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SARI 
 

Teguh Raharjo. 2006. Motivasi Anak Latih Usia Remaja Dalam  Memilih Masuk  
Perkumpulan Bulutangkis Di Kabupaten Purworejo Tahun 2005. Jurusan Ilmu 
Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). seberapa besar motivasi 

instrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih usia remaja dalam memilih 
masuk di perkumpulan klub bulutangkis di Kabupaten Purworejo? 2) seberapa 
besar motivasi ekstrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih usia remaja 
dalam memilih masuk di perkumpulan klub bulutangkis di Kabupaten Purworejo? 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar motivasi anak latih usia 
remaja dalam memilih masuk perkumpulan klub bulutangkis di Kabupaten 
Purworejo baik secara instrinsik maupun ekstrinsik.  

Populasi yang diteliti yang anak latih usia remaja yang masuk klub 
bulutangkis di Kabupaten Purworejo yang terdiri dari tiga klub. Sampel yang 
diambil sebanyak 40 responden. Variabel yang diteliti motivasi instrinsik dan 
ekstrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih masuk klub bulutangkis. Data 
diambil dengan kuesioner dan di analisis secara deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan motivasi instrinsik yang melandasi 
keikutsertaan anak latih usia remaja dalam memilih masuk klub bulutangkis di 
Kabupaten Purworejo dalam kategori tinggi, terbukti dari 62,5% dalam kategori 
tinggi dan 35% sangat tinggi. Jenis motivasi instrinsik yang melandasi dalam 
pemilihan masuk klub bulutangkis antara lain: hobi,cita-cita, usaha menangkal 
pengaruh kenakalan remaja, karena postur tubuh yang menunjang,  untuk 
meningkatkan kesegaran jasmani, menyalurkan kelebihan tenaga atau energi 
dalam tubuh, untuk mendapatkan kenyamanan dalam istirahat, mengatasi 
perasaan minder dalam bergaul, mengembangkan bakat, memperoleh teman 
bermain sebaya, membela perkumpulan apabila berprestasi, mengembangkan 
sikap patuh disiplin dan membantu pertumbuhan badan. Motivasi ekstrinsik yang 
melandasi keikutsertaan anak latih usia remaja dalam memilih masuk klub 
bulutangkis di Kabupaten Purworejo dalam kategori tinggi, terbukti dari 72,5% 
dalam kategori tinggi dan 12,5% sangat tinggi. Jenis motivasi ekstrinsik yang 
melandasi dalam pemilihan masuk klub bulutangkis antara lain: keinginan 
mewakili klub, sekolah dan daerah apabila berprestasi baik, kondisi dan suasana 
berlatih yang menyenangkan, untuk mendapatkan prestasi tinggi dan terkenal, 
ingin berprestasi seperti pebulutangkis Indonesia, ingin mendapatkan persaingan 
dengan lawan latih, mendapatkan hadiah atau penghargaan apabila memperoleh 
juara. 

Disarankan kepada pengurus klub hendaknya lebih memberikan dorongan 
untuk lebih giat dalam berlatih untuk memperoleh prestasi yang tinggi, dengan 
harapan mampu menjadi pebulutangkis yang berprestasi dan mewakili daerah. 
Disarankan pula kepada anak usia remaja untuk berlatih lebih giat. Di samping 
untuk mengisi waktu luang juga digunakan untuk memupuk disiplin, tingkat 
kesegaran jasmani dan meningkatkan prestasinya. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 
Bulutangkis merupakan cabang olahraga permainan yang menjadi 

kebanggaan. Cabang olahraga permainan ini sudah mendapat tempat dihati 

masyarakat secara luas berkat prestasi atlet-atlet dalam percanturan tingkat dunia. 

Walaupun prestasi mengalami pasang surut, namun bulutangkis tetap merupakan 

lambang supremasi, yang berarti bahwa dalam waktu tertentu kita mendominasi 

kekuatan dunia.   

Untuk dapat bermain dengan baik harus memperhatikan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecepatan penguasaan keterampilan seseorang. Keaton, 

Richard (1989 : 11) menyarankan bahwa dalam belajar bulutangkis yang perlu 

mendapat perhatian adalah : 1) Memulai latihan pada saat usia remaja, 2) 

Melaksanakan instruksi dari pelatih, 3) Bermain dengan partner yang berbeda-

beda, dan 4) Mengoreksi kesalahan dengan cepat. 

Perkembangan teknik permainan bulutangkis yang cepat ini juga diikuti 

oleh negara-negara lain dibelahan benua Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. 

Apalagi semenjak olahraga itu dipertandingkan dalam arena olimpiade 1990 di 

Barcelona Spanyol. Negara-negara yang dahulu bersikap apatis terhadap 

permainan bulutangkis, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Swiss dan lain-

lain. Lambat laun mulai menekuni dan mendalami keterampilan bermain.  
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Membahas masalah pembinaan olahraga tidak pernah akan terlepas dari 

unsur-unsur pendukung seperti sistem yang terdiri atas pengorganisasian, 

pengadaan alat, fasilitas sarana dan prasarana penunjang, pendanaan serta faktor-

faktor lain yang mendukung perkembangan dibidang olahraga pada umumnya 

seperti kondisi sosial ekonomi anak latih, juga aspek kejiwaan sebagai dasar 

pengetahuan psikologi. Aspek psikologis ini harus mendapat perhatian yang serius 

dari para pelatih dan pembina olahraga. 

Aspek-aspek kejiwaan anak latih seperti sikap, metal, kepribadian, 

motivasi, kosentrasi, kecemasan dan lain sebagainya, kadang-kadang kurang dapat 

mendapat perhatian dari para pembina dan pengelola serta pelatih olahraga. 

Padahal faktor psikologis ini memegang peranan penting, contohnya salah satu 

unsur khusus motivasi seseorang dalam melakukan kegiatan atau tingkah laku 

berbeda antara satu dengan yang lain, hal ini di sebabkan karena adanya 

perbedaan kepentingan dan kebutuhan, baik karena tingkat perkembangan umur, 

minat, pekerjaan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. (Sudibyo 1989 : 27). 

Tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain, penelitian ini ditujukan pada 

motivasi dari anak latih usia remaja dalam memilih masuk di perkumpulan atau 

klub bulutangkis. Motivasi diambil sebagai permasalahan utama karena aspek ini 

memegang peranan penting dalam dimensi kejiwaan seseorang. Motivasi 

Instrinsik merupakan faktor penentu yang sangat penting sebagai pendorong 

terwujudnya tingkah laku manusia. Seseorang akan berlatih hanya apabila dia 

memiliki kemauan untuk berlatih. Adanya kemauan untuk berlatih itu 

menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan mempunyai motivasi untuk 
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berlatih. Dengan begitu pada diri tiap-tiap manusia ada motivasi tertentu yang 

mendorong untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. 

Dalam kegiatan olahraga di perkumpulan bulutangkis biasanya pelatih 

menghendaki setiap anak latihnya berusaha untuk meningkatkan prestasi, sesuai 

dengan tujuan utama dalam proses latihan. Namun dalam kenyataan tidak semua 

anak latih memiliki keinginan dan motivasi untuk berprestasi. Motivasi mereka 

sangat bervariasi, didorong kebutuhan yang dirasakan. Kesenjangan ini yang 

menimbulkan permasalahan dalam proses berlatih melatih di sebuah perkumpulan 

olahraga  pada umumnya, cabang olahraga bulutangkis pada khususnya. 

Dalam proses berlatih melatih yang baik, agar tercipta hubungan yang 

harmonis perlu adanya jalinan yang erat antara pelatih dan anak latihnya. 

Hubungan itu tidak terbatas pada permasalahan teknis di lapangan saja, tetapi juga 

masalah non teknis dan pribadi juga harus diperhatikan bahkan bila perlu di 

pecahkan bersama agar tercipta suasana latihan yang benar-benar  selaras dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  

Salah satu untuk mengenal pribadi anak latih dapat dilakukan dengan 

pemahaman terhadap motivasi dari anak latih. Sudibyo (1989 : 19) mengutip 

pernyataan Silva dan Weinberg mengatakan bahwa untuk menjadi pelatih dan 

pembina olahraga yang baik maka seseorang harus menjadi motivator yang baik 

pula. Pernyataan itu mempertegas bahwa seorang pelatih dituntut untuk mengenal 

dan memahami motivasi apa yang melandasi anak latihnya untuk giat mengikuti  

kegiatan olahraga yang ditekuninya. Bertitik tolak dari permasalahan itu jelas 

bahwa seorang pelatih perkumpulan olahraga perlu mengetahui motivasi yang 
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melandasi keikutsertaan anak latihya dalam berlatih, tak terkecuali bagi anak latih 

usia remaja.              

Dalam suatu perkumpulan bulutangkis motivasi sangat diperlukan untuk 

meningkatkan pembinaan, dalam arti motivasi di sini yaitu adanya dorongan dari 

anak latih sendiri tanpa ada paksaan untuk berlatih dengan tujuan untuk 

mendapatkan prestasi yang optimal. Kabupaten Purworejo mempunyai suatu 

pembinaan bulutangkis yang merupakan pembinaan prestasi. Walaupun terkadang 

prestasi itu susah di dapatkan tetapi dengan adanya kerja keras baik dari pengurus 

dan pelatih serta motivasi dari para anak latih maka suatu prestasi dapat di raih 

dan membanggakan. 

Dari ke tiga perkumpulan bulutangkis yang ada di Kabupaten Purworejo 

yaitu PB. Sadewo Yunior Purworejo (SYP), dari sebagian anak latihnya kelompok 

anak-anak atau pemula yang paling banyak, untuk anak latih kelompok remaja 

hanya beberapa. Akan tetapi prestasi yang di raih pada dasarnya hanya dari 

kelompok remaja, ini di mungkinkan adanya motivasi yang sangat besar dari anak 

latih kelompok remaja dari pada anak latih kelompok pemula. 

   Dalam Perkumpulan Bulutangkis Garuda Jaya untuk anak latih 

kelompok remaja pada dasarnya sama dengan PB. Sadewo Yunior Purworejo 

(SYP) tetapi untuk tingkat prestasi dari beberapa kelompok umur anak latih 

dikatakan seimbang. Sedangkan dalam PB. Abimanyu Mayoritas prestasi dari 

kelompok Anak latih pemula, untuk kelompok remaja hanya sebagian yang 

mampu mendapatkan prestasi. Dengan adanya kondisi ketiga perkumpulan 
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bulutangkis tersebut di mungkinkan motivasi dari anak latih kelompok remaja, 

yang dapat menjadikan suatu dorongan dalam berlatih dan mendapatkan pretasi.       

Dari pemikiran tersebut peneliti mengambil masalah  yang berjudul 

Motivasi Anak Latih Usia Remaja Dalam Memilih Masuk Perkumpulan 

Bulutangkis Di Kabupaten Purworejo ini berusaha untuk mengetahui seberapa 

besar motivasi yang melandasi keikutsertaan mereka dalam berlatih di 

perkumpulan atau klubnya masing-masing di Kabupaten Purworejo. 

 

1.2 Permasalahan 

Dari latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Seberapa besar motivasi instrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih 

usia remaja dalam memilih masuk di perkumpulan klub bulutangkis ? 

2. Seberapa besar motivasi ekstrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih 

usia remaja dalam memilih masuk di perkumpulan klub bulutangkis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah :   

1. Untuk mengetahui seberapa besar  motivasi anak latih usia remaja dalam 

memilih masuk perkumpulan Bulutangkis di Kabupaten Purworejo secara 

instrinsik. 



 

 

6

2. Untuk mengetahui seberapa besar motivasi anak latih usia remaja dalam 

memilih masuk perkumpulan Bulutangkis di Kabupaten Purworejo secara 

ekstrisik. 

 

1.4 Penegasan Istilah    

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji diperlukan penegasan istilah 

atau pengertian yang relevan dengan penelitian. Penegasan ini bertujuan memberi 

makna terhadap istilah-istilah yang terkait dengan judul. Penegasan istilah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Motivasi 

Motivasi berasal dari  kata motif yang berarti sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan Winarno (1979: 86). Sedangkan menurut 

W.J.S Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976: 666), 

motivasi berarti : Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini mengacu pada kesimpulan yang diambil oleh Rogi Henry E 

dalam Singgih (1989: 93) yang menyatakan bahwa motivasi berolahraga adalah 

keseluruhan daya penggerak (motif-motif) di dalam diri individu yang 

menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin kelangsungan latihan dan 

memberikan arahan pada setiap kegiatan latihan untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Motivasi instrisik adalah dorongan yang timbul dari dalam yang 

menyebabkan individu berpartisipasi dalam berolahraga. Sedangkan motivasi 
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ekstriksik adalah dorongan yang timbul dari luar individu yang menyebabkan 

individu berpartisipasi dalam berolahraga. 

1.4.2 Anak Latih   

Anak adalah manusia yang masih kecil, W.J.S Poerwodarminto (1976: 38) 

sedangkan Latih adalah telah biasa karena belajar atau diajar, W.J.S 

Poerwodarminto (1976 : 570)  maka Anak Latih adalah manusia yang telah biasa 

karena belajar atau diajar. Berdasarkan pendapat di atas maka Anak Latih dalam 

penelitian ini adalah peserta atau anggota di ke- 3 (tiga)  perkumpulan  

bulutangkis yang ada di Wilayah Kabupaten Purworejo baik laki-laki maupun 

perempuan. 

1.4.3 Usia Remaja 

Usia Remaja menurut Zakiah Darajad (1974 : 35)  adalah suatu masa dari 

umur manusia yang banyak mengalami perubahan sehingga membawanya pindah 

dari masa anak-anak kemasa dewasa. Di dalam permainan cabang bulutangkis di 

kelompokkan atas beberapa tingkatan umur antara lain : 1) Kelompok umur 7 – 9 

tahun disebut kelompok pra pemula, 2) Kelompok umur 10 - 13 tahun disebut 

kelompok pemula B (remaja awal) 3) Kelompok umur 13 – 17 tahun disebut 

kelompok remaja, 4) Kelompok umur 17 – 18 tahun disebut taruna, dan 

Kelompok umur 18 tahun ke atas disebut dewasa (PB. PBSI : 2001). Penelitian ini 

ditujukan pada usia remaja di karenakan usia remaja ini merupakan kelompok 

manusia yang penuh potensi (Singgih dan Y Singgih : 1982 : 12) dan pada usia ini 

banyak pengaruh-pengaruh negatif yang mendekati mereka, maka untuk 

menghindari pengaruh-pengaruh negatif tersebut harus di isi dengan kegiatan-
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kegiatan yang positif, seperti masuk klub-klub bulutangkis, sepak bola dan lain 

sebagainya. Diluar rentang usia itu tidak dimasukkan dalam wilayah populasi 

yang  akan di teliti. 

1.4.4 Memilih 

Memilih dilaksanakan setelah terjadi semacam pertimbangan dalam diri 

manusia. Dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Woorworth dalam Dakir 

(1993: 106) menyatakan sebagai berikut : Choice is selective, in a clean – out 

choice one altrnative is taken and the other althogether rejected, response being 

made to only one of two objects. Memilih adalah seleksi, dalam hal suatu alternatif 

telah dipilih sedang yang lain semua ditolaknya, reaksi hanya di tujukan pada satu 

obyek saja. 

1.4.5 Perkumpulan Bulutangkis 

Perkumpulan bulutangkis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perkumpulan bulutangkis yang berada dalam jenjang pembinaan paling dasar 

yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo, sebanyak 3 Perkumpulan 

Bulutangkis yaitu : 1). PB. Sadewo Yunior Purworejo (SYP), 2). PB. Garuda 

Jaya, dan 3). PB. Abimanyu. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
 

Harapan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini, disamping untuk 

memperluas khasanah penelitian di bidang olahraga terutama dalam cabang 

bulutangkis secara khusus, hasil penelitian dapat dipergunakan : 

1. Bagi pelatih dan pembina dapat dijadikan sebagai bahan pemasukan tentang 

gambaran motivasi anak latih yang bervariasi sehingga dapat menerapkan    

cara maupun teknik meningkatkan motivasi. 

2. Sebagai dasar dalam menghayati dan merasakan keadaan anak latihnya dari   

segi kejiwaan sehigga tercipta hubungan akrab. Jalinan yang erat ini pada 

akhirnya akan menimbulkan suasana yang  harmonis dan kondusif didalam 

proses melatih dan berlatih. 

3. Dengan mengetahui motivasi kita dapat memperkirakan atau membuat 

semacam ramalan tentang apa yang akan dilakukan anak latih dalam keadaan 

tertentu. 

4. Jika motivasi anak latih bervariasi, perlu bagi pelatih dan pembina 

diperkumpulan mengupayakan pembinaan motivasi yang sesuai dengan 

keinginan si anak latih. 

5. Bagi guru pendidikan jasmani dan kesehatan, jika nantinya menemui seorang 

siswanya mengikuti suatu kegiatan olahraga diperkumpulan tidak hanya 

terbatas pada cabang olahraga bulutangkis. Hendaknya bisa memberi arahan 

serta motivasi agar siswa yakin bahwa yang dilakukan itu tidak sia-sia. 

 

 



BAB II 
 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Hakekat Remaja 

Masa remaja merupakan masa yang penting dalam arti pertumbuhan dan 

perkembangan hidup manusia. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan yang 

mencolok baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Perubahan yang nyata pada 

anak remaja seringkali disertai dengan berbagai macam perilaku yang khas. 

Semua itu merupakan bentuk dari perkembangan unsur-unsur fisik, kejiwaan, 

inteleks, dan identitas diri sejalan dengan hal tersebut, Zakiah Darajad (1974 : 35) 

menerangkan : Remaja adalah suatu masa dari umur manusia yang banyak 

mengalami perubahan sehingga membawanya pindah dari masa anak-anak 

kemasa dewasa. 

Remaja merupakan kelompok manusia yang penuh dengan potensi akan 

vitalitas, semangat patriotis dan harapan generasi penerus Andi Mappiare (1982 : 

12). Potensi ini merupakan aset yang tak ternilai harganya bagi suatu bangsa. 

Apalagi di saat ini bangsa Indonesia yang tengah mengembangkan sumber daya 

manusia, termasuk juga remajanya. Sudah sewajarnya orang dewasa dan orang tua 

senantiasa memberikan arahan, petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi 

anak remaja. Berkaitan dengan hal itu, pengarahan dari semua pihak penting 

untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan umum remaja yang relevan dengan 

aktivitas olahraga. Salah satunya menurut Andi Mapiarre (1982 : 139) adalah : 
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Semua pemuda butuh untuk berkembang dan memelihara kesehatan serta 

kesegaran fisik .  

Usaha pemeliharaan kesehatan dan kesegaran fisik mutlak diperlukan 

melalui aktivitas jasmani yang teratur dan terarah agar terwujud tujuan yang 

diinginkan. Hal itu perlu dilakukan mengigat kegiatan olahraga juga sangat 

membantu dalam membentuk sikap mental seseorang agar tidak terombang-

ambing oleh arus moralitas yang semakin menurun akibat pengaruh-pengaruh  

buruk yang melanda kehidupan para kaum remaja saat ini. Dengan mengikuti 

kegiatan yang positif sedikit banyak pengaruh buruk dari lingkungan dapat 

ditanggulangi. Semua kalangan sepakat bahwa dengan kegiatan olahraga termasuk 

di dalamnya permainan bisa dijadikan sebagai kompensasi yang positif 

menanggulangi kenakalan remaja yang semakin marak. 

Dalam usaha untuk mengerti dan memahami remaja perlu dilakukan 

pembinaan dengan mempelajari seluk beluk kejiwaan serta keinginan mereka. 

Bentuk-bentuk aktivitas yang positif perlu di kembangkan untuk menyalurkan 

hasrat dan keinginan mereka. Kegiatan yang menarik maupun yang menantang 

sangat mereka gemari dalam tujuan mencapai identitas diri. Singgih dan Y. 

Singgih (1983: 13) Mengatakan: Pada masa remaja tujuan utama dari seluruh 

perkembangannya adalah untuk pembentukan identitas diri. Remaja dalam masa 

peralihan ini, mengalami banyak perubahan-perubahan baik jasmaniah, 

kepribadian, dan fungsi intelek dan peranan baik di dalam maupun di luar 

lingkungannya. Perkembangan yang amat menonjol pada diri seseorang yang 



 11

menginjak masa remaja terlihat dari perubahan psikoseksualitas dan 

emosionalitas. 

Dari uraian di atas jelas bahwa masa remaja merupakan masa yang tepat 

untuk mengembangkan unsur-unsur maupun potensi yang ada di dalam diri 

mereka. Pengembangan potensi dalam manusia termasuk di dalamnya remaja juga 

merupakan salah satu sasaran pembangunan bangsa kita dalam usahanya untuk 

meningkatkan derajat sumber daya manusia yang kita miliki. Anak remaja masuk 

dalam lingkup itu karena di tangan merekalah masa depan bangsa akan di 

serahkan. Tanpa perhatian yang cukup terhadap aktivitas yang mereka lakukan 

niscaya semua harapan yang ditumpukan kepada remaja akan sirna. 

          

2.1.2 Hakekat Motivasi 

Pada dasarnya setiap perilaku dan perbuatan seseorang didorong oleh 

suatu kekuatan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun pengaruh 

dari luar. Perbuatan atau perilaku yang didorong oleh kekuatan dalam maupun 

luar individu disebut motiv. Motiv berasal dari bahasa latin Movere yang berarti 

menggerakkan atau mendorong untuk bergerak Singgih (1989 : 90) karena itu 

motiv diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang 

menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat (Bimo Walgito, 2004 : 220) 

dorongan yang menyebabkan individu tertuju pada suatu tujuan tertentu motiv 

inilah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan tingkah laku seseorang. 

Seperti yang dijelaskan oleh Dakir (1993 : 193) bahwa motif merupakan 
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determinan atau faktor penentu yang sangat penting terwujudnya tingkah laku 

manusia.  

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa motif merupakan sumber 

kekuatan pendorong yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia 

dalam bertingkah laku. Dengan kata lain di mana terdapat motif di situ pula 

manusia akan terdorong untuk berbuat, bertindak dan bertingkah laku untuk 

memenuhi tuntutan atau tujuan yang dikehendaki. 

Pengertian motivasi lebih cenderung menjelaskan hal-hal yang lebih 

bersifat umum dan menunjukkan proses secara keseluruhan termasuk situasi yang 

mendorong seseorang dalam bertindak. Krech, David menyatakan : Motivasi 

adalah kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah 

laku Singgih (1989 : 92). Berkaitan dengan pengertian motivasi khususnya 

motivasi berolahraga menurut Henry, Rogi dalam Singgih  (1989 : 93) 

berdasarkan hasil kesimpulan dari beberapa pakar psikologi olahraga mengatakan 

sebagai berikut : 

Motivasi berolahraga adalah keseluruhan daya penggerak (motif-motif) 

didalam diri individu yang menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin 

kelangsungan latihan dan memberi arahan pada kegiatan latihan untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki. 

Dari pandangan itu dapat dikatakan bahwa motivasi dimaksudkan 

sebagai usaha-usaha untuk menyediakan kondisi sehingga seseorang berhasrat 

melakukan suatu tindakan. Usaha-usaha sebagai cermin dari orang yang memiliki 

motivasi kuat diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain : perhatian, bersikap 
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atau berbuat sesuai dengan keinginan, tindakan pengembangan, pengaturan, 

pengarahan serta penetapan tujuan dari perilaku. Aspek-aspek itu merupakan 

konstrak teoritis mengenai terjadinya perilaku seseorang yang memiliki motivasi  

Irwanto (1996 : 193) 

Untuk menghindari terjadinya kerancuan penggunaan istilah motif dan 

motivasi Heckhausen dalam Sudibyo (1989: 19), memberikan batasan yang 

membedakan pengertian motif dan motivasi sebagai berikut : Potential motivation 

is substantially what atkinson means by the term motive while actual motivation is 

what he means by motivation or in his last publication by tendency. 

Sesuai pendapat Heckhausen tersebut pengertian motif diartikan sebagai 

sumber pendorong dan penggerak perbuatan manusia, sedangkan motivasi adalah 

proses aktualisasi dari sumber pendorong dan pengerak (motif) tersebut. Dalam 

kaitan dengan tindakan, Irwanto (1996 : 193) menyatakan : Motivasi merupakan 

determinan (faktor  penentu) perilaku atau perbuatan seseorang. Individu akan 

mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas apabila dia mempunyai motivasi untuk 

melakukannya. 

Berdasarkan jenis atau tipenya, motivasi di bedakan menjadi 2 yaitu : 

motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Beberapa ahli Psikologi Olahraga 

mengemukakan bahwa dalam aktivitas olahraga baik motivasi instrinsik maupun 

ekstrisik tidak akan berdiri mandiri, melainkan bersama-sama menuntun tingkah 

laku individu Singgih (1989 : 102). Mereka mendasarkan pandangannya bahwa 

tingkah laku motivasi instrinsik didorong oleh kebutuhan kompentensi dan 

keputusan sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan.  
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Menurut Thorgburgh dalam Elida Prayitno (1989 : 10-11) : Motivasi 

instrinsik merupakan keinginan untuk bertindak yang disebabkan faktor 

pendorong dari dalam diri (internal) individu. Dalam bertingkah laku individu 

mendapat energi dan pengarah tingkah laku yang tidak dapat kita lihat dari luar, 

atau dengan kata lain bahwa individu terdorong untuk bertingkah laku kearah 

tujuan tertentu tanpa adanya faktor dari luar. Singgih (1989 : 100) mengatakan 

sebagai berikut : 

Atlet yang punya motivasi instrinsik, akan mengikuti latihan untuk 

peningkatan kemampuan atau keterampilan, atau mengikuti pertandingan, bukan 

karena situasi buatan (dorongan dari luar), melainkan karena kepuasan dalam 

dirinya. 

Biasanya dalam berlatih, anak latih akan menunjukkan sikap tekun, 

teratur, disiplin, dan bekeja keras serta tidak mengantungkan diri pada orang lain. 

Aktivitas yang dilandasi motivasi instrinsik bertahan lebih lama dibandingkan 

dengan motivasi yang lainnya. Oleh sebab itu motivasi instrinsik  di kalangan 

anak latih inilah yang perlu ditumbuh kembangkan dalam diri setiap anak latih, 

walaupun kadang-kadang sulit terwujud. 

Sedangkan motivasi ekstrisik merupakan dorongan yang berasal dari 

luar diri individu yang menyebab individu itu berpartisipasi (Singgih, 1989 : 101). 

Dorongan ekstrisik ini bisa berasal dari pelatih, guru, orang tua, pemerintah atau 

insentif  lain berupa hadiah, sertifikat, penghargaan atau uang yang besarnya nilai 

penguat itu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan nilai penguat ini akan 

menimbulkan semangat dan gairah untuk berlatih juga mengalami perubahan. 
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Dijelaskan pula oleh Singgih (1989 : 102) : Walaupun motivasi ekstrinsik kurang 

efektif dibandingkan dengan motivasi instrinsik  namun bila tidak ada motivasi 

instrinsik, pembina dan pelatih perlu menumbuhkan motivasi ekstrisik. Meskipun  

mengandung banyak sekali kelemahan atau kenyataannya motivasi ekstrinsik  

tetap merupakan pendorong yang kuat untuk anak latih dalam mengikuti latihan.     

 

2.1.3 Perkumpulan Bulutangkis 

Perkumpulan bulutangkis menurut Tahir Djide (1978 : 22)  merupakan 

jenjang pembinaan bulutangkis yang paling dasar, dalam perkumpulan  

dikembangkan bibit pemain yang kelak dipersiapkan untuk melanjutkan proses 

regenerasi Nasional. 

Kenyataan yang tampak dalam pembinaan olahraga diperkumpulan 

bulutangkis menunjukkan bahwa kegiatan anak latih yang dibina di dalamnya 

tidak semata-mata untuk meraih prestasi puncak. Walaupun sasaran utama 

perkumpulan bulutangkis adalah mengorbitkan seorang juara, namun tidak 

semuanya dapat dikembangkan untuk tujuan prestasi. Dalam kaitannya dengan hal 

ini, mengacu pada pendapat Tri Sutrisno (1986 : 29-30) yang menyatakan sebagai 

berikut: 

Disamping untuk mencapai prestasi optimal, dalam hal ini adalah juara, 

tujuan pembinaan perkumpulan bulutangkis di Indonesia adalah juga untuk 

memupuk dan menanamkan sikap disiplin., kepatuhan-kepatuhan, sportivitas, 

kepercayaan diri, kesopan-santunan, tata tertib, kecintaan akan klub, menjaga 

kondisi kesehatan badan serta mempertinggi keterampilan teknik dan 
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menggunakan akal serta kecerdikan, dibiasakan tampil dalam pakaian olahraga 

yang rapi, bersepatu putih bersih dan memelihara perlengkapan sendiri. 

Bahwa Perkumpulan Bulutangkis yang ada Di Kabupaten Purworejo, 

mempunyai beberapa klub di antaranya : 1). PB. Sadewo Yunior Purworejo 

(SYP), 2). PB. Garuda Jaya, dan 3). PB. Abimanyu. Dari ke-3 klub diatas 

merupakan suatu pembinaan yang tepat sesuai dengan perencanaan, dan 

pembinaan yang dijalankannya telah memenuhi beberapa aspek seperti aspek 

teknik, fisik, taktik dan kejiwaan mental atau psikis. 

Dari pendapat di atas jelas bahwa meskipun tujuan utama pembinaan di 

perkumpulan bulutangkis adalah mencapai prestasi tinggi, namun aspek-aspek 

lain seperti sosial, efeksi, kejiwaan, fisik, dan keterampilan juga harus mendapat 

perhatian pula. 

 

2.1.4 Relevansi Motivasi dengan Kebutuhan Manusia 

Studi mengenai motivasi manusia pada hakekatnya merupakan studi 

tentang perilaku dan tindakan manusia motiv merupakan salah satu determinan 

yang sangat penting sebagai pendorong terwujudnya tingkah laku manusia. Pada 

diri tiap-tiap manusia terdapat motiv tertentu yang mendorong untuk melakukan 

suatu tindakan atau perbuatan Staton, Thomas dalam  Sudibyo (1989 : 19) 

berpendapat : seseorang akan belajar apabila ia mempunyai kemauan untuk 

belajar. Adanya kemauan untuk belajar tersebut menunjukan bahwa individu yang 

bersangkutan mempunyai motivasi tujuan tertentu. 
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Menurut Beck, Robert dijelaskan bahwa pengertian motivasi yang di 

bahas oleh para ahli psikologis meliputi pembahasan tentang need of 

archievement and need of affiliation dalam Elida Prayitno (1989 : 8-9). Lebih 

lanjut diterangkan bahwa need of archievement  (n-anch) merupakan kebutuhan 

untuk berprestasi yaitu keinginan untuk selalu unggul atau menjadi yang terbaik. 

Sedangkan yang dimaksud dengan need of affiliation (a-aff )  adalah kebutuhan 

untuk berhubungan sosial yang meliputi kebutuhan untuk diakrabi, kerja sama dan 

diakui secara sosial. Kebutuhan berhubungan sosial nampak pada remaja yang 

mengalami perkembangan. Pada masa remaja ini anak membutuhkan pergaulan 

dengan teman-teman sebaya, juga perlu mengembangkan keterampilan-

keterampilannya, Winarno (1979 : 25). Sejalan dengan hal itu Andi Mapierre 

(1982 :145) menyebutkan : Kebutuhan akan adanya penyesuaian diri remaja 

dalam kelompok teman sebaya, muncul sebagai akibat adanya keinginan bergaul 

remaja dengan teman sebaya mereka. 

Seorang psikologi yang berpengalaman dalam bidang pendidikan 

jasmani, Cratty mengemukakan pendapatnya bahwa istilah motivasi mengandung 

arti faktor-faktor  dan proses yang mendorong seseorang untuk bertindak atau 

tidak bertindak. Dikemukakan olehnya bahwa motif manusia ditinjau dari dimensi 

kebutuhan dibedakan menjadi tiga kelompok kebutuhan: a) kebutuhan dasar, b) 

kebutuhan psikologi, dan c) kebutuhan sosial dan nilai-nilai (Sudibyo, 1989 : 20-

21). Pendapat Cratty itu mengacu pada teori kebutuhan untuk menjelaskan 

motivasi seseorang. Teori ini beranggapan bahwa tingklah laku manusia pada 

hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar atau drive 
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dari masa remaja pada saat manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

menjadi kompleks. Sejajar dengan hal itu, kekuatan-kekuatan yang mendorong 

perilaku itu pun menjadi kompleks pula. Manusia disamping membutuhkan 

kesegaran jasmani, juga membutuhkan sesuatu yang lain. Kebutuhan yang dapat 

memberinya perasaan sejahtera dan bahagia seperti kebutuhan akan pujian, kasih 

sayang, keleluasaan bertindak, perasan aman dan bebas, dan sebagainya. Lebih 

lanjut dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Singgih (1989 : 94) adalah sebagai 

berikut : beberapa kebutuhan yang penting yang harus dipenuhi agar seseorang 

dapat hidup sejahtera tanpa hambatan dalam perkembangan intelek, emosi 

maupaun cara-cara penyesuaian diri, antara lain : 

1. Respon emosional, misalnya pujian, perhatian, dan kasih sayang. 

2. Perasaan aman, sehingga tidak merasa ada atau tekanan atau  kekangan    

dalam menampilkan diri atau menunjukkan ide atau pendapat. 

3. Pengalaman atau hal baru, yang memberi kesempatan untuk mengetahui, 

mengalami, dan mempelajari sesuatu yang baru. 

Teori kebutuhan sangat berguna untuk meramalkan tingkah laku seorang 

atlet berdasarkan tinggi rendahnya motif. Sehubungan dengan pandangan itu, 

maka pelatih dan pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang dominan 

setiap individu. Singgih (1989: 95) menjelaskan sebagai berikut : 

Hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan merupakan lingkaran 

motivasi. Kebutuhan fisiologis atau psikologis seseorang menimbulkan dorongan 

instrinsik dan ekstrinsik untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan tersebut. 

Kuat lemahnya dorongan itu ditentukan oleh kadar kebutuhan yang  melekat pada 
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seseorang. Sehingga diamati apabila seseorang itu mencapai tujuan yang 

diinginkan dia akan merasa puas, sebaliknya apabila gagal mencapai tujuan akan 

mengalami frustasi atau kekecewaan. 

Dari hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulam bahwa motivasi 

merupakan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan. Maksudnya orang akan 

termotivasi untuk melakukan aktivitas apabila aktivitas itu memenuhi 

kebutuhannya. Dapat di contohkan seseorang memiliki kebutuhan untuk 

berhubungan sosial, maka dalam proses berlatih melatih ia akan mengembangkan 

sikap bekerja sama dengan teman bermain untuk mendapatkan pengakuan 

kelompoknya. Lain halnya dengan anak yang memiliki kebutuhan untuk 

berprestasi maka dia akan bersikap dan bertindak untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal walaupun harus melalui persaingan ketat dengan sesama rekan 

berlatihnya. Lain lagi seseorang yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar atau fisiologis maka tingkah lakunya mencerminkan sikap yang sedikit 

apatis terhadap lingkungan sekitar dan kegiatannya terfokus pada upaya 

memelihara kesehatan badannya serta meningkatkan derajad kesehatannya.   

  

2.1.5 Peranan Motivasi dalam Olahraga 

Motivasi sebagai bagian dari faktor pendukung non teknis  perlu 

mendapat perhatian yang cukup mengigat aspek ini merupakan komponen penting  

dalam dimensi kejiwaan seorang anak latih. Menurut Carron dalam Singgih (1989 

: 133) yang mengacu pada rumus Singer yaitu Penampilan = Belajar (latihan) + 

Motivasi mengatakan sebagai berikut : 
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Motivasi merupakan salah satu faktor yang memberi sumbangan sangat 

penting terhadap penampilan atlet. Walaupun ada motivasi, tetapi tanpa latihan 

(belajar) yang baik, maka segala kegiatan tidak terarah. Sebaliknya tanpa motivasi 

yang kuat, maka latihan-latihan tidak akan di lakukan dengan sepenuh hati. Dalam 

hal ini tanpa motivasi yang cukup, seorang atlet tidak akan menampilkan prestasi 

yang baik dan latihan-latihannya tidak akan berhasil guna. 

Untuk itu dibutuhkan pengetahuan mengenai pengertian dan hakekat 

motivasi serta teknik-teknik dalam meningkatkan motivasi pada anak latih. Secara 

khusus Harsono (1988 : 250) menyatakan bahwa motivasi dalam olahraga 

mengacu pada masalah : 

1. Mengapa seseorang memilih suatu cabang olahraga tertentu bukan   cabang 

olahraga yang lain. 

2. Mengapa dia tekun melakukan latihan cabang olahraga itu. 

 Sejalan dengan pernyataan pertama maka erat sekali relevansinya 

terhadap penelitian ini. Acuan itu dijadikan sebagai landasan yang kuat mengapa 

motivasi dalam mengikuti kegiatan olahraga perlu ditelaah secara mendalam. 

Motivasi ini  sangat penting artinya dalam upaya meningkatkan semangat dan 

daya juang seseorang dalam melakukan aktivitas, tak terkecuali di bidang 

olahraga. 

Dalam kaitanya dengan aktivitas olahraga, motivasi baik yang berasal 

dari dalam maupun dari luar individu sama-sama memberikan andil yang cukup 

besar dalam pencapaian tujuan yang ingin diharapkan, apapun bentuknya. Dengan 

tegas dijelaskan bahwa yang tergolong motivasi instrinsik faktor pembangkitnya 



 21

adalah kondisi intern, Sedangkan yang tergolong motivasi ekstrinsik faktor 

pembangkitnya adalah perbuatan seseorang yang berasal dari luar (Rusli Lutan, 

1988 : 21). Untuk memenuhi kebutuhan berprestasi, motivasi instrisik dan 

motivasi ekstrinsik sangat efektif sebagai pendorong anak latih dalam berlatih 

secara tekun dan disiplin guna mencapai prestasi setinggi mungkin (Harsono, 

1988: 251). Namun yang lebih penting untuk dikembangkan menurutnya adalah 

motivasi dari diri atlet atau motivasi instrinsik. Pendapat lain tentang motivasi 

dikemukakan oleh Silva dan Weinberg yang mengatakan : Pada motivasi 

instrinsik seseorang bermain atau berolahraga betul-betul untuk kesenangan dan 

kegembiraan murni (Sudibyo, 1989: 21). 

Dijelaskan oleh Hanna Djumhana Bastaman dalam Singgih (1989: 116) 

sebagai berikut : 

Motivasi dalam hubungannya dengan perilaku pada umumnya dan 

tindakan olahraga pada khususnya memiliki  fungsi sebagai berikut : 

1. Motivasi merupakan sarana untuk memahami perilaku dan tindakan 

seseorang. 

2. Dengan mengetahui motivasi, kita dapat memperkirakan atau membuat 

semacam ramalan tentang apa yang akan dilakukannya dalam keadaan 

tertentu. 

3. Motivasi berfungsi sebagai pengarah perilaku. 

4. Perilaku atau tindakan seseorang akan lebih intensif apabila dilakukan dengan 

motivasi yang kuat. 
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Motivasi olahraga memiliki variasi yang banyak antara individu yang 

satu dengan yang lainnya, karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan, baik 

disebabkan karena tingkat perkembangan umurnya, minat, pekerjaan atau 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Menurut Sudibyo (1989: 27) dikatakan sebagai 

berikut : 

1. Untuk dapat bersenang-senang dan mendapat kegembiraan. 

2. Untuk mendapatkan pengalaman esthetis. 

3. Untuk dapat berhubungan dengan orang lain (mencari teman). 

4. Untuk kepentingan kebanggaan kelompok. 

5. Untuk memelihara kesehatan badan. 

6. Untuk keperluan kebutuhan praktis sesuai dengan pekerjaannya (bela diri, 

menembak, dan lain-lain). 

Motivasi tersebut dapat saja berkembang, sehingga individu yang 

semula-mula tidak berhasrat untuk bertanding akhirnya meningkat motivasinya 

untuk berprestasi dan mengikuti pertandingan-pertandingan. 

Dari pendapat itu nyatalah bahwa motivasi mempunyai peranan yang 

sangat besar pada seseorang dalam menjalankan aktivitas olahraga. Bagi pelatih 

dan pembina olahraga pun dasar pengetahuan tentang aspek kejiwaan ini perlu 

dipahami sebagai dasar pijakan dalam menentukan setiap kebijaksanaan yang 

akan diambil, karena keanekaragaman motivasi yang melandasi keikutsertaan 

anak latih dalam berlatih. Seorang pelatih dan pembina olahraga juga dituntut 

untuk mampu untuk menerapkan teknik-teknik dalam meningkatkan motivasi 

anak latih agar terwujud tujuan yang dikehedaki. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu kegiatan ilmiah seperti penelitian dilakukan langkah-langkah 

tertentu agar diperoleh hasil yang benar. Kebenaran yang ingin dicapai merupakan 

kebenaran ilmiah yang terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendakinya.. 

Menurut Sutrisno Hadi (2004a: 4) metode didefinisikan sebagai usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

mengembangkan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 

Dari pegertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah cara kerja atau langkah-langkah ilmiah yang harus ditempuh dalam 

pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, menganalisis data, dan 

menyimpulkan. 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian antara lain: 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang diselidiki dan dibagi oleh 

sejumlah individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 

2001b: 220). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak latih usia remaja 

baik putera maupun puteri yang ikut tergabung pada perkumpulan-perkumpulan 

bulutangkis di Kabupaten Purworejo yang berjumlah 3 (tiga) perkumpulan 

bulutangkis, yaitu : 1). PB. Sadewo Junior Purworejo (SYP), 2). PB. Garuda Jaya, 
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dan 3). PB. Abimanyu, dengan jumlah keseluruhan anak latihnya adalah 40 anak. 

Jumlah populasi ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan di perkumpulan-

perkumpulan bulutangkis di Kabupaten Purworejo berdasarkan keterangan yang 

diberikan oleh para pengurus maupun pelatihnya pada saat pengecekan secara 

langsung di tempat-tempat mereka latihan. 

Tabel 1 

Populasi Penelitian 

Jumlah No. Nama Perkumpulan Putera Puteri 
1. 
2. 
3. 

SadewoYunior Purworejo (SYP) 
Garuda Jaya 
Abimanyu 

10 
14 
4 

4 
8 
0 

 Jumlah Total 28 12 
 Sumber : Data Anggota Ke 3 Klub 

 

3.2 Sampel  

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, tentu saja penelitian 

menginginkan adanya  suatu generalisasi terhadap hasil penelitiannya. Demikian 

pula halnya dengan penelitian ini, yang hasilnya akan digeneralisasikan terhadap 

anak latih usia remaja baik putra maupun putri di perkumpulan bulutangkis di 

Kabupaten Purworejo. 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi (Sutrisno Hadi 2001b: 221). mengigat bahwa populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 40 anak, maka semua subyek menjadi sampel dalam penelitian, jadi 

teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. 
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3.3 Variabel 

Setiap kegiatan ilmiah dapat dipastikan memiliki tujuan, agar tujuannya 

tercapai maka di perlukan data yang akurat. Untuk menghindari kekeliruan dalam 

pengumpulan data maka dibantu dengan menerapkan variabel. Menurut Suharsimi 

(2002: 96), Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang mejadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam hal ini variabel yang digunakan atau yang akan diselidiki 

adalah motivasi. 

Tabel 2 

Kisi-kisi Variabel Penelitian 

Variabel Komponen Indikator No item 

Motivasi  Motivasi  
Instrinsik  

Senang pada permainan bulutangkis. 
 Sebagai kegiatan pengisi waktu luang. 
Untuk memperoleh teman bermain 
sebaya. 
Memiliki postur tubuh menunjang. 
Menyalurkan kelebihan tenaga atau 
energi tubuh. 
Untuk meningkatkan tingkat kesegaran 
jasmani. 
Membela perkumpulan apabila 
berprestasi. 
Untuk mendapatkan istirahat yang 
nyaman dan tidur pulas setelah selesai 
berlatih. 
Mengatasi perasaan minder dalam 
bergaul. 
Dapat memperluas pengetahuan 
tentang bulutangkis 
Mengembangkan sikap patuh, disiplin, 
sportif dan berjiwa besar. 
Mendapat sanjungan atau pujian dari 
penonton 

1 
3 
 
4 
5 
 
9 
 
11 
 
13 
 
 
15 
 
17 
 
19 

21 
 
25 

                   Lihat Lanjutan tabel 2 
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Lanjutan Tabel 2 

Variabel  Komponen  Indikator  No item 

Motivasi   
 

 

 

 

Motivasi  
Ekstrinsik  

Mempunyai bakat yang bisa 
dikembangkan. 
Untuk membantu pertumbuhan 
badan. 
Membantu meningkatkan daya tahan 
belajar 
 
Dorongan dari orang tua, dan 
saudara-suadaranya. 
Kondisi dan suasana berlatih yang 
menyenangkan. 
Tempat melepaskan ketegangan jiwa 
dari lingkungan sekolah dan rumah. 
Menunjukkan keaktifan dalam 
kegiatan kemasyarakatan. 
Untuk mendapatkan prestasi tinggi 
dan terkenal. 
Memasyarakatkan olahraga 
bulutangkis. 
Perhatian masyarakat terhadap 
bulutangkis sangat besar. 
Mendapatkan hadiah. 
Ingin berprestasi seperti 
pebulutangkis Indonesia. 
Pembinaan bulutangkis belum 
ditangani secara serius. 
Ada persaingan lawan latih. 
Mewakili klub, sekolah dan daerah 
apabila berprestasi baik. 
Usaha menangkal pengaruh 
kenakalan remaja. 
Mendapatkan uang saku dari orang 
tua. 
Iuran per bulan murah. 
 Resiko kecelakaan relatif kecil 

 
26 
 
28 
 
31 
 
2 
 
6 
 
7 
 
8 
 
10 
 
 
12 
 
14 
16 
 
18 
 
20 
 
22 
 
23 
 
24 
 
27 
29 
30 

Sumber: Peneliti 2006 
Keterangan : Item petanyaan yang terdapat dalam angket terdiri dari 31 item 
pertanyaan,dan   yang digunakan untuk penelitian hanya 27 item. 
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3.4 Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan teknik pengambilan 

data dengan kuesioner. Kuesioner menurut Conny Semiawan (1984 : 274), 

termasuk metode survei yang mengumpulkan dan mencatat data, pendapat, sikap, 

serta peran dalam relasi kausal. Dijelaskan oleh Sutisno Hadi (2004a : 1): 

Kuisioner digunakan untuk menyelidiki pendapat subyek mengenai sesuatu hal 

atau untuk mengungkap keadaan  pribadi responden. Sedangkan menurut Sanafiah 

Faisal (1981: 2) disebutkan bahwa, sebagai alat pengumpul data, kuisioner 

mempunyai ciri kas pada pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis 

yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari 

sumber data yang berupa orang atau (responden). Lebih lanjut Sanafiah Faisal 

(1981 : 10) yang mengatakan : Komponen-komponen kuisioner sebagai alat 

pengumpul data terdiri atas : 1) Butir Pertanyaan, 2) Petunjuk pengisian, dan 3) 

Pengantar. Angket dipilih sebagai alat pengumpul data karena peneliti 

berpedoman bahwa subyek penelitian (responden) adalah orang yang paling tahu 

tentang diri pribadinya., sehingga apa yang dinyatakan kepada penyelidik adalah 

benar dan dapat dipercaya (Sutrisno Hadi, 2004b : 177). 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Proses pembuatan kuisioner di dahului dengan menetapkan konsep atau 

konstrak utama yang akan di ukur yaitu motivasi. Setelah itu baru melakukan 

penyelidikan terhadap faktor-faktor penyusun konsep. Terakhir menyusun butir-

butir pertanyaan berdasarkan faktor-faktor itu. Ketiga langkah pokok itu oleh 

Sutrisno Hadi (1991 : 7) dirinci sebagai berikut : 1) Mendefinisikan Konstrak, 2) 

Menyidik Faktor-faktor, 3) Menyusun Butir-butir Pertanyaan. 

Langkah  pertama adalah mendifinisikan konstrak, berarti membatasi 

ubahan atau variabel yang akan diukur. Ubahan yang akan diukur dalam 

penelitian ini adalah motivasi dalam olahraga. 

Langkah kedua yaitu menyidik unsur atau faktor-faktor yang menyusun 

konstrak. Dari ubahan diatas dijabarkan menjadi faktor-faktor yang dapat diukur, 

faktor itu dijadikan titik tolak untuk menyusun instrument berupa pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan keresponden. Dalam penelitian ini dibatasi bahwa 

unsur-unsur yang akan diteliti adalah motivasi ditinjau dari dimensi asal mula 

dorongan tersebut terwujud dalam tingkah laku. Motivasi ditinjau dari segi asal 

mula dibedakan menjadi 2 kelompok besar yaitu : Motivasi instrinsik dan 

Motivasi ekstrinsik.     

Langkah terakhir adalah menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan 

faktor-faktor yang menyusun konstrak. Butir-butir pertanyaan harus merupakan 

penjabaran dari isi faktor. Tiap butir pertanyaan harus spesifik untuk faktornya 

sendiri guna menghindari terjadinya overlapping. Dari faktor-faktor yang telah 
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diuraikan diatas, disusunlah butir-butir soal yang dapat memberikan gambaran 

tentang keadaan faktor-faktor tersebut.   

 

3.6 Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Setelah butir-butir pertanyaan telah disusun langkah selanjutnya adalah 

menguji cobakan (try out). Tujuan utama yang akan dicapai melalui uji coba  ini 

adalah untuk mengetahui kesahihan dan keandalan butir-butir pertanyaan yang 

terdapat dalam instrumen. Ujicoba juga dilakukan untuk menguji kesahihan faktor 

dalam konstrak sekaligus untuk mengetahui perimbangan atau bobot faktor dalam 

konstrak. Proses ini telah memenuhi validitas konstruksi karena butir-butir soal 

yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang 

disebutkan dalam konstrak. 

Dari hasil uji coba, data yang diperoleh dianalisis untuk menguji 

kesahihan butir-butir itu dengan maksud mengetahui apakah tiap butir pertanyaan 

benar-benar telah mengungkap faktor yang ingin diselidiki. Setelah diuji tingkat 

kesahihan butir maka perlu juga di uji keandalan butir tes untuk melihat tingkat 

keajegan atau stabilitas jawaban dalam satu faktor. Pengujian keandalan butir 

dilakukan faktor demi faktor sebanyak dalam konstrak. Pengujian terakhir adalah 

menguji tingkat kesahihan faktor dalam konstrak. Uji kesahihan faktor-faktor 

yang kita duga mengukur konstrak memang benar-benar memenuhi fungsinya. 

Dalam kuisioner yang telah disusun untuk di uji cobakan ini terdapat 31 

butir pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Jumlah itu merupakan hasil 

dari penggalian peneliti terhadap faktor-faktor yang menyusun konstrak. Ke 31 
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butir pertanyaan itu terdiri dari 15 butir pertanyaan motivasi instrinsik dan 16 

butir pertanyaaan motivasi ekstrinsik yang terbagi atas : faktor instrinsik (item no. 

1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 31) dan faktor ekstrinsik (item no. 

2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30). 

Alternatif jawaban menggunakan modifikasi skala likert yaitu skala yang 

terdari dari empat tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap 

sesuatu statemen atau pertanyaan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban 

yang telah tersedia (Sutrisno Hadi, 1991 : 19). Penggunaan modifikasi skala likert 

ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh skala 

lima tingkat. Menurut Sutrisno Hadi (1991 : 20) dikatakan sebagai berikut: 

Modifikasi skala likert meniadakan kategori jawaban yang tengah 

berdasarkan tiga alasan, yaitu 1) Kategori Undecided itu mempunyai arti ganda, 

bisa diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban (menurut konsep 

aslinya), bisa juga diartikan netral, setuju tidak,tidak setuju juga tidak, atau 

bahkan ragu-ragu. 2) Tersedianya jawaban ditengah menimbulkan kecederungan 

menjawab ketengah (central tendency effect). 3) Maksud kategorisasi jawaban SS 

S TS STS adalah terutama untuk melihat kecenderungan jawaban responden, 

kearah setuju atau tidak setuju. 

Nilai dari setiap jawaban responden merupakan modifikasi dari skala 

likert juga itu bila menjawab, sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, dan 

sangat tidak setuju = 1. 

Adapun lagkah-langkah pengujian validitas dan reabilitas instrumen 

adalah sebagai berikut : 
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3.6.1 Analisis Kesahihan Instrumen (Validitas Instrumen) 

Langkah-langkah analisis kesahihan Instrumen menurut Sutrisno Hadi 

(1991: 23-27) adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Skor Faktor 

Langkah pertama adalah menghitung skor faktor dari jumlah skor semua 

butir dalam faktor   

2. Menghitung Korelasi Momen Tangkar  

Langkah yang kedua adalah menghitung korelasi momen tangkar antar 

skor butir (X) dengan skor faktor (Y). Adapun rumus korelasi momen tangkar 

yang dipakai adalah rumus angka kasar yaitu: 

 

                           ( ) ( )
( ){ } ( ){ }[ ]2222

XY
ΣΝΣΣΣΝ

ΣΣΣΝr
Υ−ΥΧ−Χ

ΥΧ−ΧΥ
=  

 

keterangan : 

ry   : korelesi momen tangkar 

Ν    : cacah subyek uji coba 

ΣΧ  : sigma atau jumlah X (skor butir) 

ΣΧ ²  : sigma X kuadrat 

ΣΥ   : sigma Y (skor faktor) 

ΣΥ ²  :  sigma Y kuadratx 

ΣΧΥ  : sigma tangkar (perkalian) X  dengan Y  

 (Sutrisno Hadi, 1991: 23). 
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3. Mengugurkan Butir-butir Yang Tidak Sahih  

Langkah yang ketiga adalah menggugurkan butir yang tidak sahih, yaitu 

butir-butir yang tidak memenuhi kedua kaidah uji. Kedua kaidah uji itu adalah r 

pq harus positif dengan faktornya dan peluang ralatnya tidak boleh lebih besar 

dari 5% (p < 0,05).  

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Exel for windows, diperoleh 

hasil, dari 31 butir pertanyaan yang di uji cobakan terhadap responden, terdapat 4 

item yang gugur yaitu butir 2, 3, 20, dan 25, adapun penyebabnya adalah tidak 

memenuhi kaidah kedua pengujian kesahihan butir yaitu peluang ralatnya p di atas 

0,05 yang berarti lebih besar r bt tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,632 

sehigga butir yang gugur harus dihilangkan. 

3.6.2 Analisis Keandalan Instrument (Reabilitas Instrument) 

Analisis kendalan instrument hanya dilakukan pada butir-butir yang 

dinyatakan sahih saja, bukan semua butir yang belum teruji kesahihannya. Teknik 

pengujian keandalan ini menggunakan teknik Alpha Cronbach. Koefisisen Alpha 

Cronbach ini dipergunakan terutama untuk angket yang jawaban terhadap 

pertanyaannya bukan jawaban alternatif atau di kotomi. Adapun rumus korelasi 

Alpha Cronbach dalam Suharsimi (2002 : 193) adalah sebagai berikut : 
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keterangan : 
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11r     = reabilitas instrumen  

2bσΣ = variasi butir-butir 

2tσ    = variasi total 

                   k      = jumlah butir  (Suharsimi, 2002: 193) 

Hasil analisis dengan rumus Alpha dari Cronbach itu diperoleh harga 11r  

atau tingkat keterandalan butir sebesar  0,960 dan koefisien alpha tersebut berada 

lebih besar dari bilangan batas atau pada taraf signifikansi 5 %, berarti instrumen 

tersebut di katakan andal. 

 

3.7 Waktu Penelitian 

 Pengambilan data di mulai dengan tes uji coba yang di lakukan pada 10 

orang usia remaja pada saat Kejuaraan Bulutangkis Piala Moenardi XIX Abdul 

Kadir XII tahun 2005 Kota Semarang. Sedangkan pengambilan data yang 

sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember – 20 Desember 2005, di 

masing-masing perkumpulan bulutangkis yang berjumlah tiga (3) klub yang ada 

di Kabupaten Purworejo dan sudah resmi terdaftar sebagai anggota Pengcab PBSI, 

yaitu : PB Sadewo Yunior Purworejo (SYP), PB Garuda Jaya, dan PB Abimanyu. 
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3.8 Analisis Data 

             Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data yang telah 

dikumpulkan yang bersifat data mentah menjadi data jadi atau kesimpulan yang 

bersifat kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik deskriptif Pangestu Prayugo (1993 : 1) menyatakan penjelasan sebagai 

berikut:  

               Statistik Deskriptif yaitu bagian dari statistik yang berfungsi untuk 

mengumpulkan data, menyajikan data, menentukan nilai-nilai statistika dan 

pembuatan diagram atau grafik mengenai suatu hal agar data lebih mudah dibaca 

dan dipahami. 

 Penggunaan metode statistik dalam penelitian ini didasarkan pada alasan : 

1. Statistik paling praktis untuk membuat diskriptif-deskriptif fenomena yang 

bersifat eksakta atau angka, sebagai pengganti uraian-uraian bahasa atau 

keteranngan yang panjang lebar. 

2. Statistik menuntut untuk bisa memilih prosedur ringkas dan eksakta dalam 

berfikir. 

3. Statistik mampu membantu kita meringkas hasil-hasil penelitian dalam bentuk 

sedemikian rupa, sehingga mempermudah pihak-pihak yang ingin 

mengetahuinya. 

4. Statistik mampu membantu menarik kesimpulan-kesimpulan melalui cara-cara 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan langkah-langkah statistik kita 

dapat menentukan seberapa jauh kepercayaan yang bisa diberikan dari hasil 

penarikan kesimpulan-kesimpulan. 
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5. Statistik memungkinkan ramalan-ramalan. 

Adapun teknik perhitungannya untuk masing- masing butir dalam angket 

menggunakan persentase yang dapat diperoleh  dengan rumus sbb :  

 

           P =  
N
f  x 100 % 

 

f : frekuensi pengamatan 

P : prosentase 

N : jumlah responden 

 

 
 
 



BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Diskripsi data 

 Setelah diadakan pengujian terhadap instrumen tes pada 10 orang anak 

latih, maka hasil analisis butir instrumen itu di terapkan dalam pengambilan data 

penelitian. Dalam angket penelitian ini terdapat 27 pertanyaan yang terdiri dari 14 

butir instrinsik untuk mengukur faktor instrinsik dan 13 butir untuk mengukur 

faktor ekstrisik. Ke – 27 butir itu dirinci sebagai berikut : motivasi instrinsik (1, 2, 

3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, dan 27) dan motivasi ekstrisik (4, 5, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, dan 26). (lampiran 2 ) 

 Pelaksanaan pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 11 Desember – 

20 Desember 2005, di masing-masing perkumpulan bulutangkis yang berjumlah 

tiga (3) klub yang ada di Kabupaten Purworejo dan sudah resmi terdaftar sebagai 

anggota Pengcab PBSI, yaitu : PB Sadewo Yunior Purworejo (SYP), PB Garuda 

Jaya, dan PB Abimanyu. Setelah data terkumpul, dianalisis secara deskriptif 

persentase untuk mengetahui besarnya motivasi baik secara instrinsik maupun 

ekstrinsik.  

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil kajian di lapangan tentang motivasi 

anak latih usia remaja yang memilih masuk di perkumpulan Klub Bulutangkis di 

Kabupaten Purworejo. Data diambil dengan kuisioner yang terbagi menjadi dua 
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komponen yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berdasarkan jawaban 

kuesioner responden dari 27 item pertanyaan didapatkan hasil sebagai berikut : 

I. Motivasi Instrinsik 

Tabel 3 
Persetase Butir Faktor Instrinsik 

 
Frekuensi Persentase (%) No 

Item SS S TS STS SS S TS STS 
1 28 12 0 0 70.0 30.0 0.0 0.0 
2 6 22 8 4 15.0 55.0 20.0 10.0 
3 5 19 15 1 12.5 47.5 37.5 2.5 
7 9 21 10 0 22.5 52.5 25.0 0.0 
9 19 19 2 0 47.5 47.5 5.0 0.0 
11 22 17 1 0 55.0 42.5 2.5 0.0 
13 10 14 14 2 25.0 35.0 35.0 5.0 
15 4 12 19 5 10.0 30.0 47.5 12.5 
17 15 22 3 0 37.5 55.0 7.5 0.0 
18 19 20 1 0 47.5 50.0 2.5 0.0 
20 15 15 9 1 37.5 37.5 22.5 2.5 
22 9 30 1 0 22.5 75.0 2.5 0.0 
24 12 23 5 0 30.0 57.5 12.5 0.0 
27 20 14 5 1 50.0 35.0 12.5 2.5 

 Sumber : Hasil Analisis Data Kuisioner Penelitian 2006 
 
 
 Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis data kuisioner penelitian 

didapatkan sebagai berikut : 

1. Senang (hobi) dengan permainan bulutangkis, yang menyatakan sangat setuju 

70 %, setuju 30 %, tidak setuju 0 %, dan sangat tidak setuju 0 %. 

Kegemaran ini sangat dimungkinkan karena aktivitas geraknya berupa 

permainan yang dapat menimbulkan perasaan senang dan kegembiraan bagi 

pelakunya secara langsung. 
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2.  Untuk memperoleh teman bermain sebaya yang banyak, yang menyatakan   

sangat setuju 15 %, setuju 55 %, tidak setuju 20 %, dan jawaban sangat tidak 

setuju 10 %. 

Sesuai pendapat Winarno (1979 : 25) : Pada masa remaja ini seorang anak 

membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya, juga perlu 

mengembangkan keterampilan-keterampilannya. Pergaulan untuk 

menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya yang banyak, dan juga 

kebutuhan sosial ini dirasakan agar bisa saling mengakrabi, bekerja sama, dan 

bisa diakui secara sosial.   

3.  Memiliki postur tubuh yang menunjang terhadap prestasi, yang menyatakan 

sangat setuju 12,5 %, setuju 47,5 %, tidak setuju 37,5 %, dan sangat tidak 

setuju 2,5 %. 

Memiliki postur tubuh yang ideal sangat berpengaruh terhadap pencapain 

prestasi seseorang, apalagi dalam cabang bulutangkis khususnya. Seseorang 

yang memiliki postur tubuh tinggi mudah menjangkau setiap sudut lapangan. 

4.  Menyalurkan kelebihan tenaga atau energi yang tersimpan dalam tubuh, yang 

menyatakan sangat setuju 22,5 %, setuju 52,2 %, tidak setuju 25 %, dan sangat 

tidak setuju 0 %. 

Dalam teori surplus energi disebutkan bahwa pada masa-masa remaja ini anak 

memiliki tenaga indogen yang amat besar yang perlu disalurkan dengan 

mengikuti kegiatan yang positif.  

 5. Untuk meningkatkan tingkat kesegaran jasmani, yang menyatakan sangat    

setuju 47,5 %, setuju 47,5 %, tidak setuju 5 %, dan sangat tidak setuju 0 %. 
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Kegiatan olahraga merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan derajad 

kesegaran jasmani. Seseorang butuh kesegaran badan untuk menunjang 

kegiatan rutin sehari-harinya. Kesegaran jasmani ini terbatas hingga seseorang 

itu tidak mengalami kelelahan yang berarti setelah melakukan gerak olahraga. 

6. Membela nama perkumpulan atau daerah tempat tinggalnya apabila berprestasi, 

yang menyatakan sangat setuju 55 %, setuju 42,5 %, tidak setuju 2,5 %, dan 

sangat tidak setuju 0 %. 

Kepuasan membela perkumpulan atau daerah tempat tinggalnya  merupakan 

kebutuhan psikologis yang terkait dengan erat dalam dunia olahraga. 

Popularitas ini menunjukkan keinginan remaja untuk diakui sebagai anggota 

masyarakat sekaligus ingin menunjukkan bahwa dia mampu melakukan 

sesuatu yang positif.  

7. Untuk mendapatkan istirahat yang nyaman dan tidur dengan pulas setelah 

selesai latihan, yang menyatakan sangat setuju 25%, setuju 35 %, tidak setuju 

35 %, dan sangat tidak setuju 5 %. 

Kebutuhan untuk merasakan istirahat dengan nyaman merupakan kebutuhan 

dasar setiap individu yang bersifat alami. Istirahat yang nyaman bisa 

didapatkan setelah seseorang melakukan serangkaian aktivitas jasmani yang 

cukup.  

8. Mengatasi perasaan minder dalam bergaul, yang menyatakan sangat setuju   10 

%, setuju 30 %, tidak setuju 47,5 %, dan sangat tidak setuju 12,5 %. 
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Dengan membiasakan diri melakukan komunikasi, bergaul dengan kelompok 

teman yang sebaya yang banyak maka perasaan rendah diri, minder dengan 

orang lain akan terkikis sedikit demi sedikit. 

9. Untuk memperluas pengetahuan tentang bulutangkis, yang menyatakan sangat 

setuju 37,5 %, setuju 55 %, tidak setuju 7,5 %, dan sangat tidak setuju 0 %. 

Indonesia merupakan salah satu negara super power bulutangkis dunia. 

Kebesaran cabang olahraga ini menimbulkan minat remaja untuk memperluas 

cakrawala pengetahuan tentang salah satu permainan yang paling populer di 

indonesia ini sekaligus ingin merasakan bagaimana bermain bulutangkis.  

10. Mengembangkan sikap patuh, disiplin, jujur, percaya diri, sportif, dan berjiwa 

besar, yang menyatakan sangat setuju 47,5 %, setuju 50 %, tidak setuju 2,5 %, 

dan sangat tidak setuju 0 %. 

Olahraga dapat dijadikan sebagai ajang untuk pengemblengan diri dalam 

mengembangkan sikap hidup yang baik. Mental dan kepribadian seseorang 

dapat ditingkatkan melalui kegiatan olahraga. 

11. Usaha untuk menangkal pengaruh kenakalan remaja  yang semakin marak, 

yang menyatakan sangat setuju 37,5 %, setuju 37,5 %, tidak setuju 22,5 %, 

dan sangat tidak setuju 2,5 %. 

Kenakalan remaja akhir-akhir ini semakin menunjukkan titik rawan, artinya 

sudah cenderung mengarah keperbuatan kriminal. Permainan bisa dijadikan 

sebagai kopensasi positif terhadap gejala kemunduran nilai-nilai ini. Tanpa 

pemberian kegiatan yang cukup, energi yang tersimpan dalam tubuh remaja 
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yang sedang berkembang akan tersalurkan ke hal-hal yang bertentangan 

dengan norma-norma. 

12. Mempunyai bakat yang bisa dikembangkan, yang menyatakan sangat setuju 

22,5 %, setuju 75 %, tidak setuju 2,5 %, dan sangat tidak setuju 0 %. 

Remaja merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan potensi diri. Jika 

dia mempunyai bakat yang kuat maka perlu dipupuk semenjak dini untuk di 

tingkatkan. Usia remaja secara teoritis sudah siap untuk menerima latihan-

latihan gerak spesifik terutama jika ditunjukkan untuk pencapaian prestasi 

puncak. 

13. Membantu proses pertumbuhan badan, yang menyatakan sangat setuju 30 %, 

setuju 57,5 %, tidak setuju 12,5 %, dan sangat tidak setuju 0 %. 

Aktivitas gerak (olahraga) merupakan salah satu dari beberapa unsur yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan badan seseorang. 

14. Meningkatkan kesegaran tubuh meningkat sehingga bisa membantu daya 

tahan belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar, yang 

menyatakan sangat setuju 50 %, setuju 35 %, tidak setuju 12,5 %, sangat tidak 

setuju 2,5 %. 

Dengan tingkat kesegaran jasmani yang tinggi melalui aktivitas gerak maka 

tubuh akan siap untuk menghadapi tugas-tugas berat sehari-hari, temasuk 

diantaranya belajar. Hal ini mengacu pada populasi penelitian yang 

kesemuanya adalah siswa-siswi yang masih aktif di bangku sekolah, sehingga 

belajar merupakan bagian yang integral dalam dirinya. 
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Secara umum menunjukkan bahwa motivasi instrinsik anak latih usia 

remaja dalam memilih masuk di perkumpulan Klub Bulutangkis di Kabupaten 

Purworejo dalam kategori tinggi, seperti tercantum pada tabel dan gambar berikut. 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Motivasi Instrinsik 

Interval Kriteria F % 
1,00 – 1,75 Sangat rendah 0 0 
1,76 - 2,50 Rendah 1 2.5 
2,51 - 3,25 Tinggi 25 62.5 
3,26 - 4,00 Sangat tinggi 14 35 
Total  40 100 

               Sumber: Hasil Penelitian 2006 
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Gambar 1 

Distribusi Frekuensi Motivasi Instrinsik 
 

Dari Tabel 4 dan Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 25 

responden atau 62,5% dari 40 responden yang diteliti memiliki motivasi instrinsik 

yang tinggi, selebihnya 14 responden atau 35% dalam kategori sangat tinggi dan 

hanya 2,5% yang mempunyai motivasi instrinsik yang rendah. 
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II. Motivasi Ekstrinsik 
 

Tabel 5 
Persetase Butir Faktor Ekstrinsik 

 
 Frekuensi Persentase No 

item SS S TS STS SS S TS STS 
4 13 25 1 1 32.5 62.5 2.5 2.5 
5 6 13 19 2 15.0 32.5 47.5 5.0 
6 3 24 12 1 7.5 60.0 30.0 2.5 
8 17 19 4 0 42.5 47.5 10.0 0.0 
10 3 24 12 1 7.5 60.0 30.0 2.5 
12 5 19 14 2 12.5 47.5 35.0 5.0 
14 6 26 8 0 15.0 65.0 20.0 0.0 
16 15 21 4 0 37.5 52.5 10.0 0.0 
19 11 25 3 1 27.5 62.5 7.5 2.5 
21 13 26 1 0 32.5 65.0 2.5 0.0 
23 0 8 19 13 0.0 20.0 47.5 32.5 
25 4 5 22 9 10.0 12.5 55.0 22.5 
26 4 25 10 1 10.0 62.5 25.0 2.5 

   Sumber : Hasil Analisis Data Kuisioner Penelitian 2006 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis data kuisioner penelitian 

didapatkan sebagai berikut:  

1.  Kondisi  dan suasana dalam berlatih yang menyenangkan, yang menyatakan 

sangat setuju 32,5 %, setuju 62,5 %, tidak setuju 2,5 %, dan sangat tidak 

setuju 2,5 %. 

Didalam permainan bulutangkis pukulan yang dihasilkan baik buruknya 

merupakan teknik yang dipunyai dan merupakan pelampiasan emosi pada 

psikisnya. 

2. Tempat melepaskan ketenangan jiwa akibat tekanan dari lingkungan sekolah 

dan rumah, yang menyatakan sangat setuju 15 %, setuju 32,5 %, tidak setuju 

47,5 %, dan sangat tidak setuju 55 %. 
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Remaja dalam kiprahnya sehari-hari tentu selalu disibukkan dengan berbagai 

kegiatan yang terkadang menjemukan. Olahraga seperti permainan sangat 

membantu dalam mengatasi perasaan bosan terhadap rutinitas itu. 

3. Menunjukkan keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan, yang menyatakan 

sangat setuju 7,5 %, setuju 60 %, tidak setuju 30 %, dan sangat tidak setuju 

2,5 %. 

Hubungan sosial merupakan rasa kesatuan yang tak ternilai harganya dan 

mampu memberikan semangat serta dorongan terhadap diri individu dalam 

keahlian yang sebenarnya.        

4. Mendapatkan prestasi tinggi dan bisa menjadi orang yang terkenal, yang 

menyatakan sangat setuju 42,5 %, setuju 47,5 %, tidak setuju 10 %, dan sangat 

tidak setuju 0 %. 

Prestasi tinggi tentu akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat luas. 

Begitu pula pada anak latih yang mempersiapkan diri untuk terjun kearah 

pencapaian prestasi tinggi, jika berhasil akan menjadi orang yang terkenal. 

5. Memasyarakatkan olahraga bulutangkis sesuai anjuran pemerintah, yang 

menyatakan sangat setuju 7,5 %, setuju 60 %, tidak setuju 30 %, dan sangat 

tidak setuju 2,5 %. 

Gelora memasyarakatkan bulutangkis sebenarnya sudah cukup lama di 

dengungkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat pamor bangsa 

indonesia dimata dunia telah terangkat melalui cabang permainan ini. Remaja 

merupakan sosok yang dianggap perlu untuk dikembangkan potensi dan 
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bakatnya, yang pada giliran akhirnya merupakan figur yang dipersiapkan 

untuk menerima tongkat estafet seniornya. 

6. Perhatian masyarakat terhadap olahraga bulutangkis sangat besar, yang 

menyatakan sangat setuju 12,5 %, setuju 47,5 %, tidak setuju 35 %, dan sangat 

tidak setuju 5 %. 

Karena perhatian masyarakat umum terhadap bulutangkis sangat besar mampu 

menumbuhkan motivasi anak remaja untuk terlibat aktif di dalamnya. Sulit 

sekali mengembangkan olahraga jika minat masyarakat rendah.       

7. Mendapatkan hadiah atau penghargaan, yang menyatakan sangat setuju 15 %, 

setuju 65 %, tidak setuju 20 %, dan sangat tidak setuju 0%. 

Pada prinsipnya seseorang butuh penghargaan dari orang lain maupun 

masyarakat, seperti teori kebutuhan Maslow dalam Singgih  (1989 : 96) bahwa 

penghargaan salah satu bentuk kebutuhan manusia. Bonus yang cukup tinggi 

untuk ukuran olahraga prestasi amat berpengaruh terhadap keikutsertaan 

remaja di perkumpulan bulutangkis. Apalagi dengan banyaknya turnamen-

turnamen yang digelar dengan memperebutkan hadiah yang lumayan sangat 

berpengaruh pada diri seseorang.  

8. Ingin berprestasi seperti pebulutangkis indonesia, yang menyatakan sangat 

setuju 37,5 %, setuju 52,5 %, tidak setuju 10 %, dan sangat tidak setuju 0%. 

Di samping karena kebutuhan akan penghargaan, motivasi berprestasi 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap minat mengikuti suatu kegiatan. 

Seperti Anni (2004:134) yang mengatakan bahwa motivasi berprestasi 

merupakan keinginan untuk memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif 
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di dalam suatu kegiatan. Keberhasilan yang dicapai dipandang sebagai buah 

dari usaha dan kemampuan individu yang dicurahkan dalam mengerjakan  

tugas. Juga diungkapkan oleh Mc. Clelland yang dikutip oleh Irwanto (1996 : 

207) menyatakan bahwa  motif berprestasi adalah motif yang mendorong 

individu untuk mencapai sukses. 

9. Ada persaingan dengan lawan latih, yang menyatakan sangat setuju 27,5 %, 

setuju 62,5 %, tidak setuju 7,5 %, dan sangat tidak setuju 2,5 %. 

Adanya persaingan lawan latih menunjukkan bahwa remaja yang memilih 

masuk itu memiliki kebutuhan untuk berprestasi tinggi. Indikatornya adalah 

selalu lebih unggul dari lawan-lawannya. 

10. Mewakili klub, sekolah dan daerah apabila berprestasi baik, yang menyatakan 

sangat setuju 32,5 %, setuju 65 %, tidak setuju 2,5 %, dan sangat tidak setuju 

0 %. 

Suatu kebanggaan tersendiri bagi remaja apabila dia dapat menjadi wakil 

sekolah, klub atau daerah. Adanya keinginan itu menyebabkan sebagian anak 

remaja masuk di perkumpulan bulutangkis. 

11. Mendapatkan uang saku dari orang tua, yang menyatakan sangat setuju 0 %, 

setuju 20 %, tidak setuju 47,5 %, dan sangat tidak setuju 32 %. 

Mendapat tambahan uang saku untuk memenuhi kebutuhan pada remaja yang 

ikut dalam pembinaan olahraga bulutangkis diperkumpulan ternyata hanya 

sedikit. Berarti sebagian besar dari mereka tidak semata-mata masuk 

perkumpulan bulutangkis untuk mendapat tambahan uang saku. 
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12. Iuran perbulan murah, yang menyatakan sangat setuju 10 %, setuju 12,5 %, 

tidak setuju 55 %, dan sangat tidak setuju 22,5 %. 

Iuran bulanan memang relatif disesuaikan dengan daya jangkau masyarakat 

yang menginginkan masuk di perkumpulan bulutangkis. Jika dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kurang setuju, berarti bahwa 

mereka masuk bukan karena iuran yang murah. 

13. Resiko kecelakaan relatif kecil, yang menyatakan sangat setuju 10 %, setuju 

62,5 %, tidak setuju 25 %, dan sangat tidak setuju 2,5%. 

Permainan bulutangkis memiliki kemungkinan resiko terjadi cedera sangat 

kecil, seperti yang dikatakan oleh Keaton, Richard (1989 : 8-11) bahwa 

Kemungkinan timbulnya bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian relatif 

kecil karena tidak ada benturan langsung dengan lawan. Cedera yang sering 

timbul biasanya hanya bagian otot dan tulang saja.    

Secara umum, motivasi ekstrinsik anak latih usia remaja dalam memilih 

masuk di perkumpulan Klub Bulutangkis di Kabupaten Purworejo dalam kategori 

tinggi, seperti tercantum pada tabel dan gambar berikut. 

Tabel 6 
Distribusi Frekuensi Motivasi Ekstrinsik 

 
Interval Kriteria f % 

1,00 - 1,75 Sangat rendah 0 0 
1,76 - 2,50 Rendah 6 15 
2,51 - 3,25 Tinggi 29 72.5 
3,26 - 4,00 Sangat tinggi 5 12.5 
Total  40 100 

     Sumber : Hasil Penelitian 2006 
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Gambar 2. 
Distribusi Frekuensi Motivasi Ekstrinsik 

 

Dari Tabel 6 dan Gambar 2 diatas memperlihatkan bahwa sebanyak 29 

responden atau 72,5% dari 40 responden yang diteliti memiliki motivasi ekstrinsik 

yang tinggi, selebihnya 5 responden atau 12,5% dalam kategori sangat tinggi dan 

terdapat 15% mempunyai motivasi ekstrinsik yang rendah. 

Dari ke- 27 item pertanyaan dapat di lihat besarnya presentase dari yang 

tertinggi sampai yang terendah pada tabel berikut : 

Tabel 7 
Presentase Tingkat Motivasi Memilih Masuk Klub 

No Item pertanyaan alasan memilih masuk klub (%) 

1 Mempunyai bakat yang bisa dikembangkan 75 
2 Senang (hobi) pada permainan bulutangkis 70 
3 Mendapatkan hadiah atau penghargaan 65 
4 Kondisi dan suasana berlatih yang menyenangkan, Mewakili 

klub sekolah atau daerah apabila berprestasi baik, Resiko 
kecelakaan relatif kecil karena tidak langsung berbenturan 
dengan lawan, dan Ada persaingan dengan lawan latih 

62,5 

5 Menunjukkan keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan, dan 
Memasyarakatkan olahraga bulutangkis 

60 

6 Untuk membantu pertumbuhan badan 57,5 

                         Lihat lanjutan tabel 7 
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Lanjutan Tabel 7 

No Item pertanyaan alasan memilih masuk klub (%) 

7 Untuk memperoleh teman bermain sebaya yang banyak, 
Membela perkumpulan atau daerahnya apabila berprestasi, 
Memperluas pengetahuan tentang bulutangkis, dan Iuran per 
bulan murah. 

55 

8 Ingin berprestasi seperti pebulutangkis Indonesia, dan 
Menyalurkan kelebihan tenaga atau energi dalam tubuh 

52,5 

9 Mengembangkan sikap patuh, disiplin, jujur, percaya diri, 
sportif, dan berjiwa besar, dan Meningkatkan kesegaran tubuh, 
dan daya tahan belajar yang pada akhirnya meningkatkan 
prestasi 

50 

9 Memiliki postur tubuh menunjang terhadap prestasi, Untuk 
meningkatkan tingkat kesegaran jasmani, Mengatasi perasaan 
minder dalam bergaul, Tempat melepaskan ketegangan jiwa 
dari lingkungan sekolah dan rumah, Untuk mendapatkan 
prestasi tinggi dan terkenal, Perhatian masyarakat terhadap 
bulutangkis sangat besar, serta Mendapatkan uang saku dari 
orang tua 

47,5 

10 Usaha untuk menangkal pengaruh kenakalan remaja 37,5 

11 Untuk mendapatkan istirahat yang nyaman dan tidur pulas 
setelah selesai berlatih 

35 

Sumber : Hasil Penelitian 2006 

 

III. Besarnya Motivasi Instriksik dan Ekstrinsik dalam Memilih Masuk di 

Perkumpulan Klub Bulutangkis 

Rata-rata tingkat motivasi instrinsik responden dalam memilih masuk di 

perkumpulan klub bulutangkis mencapai skor 3,13 atau 78,21% dalam kategori  

tinggi, sedangkan rata-rata motivasi ekstrinsiknya sebesar 2,83 atau 70,63% juga 

dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut : 
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Tabel 8 
Rata-rata tingkat Motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik 

No Motivasi Mean N SD thitung p-value 
1 Motivasi instrinsik 78.21 40 8.19
2 Motivasi ekstrinsik 70.63 40 8.18 6,932 0,000 

 Sumber : Hasil Penelitian 2006 
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Gambar 3.  
Rata-rata Tingkat Motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik  

dalam memilih masuk klub Bulutangkis  
 

Pada Tabel 8 dan Gambar 3 dapat dilihat besarnya hasil rata-rata dari 

semua item kuesioner menunjukkan bahwa motivasi instrinsik lebih tinggi 

dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik terbukti 78,21% motivasi instrinsik dan 

70,63% motivasi ekstrinsik, Hal ini terlihat dari juga dari uji t menggunakan 

bantuan program SPSS release 10 diperoleh thitung  = 6,932 dengan p-value = 0,000 

< 0,05 yang berarti secara nyata motivasi instriksik responden lebih besar dari 

pada motivasi ekstriksik.  
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata motivasi instrinsik lebih tinggi 

daripada motivasi ekstrinsik dalam memilih klub bulutangkis di Kabupaten 

Purworejo. Ditinjau dari motivasi instrinsiknya ternyata 62,5% responden 

mempunyai motivasi instrinsik yang tinggi, 35% sangat tinggi dan hanya 2,5% 

yang mempunyai motivasi instrinsik rendah.  

Ada beberapa alasan responden memilih klub bulutangkis antar lain : 

pertama karena mempunyai perasaan senang terhadap permainan bulutangkis 

yaitu mencapai 100%. Kedua sebanyak 97,5% karena ingin memperluas 

pengetahuan tentang bulutangkis, usaha untuk mengurangi kenakalan remaja, dan 

memiliki postur tubuh yang menunjang.  Ketiga dengan persentase 95% untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani. Keempat dengan persentase 92,5% untuk 

menyalurkan kelebihan tenaga atau energi yang tersimpan dalam tubuh. Kelima 

dengan persentase 87,5% untuk meningkatkan rasa nyaman pada saat istirahat. 

Keenam dengan persentase 85% untuk mengatasi perasaaan minder dalam 

bergaul. Ketujuh sebesar 75% yaitu untuk mengembangkan bakat, memperoleh 

teman bermain sebaya. Alasan yang kedelapan dengan persentase 70% untuk 

membela perkumpulan apabila berprestasi, dan sebesar 60% untuk 

mengembangkan sikap patuh disiplin dan membantu pertumbuhan badan.  

Di samping motivasi instrinsik, pemilihan masuk klub bulutangkis di 

Kabupaten Purworejo juga dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik.  Faktor ekstrinsik 

responden termasuk dalam kategori tinggi, terbukti 72,5% dalam kategori tinggi, 
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12,5% sangat tinggi, meskipun masih ada 15% yang mempunyai motivasi 

ekstrinsik rendah.  

Faktor yang paling tinggi yaitu adanya keinginan untuk mewakili klub, 

sekolah dan daerah apabila mencapai prestasi yang tinggi yaitu mencapai 97,5%. 

Faktor yang kedua yaitu karena kondisi dan situasi tempat latihan yang 

menyenangkan yaitu mencapai 95%.  Faktor yang ketiga mencapai 90% karena 

keinginan untuk berprestasi, keinginan seperti pebulutangkis dan keinginan 

memperoleh saingan lawan latih. Faktor lainya mencapai 80% karena keinginan 

untuk memperoleh hadiah jika mencapai prestasi yang tinggi, 67,5% karena untuk 

menunjukkan  keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan dan dalam rangka 

memasyarakatkan olahraga bulutangkis. Perhatian masyarakat terhadap olaharaga 

bulutangkis kurang memberikan pengaruh terhadap pemilihan memasuki klub 

bulutangkis di Kabupaten Purworejo. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa motivasi instrinsik 

yang mendorong anak latih usia remaja dalam memilih masuk perkumpulan 

bulutangkis jauh lebih tinggi dari pada motivasi instrinsik. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Motivasi instrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih usia remaja dalam 

memilih masuk klub bulutangkis di Kabupaten Purworejo dalam kategori 

tinggi, terbukti dari 62,5% dalam kategori tinggi dan 35% sangat tinggi. Jenis 

motivasi instrinsik yang melandasi dalam pemilihan masuk klub bulutangkis 

antara lain: hobi,cita-cita, usaha menangkal pengaruh kenakalan remaja, 

karena postur tubuh yang menunjang, untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

menyalurkan kelebihan tenaga atau energi dalam tubuh, untuk mendapatkan 

kenyamanan dalam istirahat, mengatasi perasaan minder dalam bergaul, 

mengembangkan bakat, memperoleh teman bermain sebaya, membela 

perkumpulan apabila berprestasi, mengembangkan sikap patuh disiplin dan 

membantu pertumbuhan badan. 

2. Motivasi ekstrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih usia remaja dalam 

memilih masuk klub bulutangkis di Kabupaten Purworejo dalam kategori 

tinggi, terbukti dari 72,5% dalam kategori tinggi dan 12,5% sangat tinggi. 

Jenis motivasi ekstrinsik yang melandasi dalam pemilihan masuk klub 

bulutangkis antara lain: keinginan mewakili klub, sekolah dan daerah apabila 

berprestasi baik, kondisi dan suasana berlatih yang menyenangkan, untuk 
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mendapatkan prestasi tinggi dan terkenal, ingin berprestasi seperti 

pebulutangkis Indonesia, ingin mendapatkan persaingan lawan latih, 

mendapatkan hadiah apabila memperoleh juara. 

5.2 Saran 

1. Dilihat dari motivasi ekstrinsik yang melandasi keikutsertaan anak latih usia 

remaja dalam memilih masuk perkumpulan klub bulutangkis di Kabupaten 

Purworejo lebih rendah daripada motivasi instrinsiknya, oleh karena itu pihak 

pengelola klub hendaknya lebih memberikan dorongan untuk lebih giat dalam 

berlatih untuk memperoleh prestasi yang tinggi, dengan harapan mampu 

menjadi pebulutangkis yang berprestasi dan mewakili daerah, serta klubnya. 

2. Penelitian terhadap anak latih usia remaja sebaiknya di tindak lanjuti pada 

aspek-aspek psikologis lainnya seperti: sikap, konsentrasi, intelegensi, dan 

lainnya. Sehingga diharapkan dapat memperoleh deskripsi yang lengkap 

tentang kepribadian anak latihnya. 

3. Hasil penelitian ini merupakan masukan yang bermanfaat bagi pelatih di 

perkumpulan bulutangkis di Kabupaten Purworejo sebagai bahan kajian untuk 

memahami tentang apa yang dibutuhkan dan di inginkan dari anak latih. 

Harapannya sebagi pelatih dapat mengerti dan memahami keinginan mereka 

sehingga tujuan yang sebenarnya dari kegiatan olahraga ini dapat tercapai. 
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