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Upaya untuk mengetahui tujuan pelaku golf dalam melaksanakan olahraga 
golf yang sangat komplek dan beranekaragam yang menyebabkan aktivitas olahraga 
ini berdampak pada suatu kebutuhan dan aktualisasi diri seseorang. Menurut teori 
Maslow dalam pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi lima yaitu Kebutuhan 
Fisiologi,, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan 
kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan hal tersebut,permasalahan yang diteliti adalah 
bagaimana pelaku olahraga golf dilapangan bumi sendangmulyo permai semarang ? 
Bagaimana dalam permasalahan yang dimaksud secara spesifikasi yaitu mengenai 
tujuan, kebutuhan serta upaya mencapai suatu aktualisasi diri para pelaku golf di 
lapangan Bumi Sendangmulyo permai Semarang. Sedangkan penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana pelaku golf secara spesifikasi dilapangan bumi 
sendangmulyo permai semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain golf. Penentuan sample 
menggunakan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini hanya terdapat 
variable bebas yaitu menggali informasi pada pelaku golf di lapangan Bumi 
Sendangmulyo Permai Semarang. Metode yang digunakan adalah metode survei 
dengan angket kepada responden seluruh pelaku golf di lapangan Bumi 
Sendangmulyo Permai Semarang. 

Data dianalisis dengan menggunakan rumus prosentase ( % ) = %100x
N
n

, 

keterangan : n= jumlah nilai faktor, N = jumlah perhitungan mengenai kebutuhan dan 
tujuan pelaku olahraga golf dilapangan bumi sendangmulyo permai semarang, didapat 
data diskrit statistik dari beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan pelaku golf , 
faktor fisiologi 78,45 %, rasa aman 89,66 %, sosial 34,10 %, Penghargaan 93,68 %, 
Aktualisasi diri 57,04 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka didalam melakukan olahraga golf, 
tujuan kebutuhan para pelaku golf sangat komplek dalam mencapai tujuan permainan 
olahraga ini, diantaranya untuk kesegaran jasmani, rasa aman dengan relasi bisnis, 
hubungan sosial dengan rekan kerja, ingin dihormati dan aktualisasi diri perlu 
ditingkatkan motivasi internal maupun eksternal dengan penyampaian olahraga ini 
kemasyarakat umum untuk lebih dipahami secara optimal guna mendapatkan bibit 
atlet yang lebih berbakat. 

   
 


