhatikan para atletnya, memotong dana yang seharusnya 

utuh didapatkan para atlet tersebut dan dalam penyeleksian atlet gulat yang akan 

berangkat mewakili propinsinya secara pilih kasih yaitu anak didik dari pelatih 

tersebutlah yang akan mewakili propinsi tersebut. Maka para atlet tersebut 

memilih untuk melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah karena dinilai lebih 

baik dari propinsinya dalam memperhatikan para atletnya. 

Pada penelitian kali ini peneliti menemukan fakta bahwa Terdapat daerah 

yang hanya memperhatikan sebagian atletnya hanya dikarenakan didaerah itu 

olahraga tersebut tidak mempunyai budaya dalam lingkup sosialnya, walaupun 

atlet-atlet yang tidak diperhatikan oleh Propinsi tersebut mempunyai kemampuan 

atau prestasi. Hal ini terjadi kepada subyek I dikarenakan di Medan olahraga 

bilyard kurang menjadi budaya didaerahnya. Perilaku inilah yang akan dapat 

mematikan bakat-bakat para atlet daerah khususnya dan Indonesia pada 

umumnya.  

Uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan atlet, 

hal ini dapat dilihat dari uang dapat digunakan sebagai pemuas kebutuhan 

fisiologi (kebutuhan sehari-hari), kebutuhan penghargaan atas usaha dan prestasi 

atlet, memberikan sarana prasarana atlet dalam mengembangkan keahliannya. 

 

 

 



 69

5.3 Hambatan penelitian  

Triangulasi untuk validasi dan cross check data hanya dapat dilakukan pada 

dua informan, hal ini karena keterbatasan waktu, biaya dan tidak bersedianya 

informan untuk di wawancara. Validasi dan cross check yang direncanakan lewat 

informan dan sumber yang lain mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang 

terjadi  

1 Tempat tinggal informan yang terlalu jauh. 

2 Tidak bersedianya para informan untuk diwawancarai. 

 

5.4 Crosscheck  

Dari kesemua subyek yang diambil hanya 2 subyek yang dapat diperoleh 

crosscheck dengan orang yang dekat dengan subyek, yaitu subyek 3 dan subyek 4. 

Hal tersebut dikarenakan ketidak bersedianya subyek dan orang terdekatnya untuk 

diwawancarai. Dari informan kedua subyek hanya informasi informan subyek 4 

yang sedikit berbeda dengan penggalian data dengan subyek 4. Informan 

memberikan keterangan bahwa subyek melakukan turnover dikarenakan ikut 

dengan orang tua yang telah berpindah tugas ke semarang. Dari data yang didapat 

dari subyek, subyek mengatakan melakukan turnover dikarenakan di propinsi 

Jawa tengah lebih menjanjikan untuk kehidupannya dimasa mendatang.  

Dari informan subyek 3 didapatkan data yang lebih dalam lagi, bahwa 

subyek memang tidak diperhatikan oleh pengurus di propinsi Jawa Timur dan 

sering diberikan kebohongan oleh pengurus tersebut. 

  

5.5 Studi kepustakaan 
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Didalam penelitian ini untuk menguatkan data yang diambil dari para 

subyek penelitian, peneliti memberikan tambahan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan ini menggunakan artikel dari Lianto yang terdapat di internet.  

Lianto menyatakan suatu kenyataan bahwa setelah suatu perusahaan (dalam 

penelitian ini KONI) memperoleh tenaga kerja (atlet), melatih mereka, dan 

kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas pemimpin manajer 

belum selesai. Dalam kenyataan, tidak selalu seseorang yang telah digaji cukup 

akan merasa puas dengan pekerjaannya. Banyak faktor (di samping gaji) yang 

menyebabkan orang merasa puas atau tidak puas bekerja pada suatu organisasi. 

Seorang manajer adalah orang yang bekerja dengan bantuan orang lain. Ia tidak 

menjalankan semua pekerjaan sendirian saja, melainkan mengarahkan orang lain 

dalam tim untuk melaksanakannya. Jika seseorang atlet melakukan turnover  ke 

daerah lain seorang manajer harus mengetahui sebab-sebabnya. Kebutuhan-

kebutuhan yang diinginkan para atlet tersebut sudah terpenuhi dengan 

membandingkan pemuas kebutuhan dari daerah atau propinsi yang lain.  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Menurut Wahjosumidjo (2001:174) motivasi sebagai proses psikologis 

timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang intrinsik 

atau faktor dari luar diri yang disebut faktor eksentrik. Faktor dari dalam diri 

seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan, atau 

berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan, sedangkan faktor 

dari luar diri seseorang dapat timbul oleh berbagai sumber, bisa karena pengaruh 

pemimpin, kolega atau faktor-faktor lain yang sangat kompleks. Perlu digaris 

bawahi bahwa baik faktor intrinsik atau faktor ekstrinsik dari motivasi seseorang 

timbul karena adanya rangsangan. 

Motivasi timbul karena adanya rangsangan, apabila dicermati maka 

penulis dapat mengambil sebuah jawaban dari permasalahan yang timbul dari 

skripsi ini bahwa motivasi yang timbul dari narasumber dapat dikatakan timbul 

dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dengan rangsangan yang berbeda-beda. 

Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para 

narasumber bahwa para narasumber timbul motivasi untuk membela propinsi 

Jawa Tengah dari dalam dirinya sendiri (faktor intrinsik), dan yang mendasari 

motivasinya adalah adanya perubahan dalam diri agar bisa bermanfaat bagi diri 

sendiri, orang lain dan lembaga (rangsangan). 

Jadi perilaku yang timbul pada diri seseorang dalam kerangka motivasi 

sebagai konsep manajemen, didorong adanya kebutuhan dan kebutuhan yang ada 
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pada diri seseorang mendorong seseorang berperilaku. Sikap perilaku seseorang 

selalu berorientasi pada tujuan yaitu terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan atau 

berbuat sesuatu. Dalam tingkat kebutuhan seseorang pasti berbeda-beda satu 

dengan yang lain, demikian pula bidang kebutuhan itu sendiri tidak sama antara 

orang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga nilai intensitas kebutuhannya pun 

akan berbeda-beda bagi seseorang dengan yang lainnya. 

Apabila kebutuhan merupakan faktor penyebab yang mendasari lahirnya 

perilaku seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang paling kuat 

pada saat tertentu merupakan daya dorong yang menggerakkan (memotivasi) 

seseorang untuk berperilaku ke arah tercapainya tujuan tersebut, dan apabila 

kebutuhan yang paling kuat telah terpenuhi biasanya kekuatan kebutuhan yang 

paling tinggi akan bergeser kepada kebutuhan yang lain untuk mencapai tujuan 

lain pula. 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Maslow yaitu 

teori motivasi yang terkenal adalah teori hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). 

Konsep utama dari hierarki kebutuhan Maslow adalah manusia akan didorong 

untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan 

pengalaman yang bersangkutan mengikuti hierarki. Teori kebutuhan dari Maslow 

menyebutkan bahwa individu dimotivasi oleh kebutuhan yang belum terpuaskan, 

yang paling rendah, paling dasar dalam tata tingkat. Begitu tingkat kebutuhan ini 

dipuaskan, ia tidak akan lagi memotivasi perilaku. Kebutuhan pada tingkat 

berikutnya yang lebih tinggi menjadi dominan. Dua tingkat kebutuhan dapat 

beroperasi pada waktu yang sama akan tetapi kebutuhan pada tingkat lebih rendah 
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yang dianggap menjadi motivator yang lebih kuat dari perilaku. Maslow juga 

menekankan bahwa makin tinggi tingkat kebutuhan makin tidak penting ia untuk 

mempertahankan hidup dan makin lama pemenuhannya dapat ditunda (dalam 

Munandar 2001:327). Dari teori tersebut dapat disimpulkan apabila seorang atlet 

tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam suatu daerah maka akan dipastikan 

atlet tersebut akan  mencari tempat atau daerah dimana kebutuhannya tersebut 

dapat terpenuhi.  

6.1.Kebutuhan individu 

6.1.1.  Narasumber I 

6.1.1.1. Latar belakang 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa narasumber I 

adalah seorang pebilyard profesional yang berasal dari Medan dan bertempat 

tinggal di jakarta. Akan tetapi karena banyak pertandingan atau kejuaraan yang 

diikuti narasumber dilakukan diberbagai tempat maka narasumber I sering 

bertempat tinggal berpindah-pindah. Keluarga narasumber I bertempat tinggal di 

jakarta. Keluarga narasumber I berjumlah 6 orang, dengan ayah yang sudah tidak 

ada (meninggal) karena kecelakaan sekarang narasumber I menjadi kepala 

keluarga dirumahnya padahal dia adalah anak terkecil didalam keluarganya. Dia 

mempunyai tiga orang kakak, yang pertama mengalami sakit jiwa, yang kedua 

bekerja di Surabaya sebagai anggota Polri dan yang ketiga bekerja sebagai 

pedagang. Dari wawancara yang dilakukan terlihat bahwa dahulu ayah 

narasumber adalah orang yang memberikan tanggung jawab kepada narasumber 

secara penuh dan tidak otoriter. Narasumber pernah melakukan pelatihan di 
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Medan, Jawa tengah dan dua kali di pelatnas. Narasumber adalah peringkat nomor 

dua Indonesia dalam olahraga bilyard untuk cabang nine ball. Narasumber 

memenuhi semua kebutuhan hidupnya dari bekerja sebagai pebilyard profesional. 

Jadi semua pemasukan yang didapat dari bilyard termasuk memberikan masukan 

finansial bagi keluarga di jakarta didapat dengan bekerja sebagai pemain bilyard 

profesional. Narasumber tidak melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah jadi 

tingkat pendidikan tertingginya lulusan sma. 

6.1.1.3.Kebutuhan fisiologis. 

Kebutuhan secara finansial narasumber sekarang terpenuhi, ini didapat 

dari pekerjaannya sebagai pebilyard profesional.  Walaupun propinsi Jawa Tengah 

memberikan uang saku tiap bulan 1,9 juta rupiah akan tetapi narasumber merasa 

uang itu termasuk kecil karena narasumber ditawarin uang saku lebih banyak dari 

propinsi diluar jawa tengah sampai sebulan  8 juta rupiah sebagai uang saku. 

Waktu dahulu dia membela propinsi sumatera utara narasumber tidak 

mendapatkan gaji dan secara fisiologis kebutuhannya tidak terpenuhi. Dalam 

menyambut PON XVII di Kaltim ini narasumber mendapatkan tawaran untuk 

dapat menjadi pegawai negeri dari propinsi Sumatera Utara tapi ditolak oleh 

narasumber karena dahulu merasa disia-siakan oleh propinsi tersebut.  

6.1.1.3.Kebutuhan rasa aman. 

Kebutuhan rasa aman narasumber terpenuhi karena narasumber di 

sumatera utara termasuk atlet yang sangat berpotensi. Dan untuk saat ini 

narasumber di Indonesia merupakan juara 2 Indonesia. Dari keterangan yang 

didapat, untuk cabang olahraga bilyard peringkat pertama dan kedua Indonesia 
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untuk jenis nine ball semua atlet berasal dari Medan akan tetapi keduanya untuk 

PON XVII di Kalimantan Timur membela propinsi Jawa Tengah.  

6.1.1.3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial narasumber terpenuhi dikarenakan narasumber tidak 

pernah mendapatkan masalah dengan teman-temannya malahan sering dibantu 

dan mempunyai teman banyak. Narasumber mempunyai pacar yang bertempat 

tingal di Jakarta. Hubungan dengan sesama atlet di Sumatera utara maupun di 

Jawa Tengah baik. Hubungan dengan pelatih juga baik dipropinsi jawa tengah 

maupun Sumatera Utara, apalagi pelatih di Sumatera Utara malah menyarankan 

narasumber untuk membela Jawa Tengah karena lebih memperhatikan atlet-

atletnya.  

6.1.1.3. Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan penghargaan narasumber di propinsi Sumatera Utara sangat 

kurang hal ini terlihat dari tidak adanya perhatian sama sekali dari pengurus 

kepada narasumber. Gaji tidak ada, perhatian sedikitpun tidak dilakukan walaupun 

cuman menghubungi lewat telepon saja tidak pernah. Menjelang PON XVII ini 

walaupun dari pengurus propinsi Sumatera Utara menjanjikan lapangan pekerjaan 

sebagai pegawai negeri akan tetapi waktu dahulu berada di propinsi Sumatera 

utara tidak pernah mendapatkan apa-apa sekalipun hanya janji. Tidak diakuinya 

hasil kerja dari narasumber merupakan bentuk ketidakperhatian dari pengurus. 

Narasumber mengalami kekecewaan terhadap pengurus karena hal-hal tersebut 

makanya sewaktu ditawari pegawai negeri di Sumatera Utara narasumber 

menolak. Di Jawa Tengah lebih memperhatikan karena pengurus memberikan 
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sesuatu yang narasumber inginkan walaupun gaji yang diberikan termasuk kecil 

dibandingkan propinsi besar lainnya. Akan tetapi narasumber juga mengalami 

kekecewaan di propinsi Jawa tengah dengan pengurus hal ini terlihat dari adanya 

masalah finansial atau masalah uang dengan pengurus dan banyak janji-janji yang 

tidak ditepatin oleh pengurus. Akan tetapi narasumber untuk di Jawa Tengah 

merasa lebih diperhatikan karena dibelikan satu set stick bilyard yang diinginkan 

oleh narasumber dengan harga yang sangat mahal yaitu 25 juta rupiah.  

6.1.1.3. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri narasumber sewaktu di propinsi Sumatera Utara 

tidak terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas yang kurang memadai narasumber 

menceritakan bahwa di Sumatera Utara maupun di Jawa Tengah untuk fasilitas 

sangat kurang, walaupun di Jawa Tengah untuk soal stick bilyard sudah sangat 

memadai karena narasumber dibelikan satu set stick yang sesuai permintaan 

narasumber seharga 25 juta. Tempat latihan dirasakan narasumber kurang 

memadai, narasumber membandingkan dengan di Jakarta, tempat latihan di Jawa 

Tengah maupun di Sumatera Utara dapat dimasuki oleh siapa saja dan merupakan 

tempat umum. Sedangkan di Jakarta tempat latihan adalah tempat khusus atlet 

berlatih jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Tempatnya tenang dan tidak 

dapat memecah konsentrasi atlet dalam berlatih. Untuk kemungkinan narasumber 

mendapatkan prestasi tertinggi sendiri narasumber terlihat kurang dapat 

merealisasikannya karena fasilitas atau sarana dan prasarana yang kurang 

dibandingkan di Jakarta. Akan tetapi untuk kemajuan atau perkembangan keahlian 

dalam bermain bilyard narasumber merasa lebih baik sewaktu berada di propinsi 
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Jawa tengah dibandingkan sewaktu berada di propinsi Sumatera Utara. 

Narasumber berharap dengan membela propinsi Jawa Tengah dia dapat 

memperoleh 2 emas dalam cabang ini.  

6.1.1.3. Hal yang mendorong melakukan turnover. 

Hal yang mendorong narasumber untuk melakukan turnover ke propinsi 

Jawa Tengah adalah ingin mendapatkan perlakuan yang layak untuknya sebagai 

atlet dan hal ini didukung oleh pelatihnya yang dulu untuk melakukan turnover ke 

propinsi jawa tengah, hal ini dikarenakan propinsi Jawa Tengah lebih 

memperhatikan atletnya daripada propinsi Sumatera Utara.  

6.1.1.3. Harapan melakukan turnover. 

Narasumber mempunyai harapan bahwa dia akan mendapatkan 2 emas 

didalam PON XVII. Narasumber berharap akan mendapatkan prestasi yang lebih 

baik di propinsi Jawa tengah daripada di propinsi Sumatera utara.  

6.1.1.3. Kesimpulan kebutuhan individu 

Dari hasil wawancara yang didapat menurut teori tata tingkat kebutuhan 

dari Maslow pada waktu berada di Sumatera Utara narasumber hanya tercukupi 

kebutuhan sosialnya dan kebutuhan rasa aman saja sedangkan tiga kebutuhan 

yang lain yaitu kebutuhan dari yang paling rendah, kebutuhan fisiologis 

kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri tidak didapatkannya. Hal 

tersebut sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, apabila tingkat kebutuhan yang 

dibawah belum terpenuhi maka individu akan mencari tempat dimana kebutuhan 

tersebut dapat terpenuhi. Di propinsi Sumatera Utara kebutuhan yang paling dasar 

narasumber belum terpenuhi maka narasumber mencari dimana kebutuhan 
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tersebut terpenuhi yaitu di propinsi Jawa Tengah. Harapan N-I melakukan 

turnover adalah mencapai prestasi yang tertinggi, didalam PON prestasi yang 

tertinggi adalah mendapatkan emas. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan 

Maslow bahwa kebutuhan individu adalah aktualisasi diri dan mendapatkan 

prestasi tertinggi adalah pengukuran aktualisasi diri seorang atlet didalam suatu 

kompetisi. Jadi dapat disimpulkan apabila N-I tidak dapat merealisasikan 

aktualisasi dirinya di propinsi Jawa Tengah kemungkinan melakukan turnover ke 

propinsi yang lain masih ada. Melihat sarana dan prasarana N-I membandingkan 

propinsi jawa tengah dengan DKI Jakarta, maka apabila memungkinkan N-I dapat 

melakukan turnover ke DKI Jakarta untuk PON mendatang apabila kebutuhan 

yang lain juga dapat terpenuhi di propinsi DKI Jakarta. 

6.2.1. Narasumber II 

6.2.1.3. Latar belakang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa narasumber II 

adalah seorang mahasiswi semester 6 Universitas Surabaya (Ubaya) yang berasal 

dari klaten dan bertempat tinggal di mess Rajawali Sakti Surabaya. Dan 

merupakan pemain kobanita yang merupakan klub dari kota Surabaya yang 

mengikuti kompetisi bola basket tertinggi di Indonesia untuk jenis kelamin 

perempuan berlevel nasional. Semua kebutuhan dan biaya perkuliahan didapat 

dari klub. Keluarga narasumber II bertempat tinggal di Klaten. Keluarga 

narasumber II berjumlah empat orang, dengan ayah yang bekerja wiraswasta 

dengan membuka bengkel dirumahnya, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Tingkat 

pendidikan ayah lulusan sekolah teknik dan ibu sma. Narasumber II mempunyai 
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satu orang adik yang masih kecil. Narasumber II pernah melakukan pelatihan di 

klub Semangat Kita Klaten, propinsi Jawa Timur untuk kejurda, di klub CLS dan 

klub Rajawali Sakti. Selama beberapa tahun ini narasumber tinggal di Surabaya 

dan waktu untuk pulang ke Klaten hanya sekali dalam kurun waktu kira-kira 

setengah tahun dan waktu lebaran saja. Narasumber adalah salah satu dari 

beberapa pemain yang diperebutkan oleh propinsi Jawa Timur dan propinsi Jawa 

Tengah dalam membela tim propinsi untuk PON XVII di propinsi Kalimantan 

Timur.  

6.2.1.3. Kebutuhan fisiologis. 

Kebutuhan secara finansial narasumber sekarang terpenuhi, ini didapat 

dari klub. Semua biaya hidup ataupun perkuliahan didapat dari klub dan hasil tiap-

tiap ada kejuaraan atau even. Dari propinsi Jawa Tengah tidak mendapatkan uang 

saku malahan uang yang diberikan untuk transport kurang. Dari hasil wawancara 

narasumber diberi janji akan diberi pekerjaan tapi janji tersebut tidak tertulis. 

Diambil kesimpulan bahwa dari propinsi jawa tengah tidak memberikan bantuan 

finansial secara utuh dan kecukupan materi narasumber II berasal dari kontrak 

dengan klubnya Rajawali Sakti di propinsi Jawa Timur. 

6.2.1.3. Kebutuhan rasa aman. 

Kebutuhan rasa aman narasumber II terpenuhi karena narasumber di di 

propinsi Jawa Timur maupun propinsi Jawa Tengah dibutuhkan sampai kedua 

propinsi ingin memperebutkan narasumber. Walaupun seharusnya narasumber 

membela propinsi Jawa Timur hal ini dikarenakan sebelum PON XVIII 

narasumber membela propinsi Jawa timur dalam kejurnas dan sudah terdaftar 
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sebagai pemain propinsi Jawa Timur. Akan tetapi pengurus propinsi Jawa Tengah 

tetap mengusahakan narasumber untuk membela propinsi Jawa Tengah dalam 

PON VIII di Kalimantan timur sebagai pemain di Jawa Tengah.  

6.2.1.3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial narasumber terpenuhi dikarenakan narasumber tidak 

pernah mendapatkan masalah dengan teman-temannya dan mempunyai teman 

banyak. Narasumber mempunyai sahabat yang bertempat tingal di Surabaya. 

Hubungan dengan sesama atlet di Jawa Timur seperti keluarga dan lebih daripada 

dengan atlet di Jawa Tengah. hal tersebut terjadi kemungkinan karena jarang 

pulang ke Jawa tengah jadi jarang ketemu. Biasanya setengah tahun sekali baru 

bisa pulang atau waktu lebaran.  Hubungan dengan pelatih dipropinsi Jawa Timur 

sangat bersifat kekeluargaan. Hubungan dengan pelatih propinsi Jawa Tengah 

juga baik. Jadi di dalam kedua propinsi narasumber tidak merasa asing karena 

kebutuhan sosialnya terpenuhi kecuali belum mendapatkan pacar atau pasangan 

hidup. 

6.2.1.3. Kebutuhan penghargaan.  

Kebutuhan penghargaan narasumber di propinsi Jawa timur maupun dari 

propinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah terpenuhi hal ini terlihat dari keinginan 

dari pengurus Jawa Timur untuk tetap menggunakan keahliannya untuk membela 

propinsi Jawa Timur dalam mengikuti PON XVII dan dari propinsi Jawa Tengah 

utuk menarik kembali narasumber untuk membela propinsi Jawa Tengah serta 

memberikan janji dalam hal pengangkatan narasumber menjadi pegawai negeri 

sipil atau dalam kata lain memberikan pekerjaan baginya.  
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6.2.1.3. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri narasumber sewaktu di propinsi Jawa Timur 

terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas yang memadai dan banyak pelatih yang 

bertaraf nasional yang berada di propinsi Jawa Timur daripada di propinsi Jawa 

Tengah Untuk kemungkinan narasumber mendapatkan prestasi tertinggi sendiri 

narasumber terlihat kurang dapat merealisasikannya di Jawa timur hal ini 

dikarenakan dibandingkan di dalam propinsi Jawa Timur pemain-pemain yang 

tergabung didalam tim bola basket PON XVII propinsi Jawa Tengah lebih 

mempunyai kemungkinan menjadi juara dalam PON tersebut. Dalam perkiraan 

banyak pengamat olahraga tim PON Jawa Tengah mempunyai banyak pemain 

lebih bagus daripada tim PON yang lain, hal ini terlihat dari lebih banyaknya 

pemain timnas bola basket Indonesia yang berada dalam tim bola basket PON 

Jawa Tengah. Narasumber berharap dengan membela propinsi Jawa Tengah dia 

dapat memperoleh emas dalam cabang ini.  

6.2.1.3. Hal yang mendorong melakukan turnover. 

Hal yang mendorong narasumber untuk melakukan turnover ke propinsi 

jawa tengah adalah ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah atlet yang 

berasal dari propinsi Jawa Tengah dan ingin membela propinsi Jawa Tengah yang 

merupakan tanah kelahirannya. Ingin membuat sejarah bagi propinsi Jawa Tengah 

dengan mendapatkan emas dalam PON XVII di Kalimantan Timur juga 

merupakan hal yang mendorong narasumber untuk membela propinsi Jawa tengah 

dengan materi pemain yang berpotensi untuk mendapatkan emas. 

6.2.1.3. Harapan melakukan turnover. 
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Narasumber mempunyai harapan bahwa dia akan mendapatkan  emas 

didalam PON XVII di Kalimantan Timur dengan materi yang lebih baik dari tim 

bola basket propinsi lain. 

6.2.1.3. Kesimpulan kebutuhan individu. 

Dari hasil wawancara yang didapat dapat diambil kesimpulan menurut 

teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow pada waktu berada di Jawa Timur 

narasumber tercukupi semua kebutuhannya, sedangkan kebutuhan aktualisasi diri 

dibandingkan dengan propinsi Jawa Timur lebih menjanjikan propinsi Jawa 

Tengah yang merupakan tempat kelahirannya. Hal tersebut sesuai dengan teori 

kebutuhan Maslow, apabila tingkat kebutuhannya sudah terpenuhi semua maka 

individu akan mencari tempat dimana kebutuhan aktualisasi diri individu tersebut 

dapat terpenuhi secara maksimal. Dan harapan N-II melakukan turnover adalah 

mencapai prestasi yang tertinggi dan mempunyai jaminan hidup dalam hal ini 

mendapatkan lapangan pekerjaan, didalam PON prestasi yang tertinggi adalah 

mendapatkan emas untuk propinsi. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow 

bahwa kebutuhan individu adalah aktualisasi diri dan mendapatkan prestasi 

tertinggi adalah pengukuran aktualisasi diri seorang atlet didalam suatu kompetisi. 

Jadi dapat disimpulkan apabila N-II merasa bahwa kemungkinan untuk dapat 

merealisasikan aktualisasi dirinya di propinsi Jawa Tengah lebih besar daripada di 

propinsi Jawa Timur maka kemungkinan melakukan turnover ke propinsi Jawa 

Timur sangatlah nyata. Walaupun untuk sarana dan prasarana di propinsi Jawa 

Timur lebih bagus yang merupakan salah satu syarat seseorang dapat 

merealisasikan kreatifitasnya. 
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6.3.1. Narasumber III 

6.3.1.3. Latar belakang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa narasumber III 

adalah seorang mahasiswa semester 4 Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

yang berasal dari Malang dan bertempat tinggal di mess gulat Jawa Tengah di 

jalan Dewi sartika timur 7 no 16. Keluarga narasumber bertempat tinggal di 

Malang. Keluarga narasumber berjumlah lima orang, dengan ayah dan ibu yang 

bekerja sebagai pedagang. Tingkat pendidikan ayah dan ibu lulusan SMA. 

Narasumber mempunyai tiga orang adik, 1 adik laki-laki dan dua adik perempuan. 

Narasumber pernah melakukan pelatihan di Sidoarjo karena masuk sekolah 

olahraga di Sidoarjo, propinsi Jawa timur untuk pelatda, propinsi dan di Jawa 

Tengah untuk propinsi. Narasumber sewaktu pra PON mengejutkan berbagai 

pihak dengan mengalahkan atlet no satu Indonesia sewaktu sea games kemarin. 

Prestasi tertinggi narasumber III adalah juara II POMNAS, yang merupakan 

invitasi atau kejuaraan tertinggi antar mahasiswa di Indonesia. 

6.3.1.3. Kebutuhan fisiologis. 

Kebutuhan secara finansial narasumber III sekarang terpenuhi, ini didapat 

dari Jawa Tengah dengan memberikan uang gaji untuk biaya hidup dan 

perkuliahan. Tempat tinggal narasumber III diberikan oleh propinsi Jawa Tengah. 

Diambil kesimpulan bahwa dari propinsi Jawa Tengah memberikan bantuan 

finansial secara utuh dan kecukupan materi kepada narasumber III. Sewaktu di 

propinsi Jawa Timur mempunyai keganjalan dalam menerima uang saku karena 
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mendapat potongan-potongan dari pengurus maupun pelatih sampai 50 persen dari 

yang pernah dijanjikan. 

6.3.1.3. Kebutuhan rasa aman. 

Kebutuhan rasa aman narasumber di propinsi Jawa Timur tidak terpenuhi 

karena narasumber di propinsi Jawa Timur mempunyai saingan. Hal tersebut 

semakin jelas terlihat dari hasil wawancara dalam pemilihan atau penyeleksian 

atlet yang akan dipilih mewakili tim PON gulat propinsi Jawa Timur dirasakan 

tidak adil karena pelatih utama dari tim PON Jawa Timur tersebut melakukan 

seleksi tidak melalui pertandingan ataupun sejenisnya tetapi karena atlet yang 

diambil adalah anak asuhannya.   

6.3.1.3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial narasumber III terpenuhi dikarenakan narasumber tidak 

pernah mendapatkan masalah dengan teman-temannya dan mempunyai teman 

banyak. Narasumber mempunyai sahabat yang bertempat tingal di propinsi Jawa 

Tengah maupun di propinsi Jawa Timur.  Hubungan dengan pelatih dipropinsi 

Jawa timur sangat tidak baik. Hubungan dengan pelatih propinsi Jawa tengah 

sangat baik, malahan dianggap seperti bapak sendiri. Di dalam kedua propinsi 

narasumber tidak merasa asing. Kebutuhan sosialnya terpenuhi kecuali belum 

mendapatkan pacar atau pasangan hidup. 

 

6.3.1.3. Kebutuhan penghargaan.  

Kebutuhan penghargaan narasumber di propinsi Jawa timur tidak 

terpenuhi hal ini terlihat dari kurangnya perhatian dari pengurus Jawa Timur 
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untuk menggunakan keahliannya dalam membela propinsi Jawa Timur dalam 

mengikuti PON XVII. Kurangnya perhatian juga terlihat dari adanya kebohongan 

dan pemotongan uang yang diberikan kepada narasumber tidak seperti yang 

pernah dijanjikan oleh pengurus propinsi. Kurangnya komunikasi antar jabatan 

seperti komunikasi antara narasumber dengan pelatih dan antara narasumber 

dengan pengurus propinsi juga menjadi indikator bahwa narasumber kurang 

diperhatikan. 

6.3.1.3. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri narasumber sewaktu di propinsi Jawa Timur 

kurang terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas yang memadai di propinsi Jawa 

Timur daripada di propinsi Jawa Tengah akan tetapi untuk kemungkinan 

narasumber mendapatkan prestasi tertinggi sendir,i narasumber terlihat kurang 

dapat merealisasikannya di Jawa timur hal ini dikarenakan kurang bagusnya 

hubungan dengan pelatih di dalam propinsi Jawa Timur. Kurang bagusnya 

hubungan tersebut menjadi kendala bagi narasumber untuk mengembangkan 

keahliannya karena sudah tidak terjalin kepercayaan antara atlet dengan pelatih, 

sehingga narasumber dan pelatih tidak akan memperoleh satu tujuan yang 

diharapkan oleh keduanya untuk meningkatkan kemampuan narasumber. Di 

propinsi Jawa tengah narasumber merasa diakui dan dihargai untuk sementara ini 

karena tidak ada ketidakpuasan dari pelatih maupun pengurus untuk sekarang. 

6.3.1.3. Hal yang mendorong melakukan turnover. 

Hal yang mendorong narasumber untuk melakukan turnover ke propinsi 

jawa tengah adalah kekecewaan kepada propinsi Jawa Timur. Kekecewaan 
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berasal dari pelatih yang melakukan diskriminasi terhadap narasumber dalam 

memilih atlet yang berhak membela propinsi Jawa timur, kebohongan dari 

pengurus tentang finansial, pemotongan yang sampai 50 persen uang saku yang 

dijanjikan oleh pelatih maupun pengurus dan kurangnya perhatian yang diberikan 

oleh pelatih maupun pengurus propinsi Jawa Timur. 

6.3.1.3. Harapan melakukan turnover. 

Narasumber mempunyai harapan bahwa dia akan mendapatkan  prestasi 

yang lebih baik dan kecukupan materi. Narasumber menginginkan masa depan 

yang lebih baik di propinsi Jawa Tengah. 

6.3.1.3. Kesimpulan kebutuhan individu. 

Dari hasil wawancara yang didapat dapat diambil kesimpulan menurut 

teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow pada waktu berada di Jawa Timur 

narasumber tidak tercukupi kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan dan 

aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan yang lain tercukupi. Hal tersebut sesuai 

dengan teori kebutuhan Maslow, apabila tingkat kebutuhan yang dibawah belum 

terpenuhi maka individu akan mencari tempat dimana kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi. Di propinsi Jawa Timur kebutuhan rasa aman narasumber belum 

terpenuhi maka narasumber mencari dimana kebutuhan tersebut terpenuhi yaitu di 

propinsi Jawa Tengah. N-III merasa didalam persaingan antar atlet tidak adil, 

karena pelatih yang memperlakukan atlet dengan tidak adil dalam penyeleksian 

atlet yang akan memperkuat tim gulat propinsi Jawa Timur, perhatian kepada N-

III juga dirasakan kurang, hal ini akan membuat N-III merasa tidak dibutuhkan 

sehingga N-III merasa masa depannya tidak menentu maka N-III mencari tempat 
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dimana dia akan mendapatkan kebutuhannya. Dan harapan N-III melakukan 

turnover adalah mencapai prestasi yang tertinggi dan memperoleh materi untuk 

masa depannya, sehingga untuk dapat mewujudkan aktualisasi dirinya tersebut N-

III harus mengikuti PON karena untuk mengukur aktualisasinya sebagai atlet 

gulat, seorang atlet harus mengikuti kompetisi setinggi mungkin dan kompetisi 

PON merupakan kompetisi tertinggi dalam lingkup nasional. Hal ini sesuai 

dengan teori kebutuhan Maslow bahwa kebutuhan individu adalah aktualisasi diri 

dan mendapatkan prestasi tertinggi adalah pengukuran aktualisasi diri seorang 

atlet didalam suatu kompetisi. Jadi dapat disimpulkan apabila N-III tidak dapat 

merealisasikan aktualisasi dirinya di propinsi Jawa Timur kemungkinan 

melakukan turnover ke propinsi yang lain pasti nyata karena di propinsi Jawa 

Timur N-III merasa tidak mungkin membela propinsi Jawa Timur dalam 

perhelatan PON.  

 

6.4.1. Narasumber IV 

6.4.1.3. Latar belakang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa narasumber IV 

adalah seorang sarjana alumni Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang 

berasal dari Semarang dan bertempat tinggal di mess gulat Jawa Tengah di jalan 

Dewi sartika timur 7 no 16. Keluarga narasumber bertempat tinggal di Semarang. 

Narasumber bekerja sebagai instruktur fitnes di hotel Graha Santika dan sebagai 

guru di kabupaten Grobogan. Keluarga narasumber berjumlah lima orang, dengan 

ayah yang bekerja sebagai Polri dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Ayah 
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narasumber bersal dari Salatiga dan ibu berasal dari yogyakarta. Tingkat 

pendidikan ayah dan ibu lulusan SMA. Narasumber mempunyai tiga orang adik, 

satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Orang tua narasumber IV 

mendukung narasumber dan memberikan masukkan kepadanya untuk membela 

propinsi Jawa Tengah karena propinsi Jawa Tengah untuk perhatiannya kepada 

atlet gulat sudah layak. Narasumber pernah melakukan pelatihan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, propinsi Banten dan propinsi Jawa Tengah. Pelatihan-

pelatihan tersebut untuk persiapan PON. Prestasi yang pernah dimiliki oleh 

narasumber adalah juara 1 piala Pusam cup yang merupakan Kejurnas cabang 

olahraga gulat yang di ikuti oleh semua atlet gulat se-Indonesia dan pada waktu 

PON XVI di Palembang menyabet juara 3 atau mendapatkan perunggu.. 

6.4.1.3. Kebutuhan fisiologis. 

Kebutuhan secara finansial narasumber IV sekarang terpenuhi, ini dilihat 

dari narasumber yang mendapatkan uang saku dari propinsi Jawa Tengah dan 

mempunyai 2 pekerjaan, sebagai guru dan sebagai instruktur fitnes di hotel Graha 

Santika Semarang. Tempat tinggal narasumber IV diberikan oleh propinsi Jawa 

Tengah. Diambil kesimpulan bahwa dari propinsi Jawa Tengah memberikan 

bantuan finansial secara utuh dan kecukupan materi kepada narasumber IV. 

Narasumber IV mendapatkan pekerjaan juga dari propinsi Jawa Tengah. Di 

propinsi Daerah istimewa Yogyakarta narasumber III pernah juga dijanjikan untuk 

diberi pekerjaan tapi cuman janji belaka tidak ada realisasinya. Jadi bisa 

disimpulkan di propinsi DIY tidak ada kejelasan untuk masa depan akan tetapi di 

propinsi Jawa Tengah mendapatkan kejelasan masa depan dengan diberikan 
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lapangan pekerjaan. Dan hal inilah yang diinginkan oleh narasumber IV, 

narasumber berpendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri adalah sesuatu yang 

dia yakini akan sangat berguna bagi semua atlet karena setelah masa emas atlet 

atau setelah atlet tidak dapat bertanding lagi selain pekerjaan tersebut apa yang 

akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

6.4.1.3. Kebutuhan rasa aman. 

Kebutuhan rasa aman narasumber di propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta terpenuhi karena narasumber di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

tidak mempunyai saingan dicabangnya jadi bisa dipastikan narasumber 

dibutuhkan dan tidak tergantikan untuk saat itu di propinsi DI Yogyakarta.     

6.4.1.3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial narasumber IV terpenuhi dikarenakan narasumber tidak 

pernah mendapatkan masalah dengan teman-temannya dan mempunyai teman dan 

sahabat banyak. Hubungan dengan pelatih dipropinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta maupun dengan pelatih propinsi Jawa Tengah baik. Narasumber IV 

mempunyai tunangan yang sekarang bertempat tinggal di Semarang dan sedang 

menyelesaikan pendidikan S1 di UNNES. Di dalam kedua propinsi narasumber 

tidak merasa asing. Maka dapat disimpulkan kebutuhan sosial narasumber IV 

terpenuhi. 

6.4.1.3. Kebutuhan penghargaan.  

Kebutuhan penghargaan narasumber di propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta tidak terpenuhi hal ini terlihat dari kurangnya perhatian dari pengurus 

propinsi. Kurangnya perhatian juga terlihat dari adanya kebohongan kepada 
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narasumber dengan memberikan janji pekerjaan di propinsi DI Yogyakarta akan 

tetapi tidak seperti yang pernah dijanjikan oleh pengurus propinsi. Di propinsi 

Jawa tengah kebutuhan penghargaan terpenuhi karena diberikan pekerjaan dan 

perhatian kepada narasumber sangat terlihat dengan penghargaan-penghargaan 

atas prestasi-prestasi narasumber termasuk pemberian pekerjaan oleh propinsi 

Jawa Tengah.  

6.4.1.3. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri narasumber sewaktu di propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tidak terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas yang kurang 

memadai di propinsi tersebut dan tidak adanya perhatian yang diberikan oleh 

pengurus dalam soal pengembangan prestasi cabang olahraga gulat. Maka untuk 

kemungkinan narasumber mendapatkan prestasi tertinggi narasumber terlihat 

kurang dapat merealisasikannya di propinsi DI Yogyakarta. Di Propinsi Jawa 

Tengah kebutuhan aktualisasi diri narasumber IV sebenarnya belum terpenuhi 

walaupun dari fasilitas sudah memadai akan tetapi untuk mengembangkan 

kemampuan narasumber IV secara maksimal masih kurang maksimal dalam 

sarana dan prasarana. 

6.4.1.3. Hal yang mendorong melakukan turnover. 

Hal yang mendorong narasumber untuk melakukan turnover ke propinsi 

jawa tengah adalah karena perhatian untuk atlet di propinsi Jawa Tengah sudah 

cukup bagus. Kurangnya perhatian dari pengurus propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam hal pengembangan prestasi untuk atlet gulat tidak bagus atau 

kurang juga menjadi salah satu hal yang mendorong narasumber melakukan 
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turnover ke propinsi Jawa Tengah. Selain itu tidak ada kejelasan masa depan dan 

pengingkaran janji juga menjadi hal yang mendorong narasumber membela 

Propinsi Jawa Tengah . 

6.4.1.3. Harapan melakukan turnover. 

Narasumber mempunyai harapan bahwa dia akan mendapatkan  prestasi 

yang lebih baik dan kecukupan materi untuk masa depannya. Narasumber 

menginginkan masa depan yang lebih baik di propinsi Jawa Tengah. 

 

6.4.1.3. Kesimpulan kebutuhan individu. 

Dari hasil wawancara yang didapat dapat diambil kesimpulan menurut 

teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow pada waktu berada di propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta narasumber tidak tercukupi kebutuhan penghargaan dan 

aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan yang lain tercukupi Hal tersebut sesuai 

dengan teori kebutuhan Maslow, apabila tingkat kebutuhan yang dibawah belum 

terpenuhi maka individu akan mencari tempat dimana kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi. Di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kebutuhan penghargaan dan 

kebutuhan aktualisasi diri narasumber belum terpenuhi maka narasumber mencari 

dimana kebutuhan tersebut terpenuhi yaitu di propinsi Jawa Tengah. N-IV merasa 

tidak diperhatikan dan tidak memberikan penghargaan oleh pengurus propinsi atas 

prestasi-prestasi yang telah dicapainya di dan untuk propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dan harapan N-IV melakukan turnover adalah mencapai prestasi 

yang tertinggi sehingga untuk dapat mewujudkan aktualisasi dirinya tersebut N-IV 

harus mengikuti PON karena untuk mengukur aktualisasinya sebagai atlet gulat, 
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seorang atlet harus mengikuti kompetisi setinggi mungkin dan kompetisi PON 

merupakan kompetisi tertinggi dalam lingkup nasional. Hal ini sesuai dengan teori 

kebutuhan Maslow bahwa kebutuhan individu adalah aktualisasi diri dan 

mendapatkan prestasi tertinggi adalah pengukuran aktualisasi diri seorang atlet 

didalam suatu kompetisi. Jadi dapat disimpulkan apabila N-IV tidak dihargai dan 

tidak dapat merealisasikan aktualisasi dirinya di propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta kemungkinan melakukan turnover ke propinsi yang lain pasti nyata 

karena di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta N-IV merasa penghargaan yang 

diterimanya tidak ada dan tidak mungkin mendapatkan prestasi yang tertinggi 

dalam perhelatan PON. 

 

6.5.1. Narasumber V 

6.5.1.3. Latar belakang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa narasumber IV 

adalah seorang mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

yang berasal dari kota Madiun dan bertempat tinggal di mess gulat Jawa Tengah 

di jalan Dewi sartika timur 7 no 16. Keluarga narasumber bertempat tinggal di 

Madiun. Keluarga narasumber V berjumlah lima orang, dengan orang tua yang 

bekerja sebagai buruh tani. Ayah dan ibu narasumber berasal dari Madiun. 

Tingkat pendidikan ayah dan ibu lulusan SD. Orang tua narasumber V 

mendukung narasumber dan memberikan masukkan kepada narasumber V untuk 

membela propinsi Jawa Tengah apabila di Propinsi Jawa Tengah dapat 

mendukung karirnya sebagai pegulat. Narasumber pernah melakukan pelatihan di 
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Sidoarjo, Surabaya dan Semarang. Pelatihan-pelatihan tersebut untuk persiapan 

kejurda dan kejurnas. Prestasi yang pernah dimiliki oleh narasumber adalah juara 

II kejurnas di Bengkulu. yang merupakan kejurnas cabang olahraga gulat yang di 

ikuti oleh semua atlet gulat se-Indonesia yang masih berpredikat sebagai pelajar. 

6.5.1.3. Kebutuhan fisiologis. 

Kebutuhan secara finansial narasumber V sekarang terpenuhi, ini didapat 

dari Jawa Tengah dengan memberikan uang gaji untuk biaya hidup dan 

perkuliahan. Tempat tinggal narasumber V diberikan oleh propinsi Jawa Tengah. 

Diambil kesimpulan bahwa dari propinsi Jawa Tengah memberikan bantuan 

finansial secara utuh dan kecukupan materi kepada narasumber V. Sewaktu di 

propinsi Jawa Timur tidak pernah mendapatkan dana insentif. Secara materi di 

propinsi Jawa Timur tidak mendapatkan kecukupan materi. 

6.5.1.3. Kebutuhan rasa aman. 

Kebutuhan rasa aman narasumber V di propinsi Jawa Timur tidak 

terpenuhi karena narasumber di propinsi Jawa Timur mempunyai banyak saingan. 

Hal tersebut semakin jelas terlihat dari hasil wawancara dalam pemilihan atau 

penyeleksian atlet yang akan dipilih mewakili tim PON gulat propinsi Jawa Timur 

dirasakan tidak adil karena pelatih utama dari tim PON Jawa Timur tersebut pilih 

kasih dengan melakukan seleksi tidak melalui pertandingan ataupun sejenisnya 

tetapi karena atlet yang diambil adalah anak asuhannya.   

6.5.1.3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial narasumber V terpenuhi dikarenakan narasumber tidak 

pernah mendapatkan masalah dengan teman-temannya dan mempunyai teman 
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banyak. Narasumber mempunyai sahabat yang bertempat tingal di propinsi Jawa 

Tengah maupun di propinsi Jawa Timur.  Hubungan dengan pelatih dipropinsi 

Jawa timur tidak baik. Hubungan dengan pelatih propinsi Jawa tengah sangat 

baik, malahan dianggap seperti bapak sendiri. Di dalam kedua propinsi 

narasumber tidak merasa asing. Narasumber memiliki pacar yang tinggal di 

Madiun. 

6.5.1.3. Kebutuhan penghargaan.  

Kebutuhan penghargaan narasumber di propinsi Jawa timur tidak 

terpenuhi hal ini terlihat dari kurangnya perhatian dari pengurus Jawa Timur 

untuk menggunakan keahliannya dalam membela propinsi Jawa Timur dalam 

mengikuti PON XVII. Kurangnya perhatian juga terlihat dari adanya pilih kasih 

dari pelatih untuk menyeleksi atlet maupun dalam berlatih dan pemotongan uang 

yang diberikan kepada narasumber tidak seperti yang pernah dijanjikan oleh 

pengurus propinsi. Kurangnya komunikasi antar jabatan seperti komunikasi yang 

baik antara narasumber dengan pelatih dan antara narasumber dengan pengurus 

propinsi juga menjadi indikator bahwa narasumber kurang diperhatikan. 

 

 

6.5.1.3. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri narasumber sewaktu di propinsi Jawa Timur 

kurang terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas yang memadai di propinsi Jawa 

Timur daripada di propinsi Jawa Tengah akan tetapi untuk kemungkinan 

narasumber mendapatkan prestasi tertinggi sendiri narasumber terlihat kurang 
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dapat merealisasikannya, walaupun di propinsi Jawa Timur narasumber memiliki 

kemajuan dalam berlatih hal ini dikarenakan kurang bagusnya hubungan dengan 

pelatih dan sikap pelatih yang pilih kasih di dalam propinsi Jawa Timur. Kurang 

bagusnya hubungan tersebut menjadi kendala bagi narasumber untuk 

mengembangkan keahliannya karena sudah tidak terjalin kepercayaan antara atlet 

dengan pelatih, sehingga narasumber tidak dapat meningkatkan kemampuannya. 

Di propinsi Jawa tengah narasumber merasa diakui dan dihargai untuk sementara 

ini oleh pelatih maupun pengurus untuk sekarang. 

6.5.1.3. Hal yang mendorong melakukan turnover. 

Hal yang mendorong narasumber untuk melakukan turnover ke propinsi 

jawa tengah adalah kekecewaan kepada propinsi Jawa Timur. Kekecewaan 

berasal dari pelatih yang melakukan diskriminasi atau pilih kasih terhadap 

narasumber dalam memilih atlet yang berhak membela propinsi Jawa timur dan 

tidak adanya dana insentif yang diterima oleh narasumber V merupakan bentuk 

kurangnya perhatian yang diberikan oleh pelatih maupun pengurus propinsi Jawa 

Timur. Narasumber terdorong untuk membela propinsi Jawa Tengah karena di 

Propinsi Jawa Tengah sebagai atlet gulat dapat menjanjikan lapangan pekerjaan 

dan kecukupan materi. 

6.5.1.3. Harapan melakukan turnover. 

Narasumber mempunyai harapan bahwa dia akan mendapatkan  prestasi 

yang lebih baik dan kecukupan materi. Narasumber menginginkan masa depan 

yang lebih baik di propinsi Jawa Tengah. dapat disimpulkan narasumber berharap 

bahwa dengan membela propinsi Jawa Tengah dia akan mendapatkan lapangan 
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pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya selepas nanti dia tidak lagi menjadi atlet 

gulat. 

6.5.1.3. Kesimpulan kebutuhan individu. 

Dari hasil wawancara yang didapat dapat diambil kesimpulan menurut 

teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow pada waktu berada di Jawa Timur 

narasumber tidak tercukupi kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan dan 

aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan yang lain tercukupi. Hal tersebut sesuai 

dengan teori kebutuhan Maslow, apabila tingkat kebutuhan yang dibawah belum 

terpenuhi maka individu akan mencari tempat dimana kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi. Di propinsi Jawa Timur kebutuhan rasa aman narasumber belum 

terpenuhi maka narasumber mencari dimana kebutuhan tersebut terpenuhi yaitu di 

propinsi Jawa Tengah. N-V merasa didalam persaingan antar atlet tidak adil, 

karena pelatih yang memperlakukan atlet dengan tidak adil dalam penyeleksian 

atlet yang akan memperkuat tim gulat propinsi Jawa Timur, perhatian kepada N-V 

juga dirasakan kurang, hal ini akan membuat N-V merasa tidak dibutuhkan 

sehingga N-V merasa masa depannya tidak menentu maka N-V mencari tempat 

dimana dia akan mendapatkan kebutuhannya. Dan harapan N-V melakukan 

turnover adalah mencapai prestasi yang tertinggi dan memperoleh materi untuk 

masa depannya, sehingga untuk dapat mewujudkan aktualisasi dirinya tersebut N-

V harus mengikuti PON karena untuk mengukur aktualisasinya sebagai atlet gulat, 

seorang atlet harus mengikuti kompetisi setinggi mungkin dan kompetisi PON 

merupakan kompetisi tertinggi dalam lingkup nasional. Hal ini sesuai dengan teori 

kebutuhan Maslow bahwa kebutuhan individu adalah aktualisasi diri dan 
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mendapatkan prestasi tertinggi adalah pengukuran aktualisasi diri seorang atlet 

didalam suatu kompetisi. Jadi dapat disimpulkan apabila N-V tidak dapat 

merealisasikan aktualisasi dirinya di propinsi Jawa Timur kemungkinan 

melakukan turnover ke propinsi yang lain pasti nyata karena di propinsi Jawa 

Timur N-V merasa tidak mungkin membela propinsi Jawa Timur dalam 

perhelatan PON. 

 

6.6.1. Narasumber VI 

6.6.1.3. Latar belakang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa narasumber VI 

adalah seorang lulusan sekolah menengah yang sekarang berpredikat mahasiswa 

baru Universitas Negeri Semarang (UNNES). Narasumber VI berasal dari kota 

Madiun dan bertempat tinggal di mess gulat Jawa Tengah di jalan Dewi sartika 

timur 7 no 16. Keluarga narasumber bertempat tinggal di Madiun. Keluarga 

narasumber VI berjumlah tujuh orang, dengan orang tua yang bekerja sebagai 

buruh tani. Ayah dan ibu narasumber berasal dari Madiun. Tingkat pendidikan 

ayah dan ibu lulusan SD. Orang tua narasumber VI mendukung narasumber dan 

memberikan masukkan kepada narasumber VI untuk membela propinsi Jawa 

Tengah apabila di Propinsi Jawa Tengah dapat mendukung karirnya sebagai 

pegulat. Narasumber pernah melakukan pelatihan di propinsi Jawa timur dan 

propinsi Jawa Tengah (tidak spesifik narasmber memberikan keterangan). 

Pelatihan-pelatihan tersebut untuk persiapan kejurda dan kejurnas. Prestasi yang 

pernah dimiliki oleh narasumber adalah juara II kejurnas di Bengkulu. yang 
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merupakan kejurnas cabang olahraga gulat yang di ikuti oleh semua atlet gulat se-

Indonesia yang masih berpredikat sebagai pelajar. 

6.6.1.3. Kebutuhan fisiologis. 

Kebutuhan secara finansial narasumber VI sekarang terpenuhi, ini didapat 

dari Jawa Tengah dengan memberikan uang gaji untuk biaya hidup dan 

perkuliahan. Tempat tinggal narasumber VI diberikan oleh propinsi Jawa Tengah. 

Diambil kesimpulan bahwa dari propinsi Jawa Tengah memberikan bantuan 

finansial secara utuh dan kecukupan materi kepada narasumber VI. Sewaktu di 

propinsi Jawa Timur mempunyai keganjalan dalam menerima uang saku karena 

mendapat potongan-potongan dari pengurus maupun pelatih sampai 50 persen dari 

yang pernah dijanjikan. 

6.6.1.3. Kebutuhan rasa aman. 

Kebutuhan rasa aman narasumber VI di propinsi Jawa Timur tidak 

terpenuhi karena narasumber di propinsi Jawa Timur mempunyai banyak saingan. 

Hal tersebut semakin jelas terlihat dari hasil wawancara dalam pemilihan atau 

penyeleksian atlet yang akan dipilih mewakili tim PON gulat propinsi Jawa Timur 

dirasakan tidak adil karena pelatih utama dari tim PON Jawa Timur tersebut pilih 

kasih dengan melakukan seleksi tidak melalui pertandingan ataupun sejenisnya 

tetapi karena atlet yang diambil adalah anak asuhannya.   

6.6.1.3. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial narasumber VI terpenuhi dikarenakan narasumber tidak 

pernah mendapatkan masalah dengan teman-temannya dan mempunyai teman 

banyak. Narasumber mempunyai sahabat yang bertempat tingal di propinsi Jawa 
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Tengah maupun di propinsi Jawa Timur.  Hubungan dengan pelatih dipropinsi 

Jawa timur tidak baik. Hubungan dengan pelatih propinsi Jawa tengah sangat 

baik. Di dalam kedua propinsi narasumber tidak merasa asing. Narasumber 

memiliki pacar yang tinggal di Surabaya. 

6.6.1.3. Kebutuhan penghargaan.  

Kebutuhan penghargaan narasumber di propinsi Jawa timur tidak 

terpenuhi hal ini terlihat dari kurangnya perhatian dari pengurus Jawa Timur 

untuk menggunakan keahliannya dalam membela propinsi Jawa Timur dalam 

mengikuti PON XVII. Kurangnya perhatian juga terlihat dari adanya pilih kasih 

dari pelatih untuk menyeleksi atlet maupun dalam berlatih dan pemotongan uang 

yang diberikan kepada narasumber tidak seperti yang pernah dijanjikan oleh 

pengurus propinsi. Kurangnya komunikasi antar jabatan seperti komunikasi yang 

baik antara narasumber dengan pelatih dan antara narasumber dengan pengurus 

propinsi juga menjadi indikator bahwa narasumber kurang diperhatikan. 

6.6.1.3. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri narasumber sewaktu di propinsi Jawa Timur 

kurang terpenuhi. Hal ini terlihat dari fasilitas yang memadai di propinsi Jawa 

Timur daripada di propinsi Jawa Tengah akan tetapi untuk kemungkinan 

narasumber mendapatkan prestasi tertinggi sendiri narasumber terlihat kurang 

dapat merealisasikannya, walaupun di propinsi Jawa Timur narasumber memiliki 

kemajuan dalam berlatih hal ini dikarenakan kurang bagusnya hubungan dengan 

pelatih dan sikap pelatih yang pilih kasih di dalam propinsi Jawa Timur. Kurang 

bagusnya hubungan tersebut menjadi kendala bagi narasumber untuk 
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mengembangkan keahliannya karena sudah tidak terjalin kepercayaan antara atlet 

dengan pelatih, sehingga narasumber tidak dapat meningkatkan kemampuannya. 

Di propinsi Jawa Tengah narasumber merasa diakui dan dihargai untuk sementara 

ini oleh pelatih maupun pengurus untuk sekarang. 

6.6.1.3. Hal yang mendorong melakukan turnover. 

Hal yang mendorong narasumber untuk melakukan turnover ke propinsi 

jawa tengah adalah kekecewaan kepada propinsi Jawa Timur. Kekecewaan 

berasal dari pelatih yang melakukan diskriminasi atau pilih kasih terhadap 

narasumber dalam memilih atlet yang berhak membela propinsi Jawa timur, 

kebohongan dari pengurus tentang finansial, pemotongan yang sampai 50 persen 

uang saku yang dijanjikan oleh pelatih maupun pengurus yang merupakan bentuk 

kurangnya perhatian yang diberikan oleh pelatih maupun pengurus propinsi Jawa 

Timur. Narasumber terdorong untuk membela propinsi Jawa Tengah karena di 

Propinsi Jawa Tengah sebagai atlet gulat dapat menjanjikan lapangan pekerjaan. 

6.6.1.3. Harapan melakukan turnover. 

Narasumber mempunyai harapan bahwa dia akan mendapatkan  prestasi 

yang lebih baik dan kecukupan materi. Narasumber menginginkan masa depan 

yang lebih baik di propinsi Jawa Tengah. dapat disimpulkan narasumber berharap 

bahwa dengan membela propinsi Jawa Tengah dia akan mendapatkan lapangan 

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya selepas nanti dia tidak lagi menjadi atlet 

gulat. 

6.6.1.3. Kesimpulan kebutuhan individu. 
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Dari hasil wawancara yang didapat dapat diambil kesimpulan menurut 

teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow pada waktu berada di Jawa Timur 

narasumber tidak tercukupi kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan dan 

aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan yang lain tercukupi. Hal tersebut sesuai 

dengan teori kebutuhan Maslow, apabila tingkat kebutuhan yang dibawah belum 

terpenuhi maka individu akan mencari tempat dimana kebutuhan tersebut dapat 

terpenuhi. Di propinsi Jawa Timur kebutuhan rasa aman narasumber belum 

terpenuhi maka narasumber mencari dimana kebutuhan tersebut terpenuhi yaitu di 

propinsi Jawa Tengah. N-VI merasa didalam persaingan antar atlet tidak adil, 

karena pelatih yang memperlakukan atlet dengan tidak adil dalam penyeleksian 

atlet yang akan memperkuat tim gulat propinsi Jawa Timur, perhatian kepada N-

VI juga dirasakan kurang, hal ini akan membuat N-VI merasa tidak dibutuhkan 

sehingga N-VI merasa masa depannya tidak menentu maka N-VI mencari tempat 

dimana dia akan mendapatkan kebutuhannya. Dan harapan N-VI melakukan 

turnover adalah mencapai prestasi yang tertinggi dan memperoleh materi untuk 

masa depannya, sehingga untuk dapat mewujudkan aktualisasi dirinya tersebut N-

VI harus mengikuti PON karena untuk mengukur aktualisasinya sebagai atlet 

gulat, seorang atlet harus mengikuti kompetisi setinggi mungkin dan kompetisi 

PON merupakan kompetisi tertinggi dalam lingkup nasional. Hal ini sesuai 

dengan teori kebutuhan Maslow bahwa kebutuhan individu adalah aktualisasi diri 

dan mendapatkan prestasi tertinggi adalah pengukuran aktualisasi diri seorang 

atlet didalam suatu kompetisi. Jadi dapat disimpulkan apabila N-VI tidak dapat 

merealisasikan aktualisasi dirinya di propinsi Jawa Timur kemungkinan 
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melakukan turnover ke propinsi yang lain pasti nyata karena di propinsi Jawa 

Timur N-VI merasa tidak mungkin membela propinsi Jawa Timur dalam 

perhelatan PON. 

 

Motivasi manusia selalu dikaitkan dengan kebutuhan manusia maka 

dengan itu dapat ditekankan terlebih dahulu tentang proses motivasi. Proses 

motivasi oleh Siagian sebagai berikut: 

a. Dalam kehidupan manusia, selalu timbul kebutuhan dan yang bersangkutan 

merasa perlu untuk memuaskannya. 

b. Kebutuhan itu hanya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan apabila 

menimbulkan ketegangan dalam diri orang yang bersangkutan. Makin kritikal 

sifat kebutuhan itu, makin tinggi pula ketegangan yang diakibatkan. 

c. Ketegangan itulah yang menimbulkan dorongan agar yang bersangkutan 

berbuat sesuatu. 

d. Sesuatu itu adalah upaya mencari jalan keluar agar ketegangan yang dihadapi 

tidak berlanjut. 

e. Jika upaya mencari jalan keluar yang diambil berhasil, berarti kebutuhan 

terpuaskan. 

f. Kebutuhan yang berhasil dipuaskan akan menurunkan ketegangan, akan tetapi 

tidak menghilangkannya sama sekali. Alasannya adalah bahwa kebutuhan 

yang sama cepat atau lambat akan timbul kemudian, mungkin dalam bentuk 

yang baru dan mungkin pula dengan intensitas yang berbeda. Itulah yang 
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dimaksud dengan mengatakan bahwa tidak ada titik jenuh dalam 

terpuaskannya kebutuhan seseorang. 

 

2. Motivasi. 

Menurut Wahjosumidjo (2001:174) motivasi sebagai proses psikologis 

timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang intrinsik 

atau faktor dari luar diri yang disebut faktor ektrinsik. Faktor dari dalam diri 

seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan, atau 

berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan, sedangkan faktor 

dari luar diri seseorang dapat timbul oleh berbagai sumber, bisa karena pengaruh 

pemimpin, kolega atau faktor-faktor lain yang sangat kompleks. Akan tetapi perlu 

digarisbahwai bahwa baik faktor intrinsik atau faktor ekstrinsik dari motivasi 

seseorang timbul karena adanya rangsangan. 

Tingkah laku disebabkan adanya kebutuhan yang dirasakan oleh individu 

yang harus dipenuhi, akibat adanya rasa kekurangan dalam dirinya. Mempunyai 

uang, pekerjaan dan prestasi yang paling tinggi dianggap penting bagi para subyek 

meskipun harus melakukan turnover ke propinsi yang lain dan dianggap bukan 

merupakan sesuatu permasalahan. Adanya kesadaran akan pemenuhan kebutuhan 

tersebut menjadikan subyek untuk semakin termotivasi dalam usaha memenuhi 

kebutuhannya tersebut. Semakin penting dan mendesak kebutuhan yang 

diinginkan oleh subyek maka semakin tinggi motivasi untuk melakukan turnover 

ke propinsi lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Semakin 

penting dan mendesaknya kebutuhan-kebutuhan tersebut dikarenakan kebutuhan-
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kebutuhan tersebut kesempatan untuk mendapatkannya dalam waktu yang singkat 

atau hanya sekali dan mempunyai arti yang sangat penting menurut subyek. 

Motivasi subyek I melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah 

pengalaman subyek ketika menjadi atlet di propinsi sebelumnya yang tidak pernah 

diperhatikan oleh pengurus, keinginan untuk mendapatkan prestasi dalam hal ini 

mendapatkan emas dalam PON, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik 

buat hidupnya dikarenakan sewaktu di propinsi sebelumnya tidak mendapatkan 

gaji dan tidak adanya perhatian dari pengurus, dilihat dari pendidikan tertinggi 

subyek hanya lulusan SMU sedangkan pemasukan bekerja sebagai pebilyard lebih 

tinggi daripada pekerjaan lulusan SMU (motivasi intrinsik). Motivasi ekstrinsik 

subyek karena setelah ayahnya meninggal subyek menjadi kepala keluarga dan 

penopang hidup keluarga sehingga subyek ingin mendapatkan penghasilan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya.  

Motivasi subyek II melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah 

keinginan untuk mendapatkan prestasi tertinggi karena di propinsi Jawa tengah 

kesempatan untuk mendapatkan emas dalam PON lebih bagus daripada di 

propinsi Jawa Timur (intrinsik). Motivasi ekstrinsik subyek karena berasal dari 

propinsi Jawa Tengah sehingga mempunyai beban moral untuk membela propinsi 

Jawa Tengah. Beban moral tersebut disebabkan pengurus propinsi Jawa Tengah 

sangat menginginkan subyek untuk membela propinsi Jawa Tengah yang 

merupakan tanah kelahiran subyek walaupun subyek dahulu pernah tercatat 

sebagai atlet di propinsi Jawa Timur dan propinsi Jawa Timur juga menginginkan 

subyek untuk membela propinsi Jawa Timur.   
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Motivasi subyek III  melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah 

keinginan untuk mendapatkan uang dan masa depan yang lebih pasti dan layak 

karena pengalaman subyek di propinsi Jawa timur merasa tidak dibutuhkan dan 

masa depannya tidak pasti. Subyek di propinsi Jawa Timur merasa dibohongin 

dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati oleh pengurus (intrinsik). Motivasi  

ekstrinsik subyek melakukan turnover untuk mendapatkan penghargaan dari 

pengurus propinsi juga menjadi faktor subyek melakukan turnover ke propinsi 

Jawa Tengah karena di propinsi Jawa Tengah dirasa lebih memperhatikan para 

atletnya. Di propinsi Jawa Tengah subyek ditepatin janjinya dengan memberikan 

materi dan kehidupan pribadi yang dijanjikan oleh pengurus (ekstrinsik). 

 Motivasi subyek IV  melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah 

keinginan untuk mendapatkan prestasi tertinggi dan penghargaan atas usahanya 

sebab di propinsi Yogyakakarta subyek tidak mendapatkan sesuatu apapun 

sehingga subyek merasa masa depannya tidak jelas di propinsi tersebut. Menurut 

subyek keinginan yang paling besar melakukan turnover adalah mendapatkan 

pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya saat atau setelah tidak menjadi 

atlet (intrinsik). Motivasi  ekstrinsik subyek melakukan turnover karena subyek 

berasal dari kota Semarang yang merupakan tempat tinggal orang tuanya dan dari 

pernyataan orang tuannya ketika kuliah orang tua subyek menginginkan subyek 

pulang kerumah biar dekat dengan orang tuanya karena sejak dari sekolah 

menengah pertama sudah bertempat tinggal terpisah dengan orang tuanya.  

Motivasi subyek V  melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah 

keinginan untuk mendapatkan uang dan masa depan yang lebih pasti. Karena di 
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propinsi Jawa timur subyek merasa tidak dibutuhkan dan masa depannya tidak 

pasti. Subyek di propinsi Jawa Timur merasa dibohongin dengan janji-janji yang 

tidak pernah ditepati oleh pengurus (intrinsik). Keinginan untuk mendapatkan 

penghargaan dari pengurus propinsi juga menjadi faktor subyek melakukan 

turnover ke propinsi Jawa Tengah karena di propinsi Jawa Tengah dirasa lebih 

memperhatikan para atletnya. Motivasi yang lain karena ajakan dari kakak 

angkatannya yang telah melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah terlebih 

dahulu sebelum subyek (ekstrinsik).   

Motivasi subyek VI  melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah adalah 

keinginan untuk mendapatkan uang dan masa depan yang lebih pasti. Karena di 

propinsi Jawa timur subyek merasa tidak dibutuhkan dan masa depannya tidak 

pasti (intrinsik). Keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari pengurus 

propinsi juga menjadi faktor subyek melakukan turnover ke propinsi Jawa Tengah 

karena di propinsi Jawa Tengah dirasa lebih memperhatikan para atletnya. 

Motivasi yang lain karena ajakan dari kakak angkatannya yang telah melakukan 

turnover ke propinsi Jawa Tengah terlebih dahulu sebelum subyek. Subyek 

melakukan turnover juga dikarenakan kesempatan yang diberikan untuk 

melanjutkan kuliah di UNNES yang berada di propinsi Jawa Tengah (ekstrinsik). 
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6.3. Skema motivasi atlet 
6.3.1. Subyek I 

 
6.3.2. 
Subyek II  
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h
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6.3.3 
Subyek III 

 
6.3.4. 
Subyek 
IV
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Ketegangan 
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6.3.5  
Subyek 
V

 
6.3.6. 
Subyek 
VI
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1.Kesimpulan. 

Berdasarkan dari hasil temuan, analisis dan pembahasan tiap aspek pada 

ke-enam subjek di dalam motivasi atlet melakukan turnover, maka dapat 

dirumuskan bahwa: 

7.2.2 Motivasi turnover para subyek dapat digolongkan: 

7.1.1.1 Motivasi mendapatkan uang. Uang sekarang merupakan sesuatu 

yang dapat menjadi sumber pemuas banyak kebutuhan terutama kebutuhan 

sehari-hari dan sumber kekuasaan. Seseorang yang tidak mempunyai uang 

akan kesulitan dalam menjalani hidup. 

 

7.1.1.2 Motivasi mendapatkan masa depan yang lebih terjamin dalam hal 

ini mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi. Masa depan yang lebih 

terjamin adalah impian banyak orang. Jenjang pendidikan yang tinggi akan 

membuat seseorang akan lebih mudah mencari pekerjaan dan lapangan 

pekerjaan sekarang membutuhkan jenjang pendidikan yang tinggi.  

 

7.1.1.3 Motivasi mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan sekarang susah dicari 

sedangkan untuk melanjutkan hidup setiap orang butuh uang yang didapatkan 

dari bekerja. Pekerjaan tetap seperti pegawai negeri saat ini banyak dicari, hal 

ini dikarenakan bekerja sebagai pegawai negeri merupakan pekerjaan tetap 
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yang akan disandang sampai pensiun. Sangatlah berhubungan antara jenjang 

pendidikan, pekerjaan dan uang. 

 

7.1.1.4 Motivasi untuk membela tanah kelahiran. Tanah kelahiran 

merupakan tempat dimana seseorang mendapatkan kebanggaan dan kepuasan 

tersendiri apabila bisa membela daerahnya dalam kejuaraan. 

 

7.1.1.5 Motivasi untuk mendapatkan prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi 

merupakan kepuasaan seseorang yang orientasinya lebih kepada kekuasaan. 

Menjadi nomor satu dibidangnya adalah keinginan setiap atlet, dari prestasi 

tertingginya tersebut setiap atlet akan merasa kepuasan aktualisasi dirinya 

terpenuhi dan merasa mempunyai kekuasaan atas apa yang dia peroleh 

dibidangnya.  

 

 

7.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil penelitian, analisis, 

pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai 

berikut: 

7.2.1 Atlet sendiri 

Bagi atlet sendiri diharapkan akan mendapatkan perhatian yang lebih dari 

pengurus propinsi agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan pemuasan 

kebutuhannya sampai kepada kebutuhan yang paling tinggi yaitu kebutuhan 
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aktualisasi diri atlet tersebut. Sehingga atlet tersebut dalam perkembangannya 

dapat mempunyai prestasi tertinggi dalam bidang olahraga yang digeluti.   

7.2.2 Pengurus propinsi. 

Bagi pengurus diharapkan lebih memperhatikan atletnya dilihat dari 

kebutuhan apa yang diinginkan atlet tersebut. Pemberian lapangan pekerjaan bagi 

atlet yang berprestasi merupakan bentuk perhatian dan terima kasih yang akan 

sangat berguna bagi masa depan atlet, semasa atau setelah masa emasnya.  

7.2.3 Peneliti lain 

Bagi peneliti lain diharapkan memiliki kepekaan dalam menemukan dan 

menganalisa aspek-aspek lainnya dari turnover pada atlet dengan menggunakan 

konsep psikologi sebagai metode yang bersifat universal. 
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