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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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengingat makin meningkatnya kemajuan dibidang olahraga dewasa ini, dan 

makin meningkatnya cara manusia berfikir dengan segala macam bentuk riset dan 

eksperimen serta penemuan-penemuan akan tehnik,taktik untuk saling berlomba 

dalam mencapai suatu prestasi yang tinggi, maka negara-negara yang sudah maju 

maupun sedang berkembang saling berpacu untuk menunjukkan keunggulan dan 

kesempurnaan tehnik, baik dibidang ilmu pengetahuan maupun dibidang olahraga. 

Olahraga golf pun tidak terlepas dari persaingan tersebut baik Negara-negara maju 

maupun yang sedang berkambang.  

Kemajuan teknologi yang pesat telah menciptakan alat ( instrumen ) yang 

canggih untuk dapat difungsikan dalam upaya pemenuhan kehidupan manusia 

khususnya dampak positif diseluruh cabang olahraga pada proses penyediaan sarana 

dan prasarana latihan untuk mencapai hasil prestasi maksimal. Perkembangan 

tersebut juga ikut memberi kesempatan pada cabang olahraga golf yang sering 

klasifikasikan sebagai permainan bagi kalangan atas. 

Olahraga golf belum banyak dikenal dikalangan masyarakat umum, selain 

membutuhkan sarana prasarana yang khusus juga memerlukan biaya yang cukup 

besar dalam setiap kali mainnya. Akibat dari itu tidak banyak orang tertarik untuk 

bermain golf, dampaknya lebih lanjut adalah minimnya untuk mencari bibit atlet 



dalam olahraga ini. Aktivitas olahraga golf masih didominasi oleh masyarakat 

kalangan atas dan kalangan menengah karena didukung oleh kemampuan ekonomi.   

Banyaknya kebutuhan seorang pelaku golf selama mereka melakukan olahraga 

golf , mulai dari alat perlengkapan golf, cara bermain golf, peraturan golf serta tujuan 

pelaku dalam melakukan komunikasi dengan rekan golf lainnya dalam satu regunya. 

Perkembangan olahraga golf dinegara Indonesia dapat dikatakan sudah cukup 

popular dengan banyaknya jumlah lapangan yang kurang lebih sekitar 93 lapangan 

golf yang ada di Negara Indonesia. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri memiliki 8 

lapangan golf dan di kota Semarang terdapat 4 lapangan golf.  

Banyak pengembangan karakteristik lapangan golf yang dijadikan sebagai 

rintangan dan juga sebagai ciri khas dari masing-masing padang golf itu sendiri. 

Adapun ketentuan karakteristik yang harus dimiliki tiap padang golf antara lain : 

1. Tee Box : tempat permulaan pemukulan awal permainan golf. 

2. Fairway : Jalur lapangan dari Tee Box menuju green 

3. Rough : Bagian dari fairway yang rumputnya lebih tebal dan     

tinggi. 

4. Bunker/ Hazard : Kolam pasir yang berbahaya yang terdapat disepanjang hole. 

5. Green/Putt : Tempat dimana hole ( Lubang ). 

Menurut Dede Owens dan Linda K. Bunker golf adalah memukul sebuah bola 

yang kecil dan  keras beberapa kali sebanyak yang dibutuhkan agar bola bergerak dari 

point awal, pada tempat permulaan pemukulan permainan golf ( Tee Box ) menuju 

hole yang terletak disetiap green. 



Pelaksanaan permainan golf menyesuaikan peraturan ( Ruler ) yang ada dari 

USGA     ( United states golf associatioan ). Namun ada tambahan peraturan yang 

muncul dari masing-masing padang golf yang berkaitan dengan karakteristik 

lapangan berdasarkan struktur lapangan yang ada dilapangan golf tersebut. 

Adapun karakteristik lapangan golf meliputi : Tee Box, Fairway, Rought, 

Bunker, Green dan Hole. Dari karakteristik lapangan tiap lapangan sangat berbeda 

rintanganmya, sehingga banyak struktur karakteristik lapangan yang membedakan 

anatara padang golf satu dengan yang lainnya.  

Olahraga golf dikota Semarang cukup banyak peminatnya, kondisi inilah yang 

menyebabkan banyaknya padang golf di kota ini, seperti Padang golf Manyaran 

indah, Padang golf Sisingamangaraja, Padang golf Bumi Sendangmulyo Permai, dan 

Padang golf Graha candi, serta dua lapangan golf yang masih dalam proses 

pembuatan yaitu di sekitar boja dan jatingaleh. 

Kebanyakan para pelaku golf  di kota Semarang memiliki jabatan dan pekerjaan 

yang berpendapatan ekonomi tinggi, misalnya Manager Bank Swasta maupun negeri, 

Konsultan, Pengusaha yang sukses, Instansi Imigrasi, pegawai swasta dari pelabuhan 

dan para warga negara asing yang memiliki usaha industri di kota Semarang. 

Di lapangan golf Bumi Sendangmulyo Permai kebanyakan para pelaku golfnya 

berasal dari warga negara asing yang bermain golf dilapangan ini dikarenakan kondisi 

lapangan yang dimiliki padang golf ini masih panas sehingga identik dengan 

kegemaran para warga negara asing yang suka berjemur diri untuk menikmati 

panasnya matahari.   



Keistimewaan karakteristik lapangan yang ada dilapangan Bumi Sendangmulyo 

Permai yaitu : 

1.Green dan hole yang dimiliki bergelombang sehingga tingkat kesulitan pelaku 

dalam bermain golf sangat menantang. 

2. Padang golf Bumi Sendangmulyo Permai termasuk lapangan yang baru sehingga 

situasi dan kondisi lapangan cukup panas karena pohonnya masih kecil 

sehingga keadaan yang demikian dapat menarik perhatian dari warga negara 

asing yang identik lebih suka dengan nikmatnya panas matahari. 

3. Padang golf Bumi sendangmulyo Permai memiliki 18 hole yang dapat digunakan 

untuk pertandingan, dengan standarisasi peraturan dari USGA ( United State 

Golf Association ). 

Umumnya pelaku golf termasuk dalam katagori yang memiliki taraf 

ekonomi yang menengah keatas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa olahraga 

golf dalam satu kali permainan membutuhkan biaya yang besar. Pelaku golf 

yang datang dilapangan golf Bumi Sendangmulyo Permai cukup banyak dan 

mengenai tujuan dan manfaat bermain golf sangat beraneka ragam, misalnya 

dalam menjalin hubungan bisnis dengan rekan kerjanya.  

Dengan memperhatikan dan menganalisa hal-hal tersebut diatas, maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul :  

 “Survei Pelaku Golf di Lapangan Golf Bumi Sendangmulyo Permai 

Semarang“ 

 



Alasan penulis meneliti judul tersebut adalah : 

1. Untuk lebih memperkenalkan olahraga golf. 

2. Untuk bahan pertimbangan dan gambaran dalam perkembangan olahraga 

golf. 

3. Untuk bahan studi perbandingan dalam dunia olahraga, khususnya cabang 

golf dengan maksud ingin ikut mengembangkan olahraga golf. 

1.2.Penegasan Istilah  

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup Permasalahan penulisan yang akan diteliti, sehingga jelas 

batasannya guna menghindari kesalahan dalam penapsiran atau sebagai 

pedoman dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. 

1.2.1. Survei 

Menurut Winarmo Surakhmad, survei merupakan cara mengumpulkan 

data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu ( Jangka Waktu ) yang 

bersamaan, jumlahnya biasanya cukup besar. ( Suharsimi Arikunto, 1993 : 

92 ) 

Menurut Van Dalen mengatakan bahwa survei merupakan bagian dari 

bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan          

( status ) fenomena ( gejala ) dan menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standar yang sudah ditentukan. ( Suharsimi 

Arikunto, 1993 : 93 ). 



   Survei merupakan satu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh 

peneliti dalam bidang sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan dan 

pendidikan. Penelitian  survay yang  tersohor adalah yang dikenal dengan  

“ The gallup poll “ yang dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 

masyarakat. ( Suharsimi arikunto, 1990 : 132 ). 

1.2.2. Olahraga Golf 

Menurut Dede Owens dan Linda K. Bunker golf adalah memukul 

sebuah bola yang kecil dan  keras beberapa kali sebanyak yang dibutuhkan 

agar bola bergerak dari point awal, pada tempat permulaan pemukulan 

permainan golf     ( Tee Box ) menuju hole yang terletak disetiap green. 

1.2..3. Pelaku Olahraga Golf  

Pelaku adalah orang yang melakukan atau orang yang memegang 

peran.    ( Mohhammad ali , kamus lengkap bahasa Indonesia ). Pengertian 

yang lebih lengkap tentang pelaku olahraga golf adalah orang yang 

melakukan golf dengan cara memukul sebuah bola yang kecil dan k eras 

beberapa kali sebanyak yang dibutuhkan agar bola bergerak dari point 

awal, pada tempat permulaan pemukulan permainan menuju hole yang 

terletak disetiap green. 

1.2.4. Lapangan Golf Sendangmulyo Permai 

Lapangan golf Bumi Sendangmulyo Permai semarang berada di desa 

Sendangmulyo kecamatan Tembalang. Padang golf ini memiliki 18 hole 

permainan dengan jumlah standarisasi skor 72, sehingga lapangan ini dapat 



digunakan untuk even turnamen. Lapangan golf Bumi Sendangmulyo 

Permai Semarang merupakan salah satu lapangan kebanggaan Jawa Tengah 

dengan peringkat daftar nomor lapangan yang pertama. ( Tabloit Golf, 46 : 

2001 ).     

1.3. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaku golf di lapangan Bumi Sendangmulyo Permai Semarang ?  

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaku golf di lapangan Bumi Sendangmulyo 

Permai Semarang.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan banding dan 

bahan pertimbangan para peneliti yang berminat dimasa yang akan datang. 

selanjutnya diharapkan pula bahwa penelitian ini hasilnya dapat digunakan 

sebagai sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan 

dalam pembuatan tugas akhir. serta dengan penelitian ini pula dapat difungsikan 

sebagai bahan masukan bagi universitas negeri semarang khususnya fakultas 

ilmu keolahragaan. 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tujuan Pelaku Golf 

Sebagai pelaku golf Bobby jones dari Illinois, Ney York mengungkapkan bahwa 

tujuan akhir bermain golf untuk mencapai prestasi. Hingga sampai sekarang dalam 

dunia golf beliau mendapat julukan sebagai        “ Seorang pegolf jaya sepanjang 

masa “. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini yang makin semarak 

dengan perubahan-perubahan disemua sektor yang sedikit memberi dampak pada 

tujuan akhir para pelaku golf dalam mereka bermain golf.      

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh M Sajoto ( 1991 : 5 ).  Bahwa ada empat 

dasar tujuan manusia melakukan kegiatan olahraga antara lain : 

1. Olahraga untuk rekreasi yaitu mereka yang melakukan olahraga hanya untuk 

mengisi waktu senggangnya.Yaitu mereka yang melakukan olahraga hanya 

untuk mengisi waktu senggangnya. Kegiatan olahraga dalam hal ini dilakukan 

dengan penuh kegembiraan dan santai. Walaupun pelaksanaannya formal, 

namun tata tertib serta peraturannya bisa saja tidak formal.  

      2.  Olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu seperti yang dilakukan 

murid-murid disekolah, dengan diasuh oleh para guru olahraga. Seperti yang 

dilakukan oleh murid-murid disekolah, dengan diasuh oleh para guru 

olahraga. Mereka melakukan olahraga melalui proses belajar mengajar dengan 

domain psikomotor yang merupakan domain belajar yang paling dominan 

dalam proses belajar tersebut. Namun demikian para guru olahraga tetap harus 



menyadari benar bahwa semua proses belajar akan selalu melibatkan ketiga 

domain tersebut yaitu domain kognitif, domain afektif dan domain 

psikomotor. 

       3. Olahraga untuk meningkatkan atau mempertahankan tingkat kesegaran atau 

kebugaran jasmani tertentu. Pada umumnya gerak kegiatan olahraga disini 

telah disusun dalan satu paket program kegiatan untuk setiap individu atau 

kelompok yang mempunyai tingkat kesegaran tertentu.  

       .4. Olahraga untuk mencapai prestasi sebagai sasaran akhir. Biasanya mereka 

terdiri dari golongan usia muda seperti para pelajar, mahasiswa dan kelompok 

pemuda yang memiliki bakat dalam ketrampilan berolahraga. Kegiatan 

olahraga ini memerlukan penanganan yang terpadu secara ilmiah, yaitu 

penanganan terpadu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan pendukung 

yang terkait. 

2.2. Teori Kebutuhan Maslow dan Manifestasinya 

Pengertian dasar tentang manusia hidup didunia memiliki konsekuensi yang 

mendasar terhadap upaya pemahaman dan perlakuan secara individu, maka 

manusia bukan hanya mahluk bio-psikologis tapi juga bio-sosial dan bio-

religius.  

Adapun pelaksanaan tentang manusia hidup didunia itu tidak hanya 

memiliki ciri badaniyah, tetapi juga memiliki rasionalitas ( Berpikiran ), 

efektivitas ( Berperasaan ), historitas ( Hidup dalam perkembangan, dalam 



dimensi waktu ), voluntaritas ( Mempunyai kehendak untuk mengambil 

keputusan ) dan sosialitas      ( Bersama orang lain ). 

Secara etimologi psikologi, melihat betapa majemuknya manusia itu 

didasarkan dari dua kata yaitu pscyhe ( Jiwa ) dan logos ( Ilmu ). Dalam 

pelaksanaan pembelajaran psikologi pernyataan ini tidak dirumuskan sebagai 

ilmu yang mempelajari jiwa manusia, melainkan ilmu yang mempelajari 

perilaku manusia. 

 Perilaku manusia dibagi menjadi dua antara lain : pertama ,perilaku yang 

secara nyata dan dapat diamati  misalnya : berlari, bertinju, melompat, golf dan 

lainnya. Kedua perilaku manusia yang tidak secara nyata dan langsung dapat 

diamati misalnya : berpikir, berkhayal, sikap, persepsi. Motivasi dan lainnya. 

Seringnya pelaku golf melakukan olahraga golf yang dapat menjadikan 

aktivitas tersebut sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan .Salah 

satu ahli psikologi yang merumuskan kebutuhan manusia adalah Abraham 

Maslow, dengan teori pemenuhan kebutuhan  ( Satisfaction of need theory ). 

Pengembangan teori ini lebih menekankan pada pertumbuhan diri, yang ia 

sebut aktualisasi diri atau teori kepribadian dengan bertumpu pada sejumlah 

anggapan dasar mengenai manusia dan tingkah laku. 

Maslow menyusun teori motivasi yang dikenal dengan sebutan teori 

kebutuhan bertingkat, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang paling tinggi 

hal ini menunjukan bahwa banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan 

dengan memperhatikan tendensi individu untuk mencapai tujuan personal yang 



membuat kehidupan dirinya memuaskan dan penuh makna. Keyakinan ini 

mendorong maslow untuk menyusun teori kebutuhan yang didalamnya 

mencakup lima kebutuhan universal yang tersusun dalam tingkatan, yaitu 

kebutuhan yang ada dibawah pemuasannya lebih mendesak daripada kebutuhan 

yang ada diatasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1. Susunan kebutuhan bertingkat menurut maslow 

( Toeti Heraty, 1998 : 30 ) 

Manifestasi adalah perwujudan sebagai pernyataan perasaan atau pendapat 

umum atau suatu golongan. Manifestasi dari teori Maslow tentang kebutuhan 

manusia yang dapat diaplikasikan ke dalam cabang olahraga golf seiring 

dengan teori dari Dede Owen dan Linda K Bunker dalam teknik                        



“ Golf To Success“ Tujuan adanya buku tersebut adalah untuk menciptakan 

seorang pelaku golf yang sempurna dalam mereka bermain dilapangan golf.  

 Adapun Beberapa teknik golf dari teori Dede Owen dan Linda K Bunker 

yang harus dipenuhi para pelaku golf sebagai suatu kebutuhan menurut teori 

Maslow antara lain : 

1. Kebutuhan dasar fisiologi  ( psychological needs ). 

 Adalah kebutuhan ini nampak pada kebutuhan primer seperti : makanan, 

air, seks, istirahat. Sebagai Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan yang paling 

dasar dan menyangkut kelangsungan hidup maka pemuasannya paling 

mendesak dan paling didahulukan oleh individu. Manifestasinya dalam teori 

Dede Owen pada Golf yang mendasar antara lain : 

1.1. Dasar Gerakan Mengayun 

Gerakan mengayun adalah gerakan untuk mendorong obyek bulat kecil 

dengan memvariasikan susunan lekukan kearah lubang atau gerakan seluruh 

tubuh untuk mengontrol obyek panjang yang berfungsi sebagai perpanjangan 

lengan( Dede Owen, 2000 : 1 ).  

Koordinasi antara tangan dan lengan target serta tongkat pada puncak 

ayunan merupakan aspek yang sangat penting, cukup dengan mengubah posisi 

pergelangan tangan pada tangan target dari lurus menjadi miring secara 

dramatis mempengaruhi posisi club face pada puncak ayunan dan 

konsekuensinya mempengaruhi kemampuan untuk mengembalikan club face 

pada posisi awal untuk memukul bola. 



Untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi tangan harus lurus dan tidak 

ditekuk kedepan atau kebelakang pada puncak ayunan. Posisi tangan pada saat 

backswingditetapkan sebelumnya dengan mempertahankan posisi grip untuk 

memegang tongkat. 

1.2. Mengontrol Gerakan Bola 

Mengontrol gerakan bola sangat diperlukan untuk dapat mencapai sasaran, 

tujuan gerakan ini yaitu menyiapkan posisi bola untuk pemukulan selanjutnya. 

Seorang pelaku golf yang memukul bola dalam fairway akan membutuhkan 

berbagai pukulan yang lebih memuaskan pada posisi letak bola golfnya, untuk  

mengarahkan bola kesamping dapat mengunakan teknik pukulan chip kearah 

target. Lintasan bola ditentukan oleh sudut pendekatan saat tongkat menyentuh 

bola dan oleh jumlah kemiringan club face saat terjadi kontak.  

1.3. Mengontrol Jarak 

Akuratnya pukulan untuk dapat mengontrol jarak  gerakan bola dari 

fairway menuju green yang memiliki luas target lebih kecil dan sempit. 

Didalam green pukulan yang ideal dan tepat diatas garis menuju target 

merupakan pukulan yang bagus. Kesalahan pemukulan dapat mengakibatkan 

bola terlalu jauh dari hole   akan memiliki resiko bertambahnya pukulan dalam 

satu putaran dari suatu kesalahan menilai jarak. 

1.4. Variasi Pukulan 

Pertimbangan pertama dalam melakukan pukulan pitch adalah posisi letak 

bola dilapangan. Jika bola terletak pada permukaan yang bagus dan berada 



diatas rumput, setiap pemukulan dapat dilakukan untuk mencapai jarak pukulan 

maksimal. Posisi letak bola yang tidak bagus yaitu pada rumput yang tinggi dan 

pada divot ( Lubang bebas tanah yang ikut   terpukul ) keadaan ini lebih 

membutuhkan variasi pukulan untuk mencapai target yang lebih baik.  

Adapun hukum gerakan bola dibagi menjadi lima bagian yang dapat 

divariasikan saat mengayun tongkat atau pada saat perkenaan tongkat dengan 

bola  ( Dede Owen, 2000 : 2 ) diantaranya yaitu : 

1. Kecepatan Clubhead adalah kecepatan tongkat saat bergerak melakukan 

kontak dengan bola menentukan seberapa jauh bola akan bergerak. Maka 

ayunan clubhead yang lebih cepat akan selalu membuat bola bergerak lebih 

jauh. Berlawanan dengan kecepatan tersebut akan terdapat perubahan dalam 

ketepatan dan kontrol saat mengayun dengan cepat dan kehilangan 

keseimbangan, sehingga perlu keseimbangan yang kuat untuk pengaturan 

waktu pelaksanaan mengayun. 

2. Garis edar clubhead adalah arah awal bola sebagian ditentukan dengan garis 

ayunan clubhead saat mengenai bola. Maka gerakan mengayun yang ideal 

yaitu mengikuti garis edar yang sirkular, sehingga garis edar ayunan yang 

memukul bola dari arah dalam menghasilkan push ( Bola yang mendarat pada 

sisi tangan dominan dari garis target ). 

3. Bagian depan clubhead adalah arah bola sebagian ditentukan oleh 

pensejajaran bagian depan clubhead dengan garis edar ayunan. Jadi bagian 

depan clubhead dapat diluruskan dengan garis edar, terbuka, atau tertutup saat 



kontak menentukan jumlah side spin ( Putaran ke samping ) yang ditimbulkan 

pada bola. 

4. Sudut pendekatan adalah lintasan yang ditetukan oleh sudut kontak golf saat 

mendekati bola. Baik sudut kontak golf saaat mendekati bola dan kemiringan 

tongkat ( Sudut face dari garis vertikal ) menentukan ketinggian gerakan bola. 

Semakin besar kemiringan tongkat gerakan bola akan semakin tinggi dan 

pendek. Jadi setiap tongkat dapat menghasilkan sejumlah lintasan yang 

dikontrol dengan ketinggian tongkat saat kontak dengan bola. Terdapat 

sembilan kemungkinan pola gerakan bola ( untuk pemain golf yang 

menggunakan tangan kanan ). 

1. straight 

2. pull 

3. push 

4. pull hook 

5. pull slice 

6. straight hook 

7. straight slice 

8. push hook 

9. push slice    Gb. 2. Garis Target 

( Dede Owen,2000 : 4 ) 

5. Pemusatan kontak tongkat adalah seberapa dekat ke titik tengah bagian depan 

clubhead saat bola dipukul mempengaruhi jarak dan arahnya. Tongkat golf 



dirancang untuk memukul didekat titik tengah clubhead yang disebut dengan 

titik centroid, yang akan menghasilkan kontrol jarak dan arah yang maksimal.   

1.5. Putting Lanjutan 

Menurut Dede Owen, terdapat dua komponen dalam putting yaitu pertama 

pukulan putting dan kedua kemampuan untuk dapat membaca green. Putter 

memiliki struktur fisik yang sangat berbeda dari tongkat golf lainnya, alat putter 

memiliki face yang hampir vertikal dan tidak miring. 

Kemampuan untuk dapat membaca green merupakan suatu keterampilan 

yang baik bagi pemain yang berpengalaman. Disetiap permukaan green akan 

terdapat gambaran disetiap gelombang, pertumbuhan rumput dan kecepatan 

yang dipengaruhi permukaan lapangan.   

1.6. Challenge Shot 

Dalam satu putaran permainan golf, tidak semua pukulan dapat 

mendaratkan bola di fairway atau green. Kesalahan pemukulan yang 

mengakibatkan bola berada disemak-semak atau dekat dengan pohon yang 

dalam situasi ini memiliki tingkat kesulitan dalam melakukan pukulan 

selanjutnya. Kondisi inilah challenge shot dibutuhkan untuk dapat melanjutkan 

permainan golf berikutnya dan terbebas dari penalti satu stroke pada skor satu 

putaran pertama.   

2. Kebutuhan rasa aman ( Safety need ). 

 Adalah kebutuhan ini nampak pada kebutuhan keamanan, kestabilan 

hidup, perlindungan/ pembelaan, tata tertib, keteraturan, bebas dari rasa takut 



dan gelisah. Keadaan ini akan lebih terlihat nyata apabila seseorang 

menghadapi situasi-situasi yang dianggapnya mengancam, maka untuk 

menstabilkan dunianya dengan cara mencari pelindung atau orang yang bisa 

dijadikan tempat bergantung. Manifestasinya dalam golf antara lain : 

2.1. Memahami Kondisi Permainan 

Dalam melaksanakan pertandingan olahraga golf seperti halnya cabang 

olahraga lain yang memiliki peraturan-peraturan tertentu sebagai pedoman 

dalam melakukan permainan. Disaat pemain akan melakukan permainan golf 

sebelumnya harus memulai dengan menganalisa seluruh peraturan dilapangan.  

Adapun peraturan ( Ruler ) yang digunakan adalah dari USGA                        

( United states golf association ) misalnya : 

1. FREE DROP : 

1.1. Di fairway : diatas sprinkel, diatas tutup parit didepan kanan 

/kiri patok tanda jarak 100 m ( Karena tidak dapat mengayun ). 

1.2. Bola berhenti didepan sprinkel, sehingga saat akan memukul 

kaki kanan/kiri menginjak sprinkel. 

1.3. Bola berhenti diatas maintenance road ( Paving ) di drop 

dipinggir fairway kelurusan bola masuk. 

1.4. Bola berhenti didaerah tananman muda                             

( Protected young tress ) dengan tanda patok orange. 

2. Bola tertancap lebih dari separuh didinding rumput pada bunker                     

( Embedded ) dapat diambil dan diletakkan pada dinding tersebut ( 



Jika perlu ditekan sedikit ) dan silahkan memukul. Sedangkan bola 

tertancap kurang dari separuh harus langsung dipukul, karena rumput 

bunker merupakan bagian dari fairway. 

3. Penalty 1 stroke : 

3.1. Bola masuk kedalam taman ( Tanda patok merah ). 

3.2.  Bola masuk kedalam water hazzard/ kolam/ parit dan tutup 

parit dalam rough. 

2.2. Pengaruh Bentuk Lapangan Terhadap Manajemen Lapangan 

1.Bentuk lapangan 

Format permainan golf memiliki kelebihan dan tantangan disetiap holenya, 

oleh karena itu ketrampilan dalam permainan golf sangat penting untuk 

mempelajari karakteristik lapangan. Keadaan lapangan yang demikian khusus 

dirancang untuk menarik perhatian para pemain golf untuk dapat menyelesikan   

tingkat kesulitan yang berbeda-beda tiap holenya. 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3.  Karakteristik lapangan golf Shotkeeper 

(Dede Owen,2000 : 196 ) 



2. Cuaca 
Kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti hujan, panas, dingin dan bersalju 

yang tidak dapat diperkirakan untuk bermain golf dengan menunngu kondisi 

cuaca yang baik. Keadaan cuaca tersebut akan sedikit mempengaruhi hasil skor 

akhir bagi para pemain yang tidak akan memiliki pilihan selain bermain dengan 

kondisi apa adanya. 

Permainan golf membutuhkan tungkat fleksibilitas dan kemampuan untuk 

beradaptasi. Dalam melakukan permainan golf  pemain harus belajar 

menangani berbagai jenis kondisi cuaca yang terjadi saat melaksanakan golf. 

Menurut pembagiannya ada 3 jenis kondisi cuaca yang mempengaruhi dalam 

permainan golf diantaranya : 

1. Kondisi berangin : Angin dapat bertiup dari berbagai arah, baik angin dari 

kanan ke kiri atau sebaliknya dan angin mengarah ketarget pukulan atau 

sebaliknya sehingga perlu waspada dalam melakukan pukulan golf. 

2. Kondisi hujan : Kondisi hujan menyediakan tantangan tersendiri, keadaan 

ini akan membuat seluruh tubuh dan peralatan golf menjadi basah 

sehingga akan mempengaruhi hasil skor akhir dalam bermain. 

3. Kondisi suhu : Kondisi yang tidak dapat diperkirakan saat bermain dengan 

suhu panas yang kemudian berubah menjadi dingin yang menyebabkan 

perlu sedikit waktu untuk beradaptasi menyesuaikan temperatur yang ada. 

 

 



3. Kebutuhan sosial ( Social needs ). 

 Adalah kebutuhan ini nampak pada perasaan diterima oleh orang lain, 

kebutuhan mencapai sesuatu, serta berpartisipasi. Pelaksanaan kebutuhan ini 

yang mendorong individu untuk membangun hubungan afektif dengan orang 

lain, baik di lingkungan keluarga, pergaulan atau kelompok. Manifestasinya 

dalam golf antara Lain : 

3.1. Mengembangkan Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri merupakan kunci untuk menjadi pemain golf yang sukses. 

Percaya diri adalah rasa mempercayai diri sendiri dan merasa pasti bahwa akan 

mampu melakukan keterampilan yang dibutuhakan, ( Dede Owen. 2000 : 167 ) 

Salah satu hal paling berbahaya yang dapat dilakukan pemain golf adalah 

mempertanyakan kemampuannya dalam melakukan beberapa pukulan. Banyaknya 

rintangan seperti kolam, semak-semak, bunker saat akan melakukan pukulan dapat 

memberikan tekanan mental tersendiri, sehingga perlu adanya berbagai pernyataan 

positif atau afirmasi untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri.    

3.2. Sasaran Sosial 

Keterampilan golf akan diuji dalam berbagai situasi seperti tournamen, bermain 

dengan keluarga atau teman-teman serta permainan dalam rangka bisnis. Masing-

masing situasi ini membutuhkan penetapan pikiran yang berbeda. Kegiatan 

bermain golf dengan kebutuhan sosial sering terjadi dalam rangka bisnis antara 

perusahaan satu dengan lainnya yang akhirnya membawa keuntungan bersama 



dari kedua belah pihak. Olahraga ini dapat digunakan untuk memberikan suatu 

pelayanan pada klien, atau memberikan jamuan pada rekan bisnis. 

.4. Kebutuhan akan penghargaan/ Harga diri ( Esteem needs ). 

 Adalah  Kebutuhan untuk berhasil, kebutuhan untuk dihormati. Implikasinya 

bahwa individu ingin dan perlu mengetahui bahwa dirinya mampu menyelesaikan 

segenap tugas atau tantangan dalam hidupnya dan individu butuh penghargaan 

atas apa yang telah dilakukannya. Manifestasinya dalam golf antara lain : 

 Penggunaan Imajinasi Untuk Meningkatkan Prestasi, kebanyakan pemain 

golf yang profesional dapat memvisualkan gerakan bola yang akan dipukul. 

Sehingga memantapkan orientasi target yang mengarahkan gerakan untuk 

mengayun tongkat. Imajinasi merupakan bagian dari rutinitas sebelum memukul 

bola.  

Seringnya pelaku golf memfokuskan perhatian pada pelaksanaan 

keterampilan fisik dari pada faktor mental yang juga mempengaruhi prestasi 

permainan. Untuk menekankan penggunaan imajinasi perlu adanya evaluasi 

setiap pukulan yang dilakukan dalam 18 hole dan indikasikan dengan imajinasi 

positif saat akan memukul bola.  

5. Kebutuhan aktualisasi diri ( Self actualization ). 

 Adalah nampak untuk mengembangkan kapasitas fisik, kapasitas 

mental, melalui latihan dan pendidikan.  Menurut maslow pengaktualisasian diri 

menunjuk pada upaya dari masing-masing individu untuk menjadi yang terbaik 



sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Manifestasinya dalam golf antara lain : 

 Strategi Permainan, untuk melakukan satu putaran permainan golf 

sama pentingnya dengan melatih keterampilan individual. Satu kali permainan 

memiliki sasaran atau target tertentu, dalam hal ini membantu untuk memusatkan 

perhatian dalam mencapai skor kualitas suatu permainan.  

Agar berdaya guna maka latihan harus benar dan dilakukan secara teratur dan 

menerus sepanjang hayat. Ingat akan kemunduran yang akan timbul bila kita 

menghentikan latihan ( Sudarno, 1992 : 66 ). Latihan dikatakan benar bila memenuhi 

prinsip latihan dan sesuai dengan pedoman. 

1. Frekuensi Latihan 

Bila tujuan dari latihan hanya untuk membina dan meningkatkan 

kesegaran jasmani maka frekuensi latihan cukup tiga sampai lima kali 

seminggunya. Menurut Pollock ( 1987 ) telah membandingkan perbedaan 

frekuensi latihan terhadap peningkatan Kapasitas Aerob Maksimal ( dikutib 

dari buku Pendidikan Kesegaran Jasmani, Sudarno, 1992 : 67 ). 

2. Intensitas Latihan 

Didalam labolatorium intensitas dinyatakan dengan 50 % sampai 85 % 

dari kapasitas aoreb maksimal. Bila diukur dengan denyut jantung dianjurkan 

agar intensitas latihan berkisar antara 60 % sampai 90 % denyut jantung 

cadangan  ( Maximal heart rate reserve ).  



Siklus pembinaan perlu diterapkan sehingga prestasi yang maksimal 

dapat tercapai. Program latihan dalam siklus pembinaan seorang pelatih sangat 

berperan untuk mengetahui kemajuan bagi atletnya. 

Prestasi maksimal merupakan dambaan bagi setiap olahragawan. 

Umumnya berbagai cara akan ditempuh untuk dapat mencapai prestasi puncak 

seperti seorang pemain golf akan lebih sering membaca buku dan melihat video 

golf sebagai referensi dasar,. keadaan yang demikian akan lebih mudah dan cepat 

bagi pemain golf pemula untuk mengetahui dasar-dasar permainan golf.   

Pemain golf profesional akan mengalami kesulitan untuk melakukan 

perubahan dalam teknik bermainnya,keadaan ini seperti pepatah lama yang sudah 

terbukti kebenarannya yaitu “ Merupakan hal yang mudah untuk mempelajari hal 

yang baru dari pada mengubah kebiasaan lama “.   

Berbagai macam jenis cara untuk dapat melakukan pertandingan golf 

menurut Dede Owen dibagi menjadi empat diantaranya yaitu pertandingan jenis 

Match Versus Medal Play, Scramble, Best Ball dan Nassau. 

Pertama pertandingan jenis Match Versus Medal Play biasanya sering 

digunakan dalam setiap event turnamen dalam USGA ( United State Golf 

Association) amatir. Format pertandingan ini biasanya membutuhkan lebih dari 

empat hari, dua hari pertama pemain bertanding dalam format medal play, dimana 

skor mereka dijumlahkan dan beberapa pemain dikeluarkan untuk mengurangi 

jumlah peserta. Selanjutnya dua hari terakhir pemain dibagi dalam dua kelompok 



A dan B kemudian dipasang-pasangkan dalam satu flighnya ( Regu ) sampai 

dengan tinggal satu juara yang tidak terkalahkan. 

Kedua pertandingan jenis Scramble, format jenis ini merupakan 

format permainan yang unik, bentuk permainannya dilakukan secara beregu, 

sedangkan jumlah satu regunya dapat bervariasi mulai dari dua orang sampai 

dengan empat orang atau lebih. Pelaksanaannya untuk pemukulan bola yaitu satu 

buah bola dipukul secara beregu setiap holenya hingga selesai pertandingan. 

Ketiga pertandingan jenis Best Ball juga merupakan pertandingan 

beregu, jumlah satu regunya mulai dari dua sampai empat orang atau lebih. 

Pelaksanaannya format ini yaitu masing-masing pemain dalam satu regunya 

memukul bola dan yang digunakan untuk pemukulan bola berikutnya yang 

mendarat diposisi yang terbaik dengan tujuan mencapai terbaik antara regu satu 

dengan yang lainnya. 

Keempat pertandingan jenis Nassau, format pertandingan ini dapat 

berupa perorangan ataupun beregu dan teknisnya dapat berupa match play atau 

medal play. Para pemain menentukan hal ini sebelum mereka memulai 

permainan, pengumpulan skor dalam format ini berbeda dari format lainnya. 

Nassau memiliki sistem skor tiga point, satu point untuk untuk nilai sembilan hole 

pertama, satu point lagi untuk sembilan hole kedua, dan satu point terakhir untuk 

memenangkan seluruh  jumlah skor terbaik dalam delapan belas putaran. 

 



Dalam penulisan skor untuk permainan golf sangat dibutuhkan unsur 

sportifitas dan kepribadian yang tinggi seperti : 

1. Sportif ( jujur ) karena dalam olahraga golf tidak ada wasit yang mengikuti 

jalannya pertandingan ( permainan ). 

2. Kepribadian yang menunjang langsung dalam melakukan permainan golf. 

3. Mental maupun fisik yang kuat untuk menunjang jalannya bermain golf. 

4. Memahami dan mengetahui tata cara bermain/ bertanding dan peraturan-

peraturan bermain golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini adalah jenis non eksperimen, yaitu penelitian dengan menggunakan 

survei dengan teknik angket. Survei yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

pengumpulan data atau informasi-informasi mengenai pelaku golf dilapangan golf 

bumi sendangmulyo permai semarang. 

 3.1.  Penentuan populasi dan Sampel penelitian 

3.1.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek dalam penelitian ( Suharsimi 

Arikunto, 1993 : 102 ). 

 Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pelaku golf 

di lapangan  bumi sendangmulyo permai semarang. 

Adapun alasan pengambilan populasi dilapangan golf Bumi Sendangmulyo 

Permai adalah  

a. Banyaknya pelaku golf yang datang di lapangan Bumi Sendangmulyo 

Permai dapat digunakan sebagai bahan penelitian. 

b.  Karakteristik pelaku golf dilapangan ini ada warga negara indonesia dan 

warga negara asing. 

c. Padang golf Bumi Sendangmulyo Permai merupakan salah satu lapangan 

golf kebanggaan jawa tengah yang berlokasi di kota Semarang.  

 



3.1.2. sampel 

  Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti ( Suharsimi Ariunto, 1993 

: 104 ), Sampel adalah sumber informasi ( Nana Sudjana, 1989 :  83 ).   

  Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini ditentukan 

batasan waktu saat melakukan penelitian terhadap pelaku golf di lapangan  

bumi sendangmulyo permai  semarang dijadikan sampel. 

3.1.3. Variabel penelitian  

  Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian ( Suharsimi Arikunto, 1993 : 91 ).  

  Dalam penelitian ini hanya terdapat  variabel bebas yaitu menggali 

informasi bagaimana pelaku di lapangan golf bumi sendangmulyo permai 

semarang. 

3.1.4. Metode pengumpulan data  

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode survei dengan angket. Angket atau kuesioner adalah 

jumlah pertanyaan tertulis yang digunakan supaya memperoleh informasi pada 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. 

Angket disebarkan kepada seluruh pelaku golf dilapangan Bumi Sendangmulyo 

Permai Semarang.  

Sebelum mulai dengan pengumpulan data, perlu diperhatikan beberapa 

langkah yang harus ditempuh supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. 



Langkah awal yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan persiapan secara terarah dan sistematis sehingga data yang 

terkumpul benar-benar mewakili seluruh populasi serta pelaksanaannya dapat 

efektif dan efisien. 

Pada tahap persiapan langkah-langkah yang dipersiapkan meliputi : 

3.1.4.1.Tahap Persiapan 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan Bumi 

Sendangmulyo Permai diperoleh informasi bahwa jumlah pelaku golf yang 

datang  dilapangan bumi sendangmulyo permai dalam waktu satu minggu dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian. 

3.1.4.2.Menyusun Angket 

a. Pembuatan kisi-kisi angket 

Mengadakan spesifikasi data yang menjabarkan minat yang lebih 

khusus mengarah kepada bentuk kisi-kisi pertanyaan dengan skala 

metode teori kebutuhan menurut Maslow yang komponennya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Kisi-kisi Angket Penelitian. 

INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1. fisiologis 

 

2. Rasa Aman 

 

 

3. Kebutuhan Sosial/ 

Cinta 

4. Kebutuhan 

Penghargaan 

5. Aktualisasi Diri 

a. Manfaat Pribadi 

b. Kebutuhan Primer 

a. Peraturan 

b. Cuaca 

c. Keamanan 

a. Bisnis 

b. Relasi 

a. Evaluasi 

b. Profil 

a. Usaha 

b. Cit-cita 

c. Pelatih 

 

B. Uji Coba Angket 

Angket merupakan alat ukur sebelum penelitian yang sesungguhnya, 

terlebih dahulu di uji coba sebagai persyaratan supaya diperoleh alat ukur 

yang valid dan reliable sehingga hasil pengukuran dengan alat ukur 

tersebut dapat dipercaya. Uji coba angket ini dilakukan selama dua hari di 



lapangan bumi sendangmulyo permai dengan mengambil sampel 20 

orang caddie. 

C. Seleksi Data  

Seleksi data ini dimaksudkan untuk memisahkan atau memilih data-

data yang telah terkumpul disertai dengan petunjuk pengisian angket yang 

benar. Hal ini dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, 

karena bila terdapat satu lembar yang hilang dapat berakibat kurangnya 

jumlah responden penelitian, dengan kata lain harus diadakan penelitian 

ulang, selanjutnya dapat diolah dengan ketentuan yang ada. 

D. Penskoran data 

Penskoran data ini dimaksudkan untuk memberikan nilai pada setiap 

lembar jawaban responden dengan rumus Flanangan, karena rumus ini 

termasuk rumus yang dikhotomi dengan skor 1 dan 0 atau sampai berapa 

saja menurut kemauan dan pertimbangan serta pengembangan peneliti. 

Kriteria pemberian skor pada jawaban untuk setiap item angket adalah 

sebagai berikut : 

 Skor 1 untuk jawaban “ Ya“ 

Skor 0 untuk jawaban “ Tidak“ 

3.1.4.3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

tentang daftar pelaku . Data tersebut merupakan data untuk peneliti sampel, 



metode dokumentasi digunakan juga untuk memperoleh data para pelaku 

golf dalam melakukan olahraga golf. 

3.1.4.4. Metode Angket atau kuesioner 

Metode angket atau kuesioner adalah penyelidikan mengenai suatu 

masalah yang sangat menyangkut kepentingan umum dengan jalan 

mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada 

sejumlah subjek untuk dikerjakan dan mendapat tanggapan respon. Angket 

yang digunakan adalah angket langsung tipe pilihan artinya angket 

disampaikan langsung kepada yang dimintai informasi tentang dirinya 

sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. 

Beberapa asumsi dasar kaitannya dengan teknik angket adalah sebagai 

berikut : 

      Subjek adalah orang yang tahu tentang dirinya, subjek memiliki 

kejujuran dalam menjawab, subjek dapat membaca dan menapsirkan 

pertanyaan yang sama seperti yang dimaksud peneliti. Subjek adalah para 

pelaku golf di Lapangan Bumi Sendangmulyo Permai Semarang.  

3.1.5. Instumen penelitian  

instrumen penelitian adalah alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan 

data. ( Suharsimi Arikunto, 1993 : 177 ). 

Instrumen merupakan alat bantu dalam pengumpulan data instrumen 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu instrumen survei pelaku olahraga 

golf dilapangan bumi sendangmulyo permai semarang berupa angket. 



3.1.6.Analisis Uji coba Instrumen 

3.1.6.1.Validitas Item 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak suatu 

aspek dalam psikologi terdapat pada diri seseorang, yang dinyatakan oleh 

skornya pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Ada dua macam 

validitas sesuai dengan cara pengujiannya, yaitu validitas eksternal dan 

validitas internal. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan validitas 

internal untuk menguji kevalidan butir soal. Validitas internal dapat dicapai 

apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan 

instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain sebuah instrumen 

dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen 

mendukung misi instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari 

variabel yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan bagian instrumen 

dapat berupa butir-butir pertanyaan dari angket atau butir soal tes, tetapi 

dapat pula kumpulan dari butir-butir tersebut yang mencerminkan suatu 

faktor. Sehubungan dengan ini maka dikenal adanya validitas butir dan 

validitas faktor. 

a. Sebuah instrumen memiliki validitas yang tinggi apabila butir yang 

membentuk instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen. 



b. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

faktor-faktor yang merupakan bagian dari instrumen tersebut tidak 

menyimpang dari fungsi instrumen. 

Dalam hal reliabilitas, interprestasi koefisien validitaspun bersifat relatif. Tidak 

ada batasan universal yang menunjuk pada angka minimal yang harus dipenuhi agar 

suatu tes dikatakan valid. Suatu hal yang harus disadari, bahwa validitas pada 

umumnya tidak dapat dituntut suatu koefisien yang tinggi sekali sebagaimana halnya 

dalam interprestasi koefisien reliabilitas. 

koefisien validitas yang tidak begitu tinggi, katakanlah berada disekitar angka 

0,50 akan lebih dapat diterima dan dianggap memuaskan daripada koefisien 

reliabilitas dengan angka yang sama. Namun apabila koefisien validitas itu kurang 

daripada 0,30 biasanya dianggap tidak memuaskan.  

Terhadap pertanyaan berapakah koefisien validitas yang dianggap memuaskan, 

cronbach mengatakan bahwa jawabannya yang paling masuk akal adalah “ yang 

tertinggi yang dapat kau peroleh“ ( Cronbach,1970 : 135 ). Hal ini dipertegas lagi 

olehnya dalam kaitan dengan fungsi tes untuk memprediksi hasil suatu prosedur 

seleksi. Dalam hal ini dikatakannya bahwa koefisien yang berkisar antara 0,30 sampai 

dengan 0,50 dapat memberikan konstribusi yang baik terhadap koefisien suatu 

lembaga pelatihan ( Cronbach,1970 : 429. Dikutip dari buku syarifudin anwar 2000 : 

158 ). 

 



Teknik analisa yang digunakan untuk mengukur validitas item digunakan rumus 

“ Korelasi Product Moment “ sebagai berikut : 
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X = Sekor dari hasil tes pertama ( Instrumen A ) 

Y = Sekor dari tes kedua ( Instrumen B ) 

XY= Hasil kali sekor X dengan Y untuk setiap responden 

2X = Kuadrat sekor instrumen A 

2Y  = Kuadrat sekor instrumen B 

Berdasarkan uji validitas instrumen pada 20 responden diperoleh harga 

xyr seluruh butir angket yang lebih besar dari tabelr  = 0,444 pada X = 53 dengan N = 

20. dengan demikian seluruh butir angket yang di  uji cobakan telah valid dan layak 

untuk pengambilan data penelitian.  

3.1.6.2.Reliabilitas 

Untuk menguji rekiabilitas angket penelitian, peneliti menggunakan rumus 

Alpha.     ( Suharsimi Arikunto,1993 : 190 ).  
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k = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 2
bα  = Jumlah varian butir 

2
tα  = Varian total 

 

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen pada 20 responden diperoleh harga 

11r =0,909 > tabelr = 0,444 pada X= 53 dengan N= 20 dengan demikian menunjukkan 

bahwa instrumen yang di  uji cobakan tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

3.1.7. Metode Analisis data  

Teknik statistik yang digunakan untuk mengolah data adalah dengan statistik 

deskriptif, yang sudah diketahui bahwa teknik ini merupakan salah satu cara yang 

manfaatnya bagi peneliti untuk menganalisis data. Penggunaan data statistik 

deskriptif harus diketahui jenis data yang akan dianalisis tentang jenis datanya. 

       Secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu : data nominal 

atau diskrit dan data kontinum. data diskrit adalah data yang hanya dapat 

dikelompokkan secara terpisah menjadi dua atau beberapa kelompok yang tidak ada 

hubungannya disebut data diskrit pilah atau katagorik, misalnya adalah data yang 

dapat dipisahkan menjadi dua dengan katagori “Ya“ dan “ Tidak “   setelah itu data 

dapat langsung diprosentasekan ( % ) untuk dapat memberikan deskriptif yang telah 

diteliti. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umun Pelaku Golf Di LapanganGolf Bumi  SendangMulyo 

Permai Semarang 

Pelaku golf melakukan olahraga golf sebagai suatu kebutuhan yang tidak 

dapat ditinggalkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelaku 

olahraga golf dilapangan golf Bumi  Sendangmulyo Semarang ditinjau dari jenis 

pekerjaannya sebagian besar adalah pegawai swasta maupun pengusaha. Lebih 

jelasnya berikut ini disajikan pelaku golf dilapangan golf Bumi  Sendangmulyo 

Semarang ditinjau dari jenis pekerjaannya. 

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Pelaku Golf di Bumi Sedangmulyo Permai Semarang 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

Pegawai swasta 

Pegawai negri 

47 

40 

54,02 % 

45,98% 

Jumlah 87 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa sebagain besar pelaku golf di Bumi  

Sendangmulyo Permai Semarang untuk pegawai swasta yaitu 54,02% sedangkan 

sisanya yaitu 45,98% adalah pegawai negeri. Jenis pekerjaan pelaku golf dalam 

pegawai negeri rata-rata dari dinas Pemerintahan Kota ( PEMKOT ),  sebagian lagi 



dari Instansi bank pemerintahan seperti karyawan Bank JATENG serta Pihak dari 

Asuransi. 

Ditinjau dari tingkat usianya menunjukkan bahwa  pelaku olahraga golf 

dilapangan golf Bumi Sendangmulyo Permai Semarang adalah orang-orang dewasa. 

Lebih jelasnya berikut ini disajikan tingkat usia pelaku golf dilapangan golf Bumi  

Sendangmulyo Permai Semarang. 

Tabel 3. Tingkat Usia Pelaku Golf di Bumi Sedangmulyo Permai Semarang 

No. Usia Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

28 tahun  – 38 tahun 

39 tahun  – 49 tahun 

50 tahun  – 60 tahun 

61 tahun  – 71 tahun 

37 

34 

11 

5 

42,53 % 

39,08% 

12,64% 

5,75% 

Jumlah 87 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa pelaku golf di Bumi  Sendangmulyo 

Permai Semarang memiliki usia 28 tahun sampai dengan 71 tahun. Distribusi umur 

terbesar yang melakukan olahraga golf di Bumi  Sendangmulyo Semarang adalah 

usia 28 tahun sampai dengan 38 tahun yaitu sebanyak 42,52% dan usia 39 tahun 

sampai dengan 49 tahun yaitu sebanyak 39,08%. Dengan demikian nampak bahwa 

pelaku golf di Bumi  Sendangmulyo Permai Semarang tersebut merupakan 



pengusaha, pegawai sawata maupun pegawai negri yang masih produktif dan bukan 

orang-orang lanjut usia. 

Ditinjau dari jenis kelaminnya menunjukkan bahwa pelaku olahraga golf 

dilapangan golf Bumi  Sendangmulyo Permai Semarang sebagian besar adalah laki-

laki. Lebih jelasnya berikut ini disajikan jenis kelamin pelaku golf dilapangan golf 

Bumi  Sendangmulyo Permai Semarang. 

Tabel 4. Jenis Kelamin Pelaku Golf di Bumi Sedangmulyo Permai Semarang 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

81 

6 

93,10% 

6,90% 

Jumlah 87 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa pelaku golf di Bumi  Sendangmulyo 

Permai Semarang selain memiliki jenis kelamin laki-laki, ada juga yang berjenis 

kelamin perempuan. Dengan demikian ternyata olahraga golf tersebut bukan milik 

orang laki-laki saja, akan tetapi para wanita adapula yang menyukai olahraga golf 

biarpun prosentasenya kecil. Banyaknya pelaku golf didominasi oleh laki-laki sebab 

sesuai dengan tujuan pelaku golf yaitu untuk menjamu rekan bisnisnya, sehingga 

mayoritas pelaku golf laki-laki yang bekerja dalam hal berbisnis untuk suatu 

perusahaan.   



 Ditinjau dari kewarganegaraannya menunjukkan bahwa  pelaku olahraga golf 

dilapangan golf Bumi Sendangmulyo Permai Semarang adalah berwarga negara asing 

maupun berwarga negara Indonesia. Lebih jelasnya berikut ini disajikan 

kewarganegaraan dari pelaku golf dilapangan golf Bumi  Sendangmulyo Permai 

Semarang. 

Tabel 5. Kewarganegaraan Pelaku Golf di Bumi Sedangmulyo Semarang 

No. Warga Negara Asal Negera  Jumlah Persentase 

1. 

2. 

WNI 

WNA 

Indonesia 

Korea 

Jepang 

Inggris 

Perancis 

38 

26 

12 

8 

3 

43.68% 

29.89% 

13.79% 

9.20% 

3.45% 

Jumlah 87 100% 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa sebagian besar pelaku golf di Bumi  

Sendangmulyo Permai Semarang adalah warga negara asing yang tinggal di 

Indonesia. Banyaknya warga negara asing yang melakukan golf di Bumi  

Sendangmulyo Permai Semarang tersebut disebabkan olahraga golf tersebut lebih 

digemari oleh orang-orang asing dibandingkan dengan orang Indonesia karena dari 

faktor ekonomi warga negara asing memiliki lebih banyak pendapatannya dari pada 

warga dalam negeri, faktor lain lebih banyaknya pelaku warag asing dari pada warga 

dalam negeri yaitu kebanyakan pelaku golf asing tempat tinggalnya di Kota 



Semarang berlokasi di sekitar Candi Asri dimana lokasi tersebut lebih dekat jarak 

tempuhnya dengan lapangan Bumi Sendangmulyo Permai dibanding dengan 

lapangan golf yang lain, serta caddie di lapangan Bumi Sendangmulyo Permai 

Semarang lebih banyak wanitanya sehingga banyak warga asing yang tertarik untuk 

bermain golf di di lapangan ini.  

Table 6. Pengkatagorian nilai terhadap hasil penelitian  

  Katagori Nilai 

1. Baik Sekali 81-100 

2. Baik 61-80 

3. Cukup 41-60 

4. Kurang 21-40 

5. Kurang Sekali 0-20 

 

Nilai baik sekali terdapat pada nilai 81 samapai dengan 100, nilai Baik 

terdapat pada skor 61 sampai dengan 80, untuk nilai cukup berada pada skor 41 

sampai dengan 60, sedangkan nilai kurang memiliki skor 21 sampai dengan 40, serta 

nilai kurang sekali dengan skor 0 sampai dengan 20.    

 

 

 



Gb. 3. Grafik  Khusus Pelaku Golf di LapanganGolf Sendangmulyo Permai 

Semarang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tujuan dalam melakukan olahraga golf dari para pelaku golf di 

Bumi  Sendangmulyo Semarang termasuk kategori baik dengan persentase 71%. 

Lebih jelasnya tujuan pelaku gofl melakukan olahraga golf di lapangan golf 

Sendangmulyo Permai yang meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan untuk mewujudkan diri 

dapat disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 7. Kebutuhan Fisik 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PROSENTASE

1. Kebutuhan Fisik  

- Kesegaran Jasmani 

- Mengisi Waktu Luang 

- Ekonomi 

78,45 % 

94 % 

92% 

74% 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek pemenuhan kebutuhan fisik diperoleh 

total skor sebesar 273 dengan persentase 78,45 dan termasuk kategori baik.Ditinjau 

dari tiap-tiap indikator pemenuhan kebutuhan fisik menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden yaitu 94% melakukan olahraga golf untuk mendapatkan tingkat 

kesegaran jasmani tertetu dan sisanya yaitu 6% hanya untuk sekadar refresing atau 

mengisi waktu luang. Selain untuk mendapatkan tingkat kesegaran jasmani tertentu 

menurut sebagain besar responden yaitu 92% menyatakan bahwa dengan melakukan 

olahraga golf mereka memperoleh kesenangan serta dapat mengisi waktu luang dan 

dapat untuk merehabilitasi kesehatan pribadi. Hal ini dinyatakan oleh sebagain besar 

responden yaitu 54% sedangkan sisanya yaitu 46% menyatakan bahwa dengan 

olahraga golf tidak dapat digunakan untuk merehabilitasi kesehatan pribadi. 

Berdasarkan jawaban responden menunjukan bahwa sebagian besar yaitu 74% 

menyatakan bahwa besarnya anggaran biaya yang dikeluarkan tidak mempengaruhi 

anggaran yang lain. 



Tabel 8. Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PROSENTASE 

1. Kebutuhan Rasa 

Aman 

 

 

- Kondisi Lapangan 

- Peraturan 

- Cuaca Hujan 

- Cuaca Panas 

- Keamanan Pribadi dan Relasi 

- Keamanan Bisnis 

89,66% 

 

95% 

94% 

56% 

94% 

92% 

97% 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh skor aspek pemenuhan kebutuhan rasa 

aman sebesar 624 dengan persentase 89,66% dan termasuk kategori baik. Ditinjau 

dari tiap-tiap indikator pemenuhan kebutuhan rasa aman menunjukkan bahwa para 

responden menyatakan sangat termotivasi dan bersemangat dalam melakukan 

olahraga golf dengan lapangan sangat menantang hal ini dinyatakan oleh 95% 

responden.  Saat terjebak dalam rintangan para pelaku golf melakukan sangsi 

peraturan (ruler) hal ini dinyatakan oleh 94% responden. Dengan demikian terlihat 

walaupun dalam berlatih mereka sangat sportif. Ini menunjukkan kesungguhan 

mereka dalam melakukan aktivitas gofl yang sedang mereka lakukan tersebut. 

Menurut tanggapan responden yaitu 56% menyatakan bahwa faktor cuaca tidak 



mempengaruhi mereka dalam melakukan olahraga golf yang sudah terjadwal dan 

44% menyatakan sangat mempengaruhi sehingga mereka memilih untuk 

menundanya. Menurut sebagian besar responden yaitu 94% menyatakan bahwa 

keadaan cuaca yang panas akan mempengaruhi hasil akhir, para responden juga 

menyatakan bahwa keadaan tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik untuk 

dapat menguasai permainan, hal ini dinyatakan oleh 94% responden. Walaupun 

lapangan luas dan banyak tantangan mereka menyatakan bahwa tetap memperoleh 

rasa aman selama melakukan olahraga golf. Hal ini dinyatakan oleh 94% responden. 

Dengan keadaan lapangan yang aman tersebut menyebabkan pelaku golf berani 

mengajak relasi  rekan kerja untuk menperlancar bisnis bersama.hal ini dinytaakan 

oleh 92% responden. Selain itu sebagian besar responden yaitu 97% berani 

merayakan kesuksessan dalam berbisnis dengan mengadakan event tournament golf 

di lapangan golf Bumi Sendangmulyo Permai ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 9. Pemenuhan Kebutuhan Sosial 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PROSENTASE 

1. Kebutuhan 

Sosial 

 

 

- Teman Seinstansi 

-Tidak dengan teman seinstansi 

- Rangka bisnis 

34 % 

 

15 % 

85% 

40% 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh total skor pada aspek pemenuhan 

kebutuhan sosial sebesar 89 dengan persentase 34,10% dan termasuk kategori kurang. 

Ditinjau dari tiap-tiap indikator pemenuhan kebutuhan sosial menunjukkan bahwa 

para pelaku golf di lapangan golf Sendangmulyo Permai senang berkelompok dengan 

teman teman seinstansi ada 15% dan sisanya tidak selalu harus bermain dengan 

teman seinstansi. Para responden menyatakan bahwa mereka tidak melakukan 

olahraga golf tersebut secara individu, hal ini dinyatakan oleh 85% responden. 

Mereka lebih senang melakukan olahraga golf secara berkelompok tidak dengan 

teman seinstansi . Dalam rangka bisnis hal ini dinyatakan oleh 40% responden untuk 

menjamu rekan bisnisnya . 

 

 

 



Tabel 10. Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PROSENTASE 

1. Kebutuhan 

Penghargaan 

 

 

- Evaluasi 

- Penampilan 

93,68% 

 

93% 

94% 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh total skor pada aspek pemenuhan 

kebutuhan akan penghargaan sebesar 163 dengan persentase 93,68% dan termasuk 

kategori sangat baik. Ditinjau dari tiap-tiap indikator pemenuhan kebutuhan akan 

penghargaan menunjukkan sebagian besar pelaku golf di Bumi Sendangmulyo  

sebagian besar responden yaitu 93% mengikuti event tournamen untuk bahan 

evaluasi penguasaan teknik bermain golf dengan  para golfer yang lain dan 94% 

berusaha untuk lebih memperhatikan dan menjaga penampilan (Performance) sebagai 

seorang golfer.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 11.Pemenuhan Kebutuhan Perwujudan Diri  

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PROSENTASE 

1. Aktualisasi Diri  

- Frekuensi Latihan 1-2 

- Frekuensi Latihan 3-4 

- Frekuensi Latihan diatas 4 

- Prestasi 

- Teoritis 

- Pelatih 

57,04% 

46% 

43% 

11% 

94% 

83% 

60% 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh total skor pada aspek pemenuhan 

kebutuhan perwujudan diri sebesar 397 dengan persentase 57,04% dan termasuk 

kategori cukup baik. Ditinjau dari tiap-tiap indikator pemenuhan kebutuhan 

perwujudan diri menunjukkan mereka berusaha memenuhi kebutuhan perwujudan 

diri tersebut 46% responden melakukan latihan antara 1 sampai dengan 2 kali setiap 

minggu, 43% responden melakukan latihan 3 kali sampai dengan 4 kali setiap 

minggu sedangkan pelakuk golf yang melakukan latihan 4 kali atau lebih setiap 

minggunya relatif sedikit sekali yaitu 13%. Hal ini mengingat mereka adalah orang-

orang yang memiliki kesibukan tinggi. Sebagian besar pelaku golf yaitu 94% 

melakukan latihan dengan tujuan untuk mencapai pretasi puncak, sehingga mereka 

tidak hanya sekedar berlatih saja untuk dapat bermain dengan baik akan tetapi juga 



mempelajari permainan golf secara teoritis dari referensi tertentu. Hal ini dilakukan 

oleh 83% responden. Selain mempelajari permainan golf secara teoritis 60% 

responden memerlukan seorang pelatih yang profesional dalam bermain golf 

sehingga mereka mendapatkan teknik bermain golf lebih banyak dari pelatih dan 

berusaha melakukan program latihan teknik bermain golf yang diperolehnya tersebut 

secara optimal.  

Manfaat yang hendak dicapai oleh pelaku golf di lapangan golf  

Sendangmulyo yang tertinggi adalah pemenuhan kebutuhan penghargaan yaitu 

dengan persentase 93,68% dan termasuk kategori sangat baik, selanjutnya diikuti oleh 

pemenuhan rasa aman dengan persentase 89,66% dan termasuk kategori tinggi, 

pemenuhan kebutuhan fisik dengan persentase 78,45% dan termasuk kategori baik, 

pemenuhan kebutuhan perwujudan diri dengan poersentase 57,04% dan yang terakhir 

yaitu pemenuhan kebutuhan sosial dengan persentase 34,10%. 

4.3 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku golf di Bumi 

Sedangmulyo Semarang adalah orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. 

Kebanyakan diantara mereka berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan olahraga 

golf adalah olahraga yang lebih digemari oleh orang laki-laki dibandingkan 

perempuan. Namun demikian adapula para pelaku golf di Bumi Sendangmulyo 

Semarang yang berjenis kelamin wanita. hal ini menunjukkan bahwa ternyata adapula 

wanita yang menyukai olahraga golf walaupun jumlahnya relatif sangat sedikit sekali. 

Ditinjau dari jenis pekerjaanya menunjukkan bahwa pelaku olahraga golf di Bumi 



Sendangmulyo permai adalah karyawan swasta maupun pengusaha, hal ini 

disebabkan olahraga golf itu sendiri merupakan olahraga golongan ekonomi 

menengah keatas, sehingga tidak semua orang mampu melakukannya. Adapula para 

pegawai negeri yang melakukan olahraga golf, itupun dilakukan oleh pegawai-

pegawai negeri yang jabatannya tinggi. Mengingat olahraga golf merupakan olahraga 

yang mahal sehingga yang menyukainyapun orang-orang yang sudah mapan dalam 

pekerjaannya hal ini terlihat dari pelaku golf di Bumi Sendangmulyo permai tersebut 

kebanyakan memiliki usia antara 28 sampai dengan 49 tahun.  

 Ditinjau dari tujuan masing-masing pelaku golf di Bumi Sedangmulyo 

semarang ternyata sebagian besar diantara mereka melakukan olahraga  golf untuk 

memenuhi kebutuhan fisik yaitu untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani 

tertentu dan untuk memperoleh tingkat kesenangan tersendiri dalam mengisi waktu 

luangnya. Ada sebagian dari mereka yang menggunakan olahraga golf tersebut 

sebagai usaha rehabilitasi untuk kesehatan pribadi, hal ini biasanya dilakukan oleh 

pelaku-pelaku golf yang telah memiliki usia lanjut dengan tingkat kondisi fisik yang 

mulai menurun. Sehingga pelaku golf di Bumi Sendangmulyo menjadikan olahraga 

golf tesebut sebagai kebutuhan pokok yang sama pentingnya seperti kebutuhan akan 

makan, minum maupun yang lain sehingga menganggarkan kegiatan olahraga golf 

yang tidak akan berdampak terhadap kebutuhan lainnya. 

Pemenuhan kebutuhan rasa aman pelaku golf di Bumi sendang mulyo Permai 

sudah sangat baik. Adanya kondisi lapangan gofl Bumi Sedangmulyo cukup panas 

karena merupakan lapangan yang baru, justru hal itu menjadi tantangan dan 



menumbuhkan motivasi dan semangat para pelaku golf untuk meningkatkan teknik 

dan kemampuannya. Hal itu ditunjukkan dari tingkat sportifitas yang mereka 

tunjukkan saat berlatih, saat mereka terjebak dalam rintangan mereka akan tetap 

mengikuti sangsi peraturan (ruler) yang ada. Kondisi cuaca yang berubah-ubah 

seperti hujan, panas, dingin dan bersalju yang tidak dapat diperkirakan untuk bermain 

golf, oleh karena itu sebagian  para pelaku golf di Bumi Sendangmulyo Permai 

Semarang cenderung memilih menunda latihan saat kondisi cuaca buruk. Bumi 

Sendangmulyo Permai Semarang merupakan lapangan golf yang baru sehingga 

keadanyaanya masih panas karena masih sedikitnya pepohonan yang tumbuh di 

lapangan tersebut, namun demikian para pelaku golf menggangap bahwa keadaan 

yang panas tersebut bukan merupakan penghalang bagi mereka untuk berlatih. 

Mereka menyatakan bahwa justru keadaan yang panas tersebut justru merupakan 

tantangan bagi mereka dalam rangka menguasai teknik dalam permainan golf yang 

baik. Sedangkan kondisi cuaca yang panas juga dapat menggangu hasil akhir dengan 

menunggu kondisi cuaca yang baik. Keadaan cuaca tersebut akan mempengaruhi 

hasil skor akhir bagi para pemain, namun demikian kondisi tersebut justru merupakan 

tantangan yang menarik bagi mereka untuk dapat melakukan permainan secara baik.  

Lapangan golf Bumi SendangmulyoPermai Semarang sangat luas, walupun 

demikian tingkat keamanannya tetap terjamin sehingga hal ini menarik bagi para 

pelaku golf untuk mengajak relasi teman sekerja untuk bermain bersama di sana. Hal-

hal yang sering dilakukannya dengan teman bisnis antara lain yaitu dengan 

mengadakan event-event untuk merayakan keberhasilan bisnis mereka.  



Tujuan mereka mengikuti event adalah untuk bahan evaluasi penguasaan 

teknis bermain golf dengan para golfer yang lain. Oleh karena itu saat mengikuti 

event mereka melakukan dengan sunguh-sungguh dan memperhatikan serta menjaga 

penampilannya agar dapat menjadi juara.  

Dalam melakukan latihan, biasanya para pelaku golf di Bumi Sendangmulyo 

Permai Semarang adalah antara 1 kali hingga empat kali setiap minggunya dan sangat 

sedikit sekali diantara mereka yang melakukan latihan empat kali atau lebih dalam 

satu minggunya. Hal ini disebabkan olahraga golf sangat menguras tenaga dan juga 

mereka tidak punya cukup waktu uuntuk melakukan latiha secara rutin akibat dari 

kesibukan mereka yang tinggi. Para pelaku golf di Bumi Sendangmulyo sangat 

bersungguh-sungguh dalam mendalami olahraga golf, hal ini ditunjukan dari usaha 

mereka dalam peningkatan teknik bermain golf yang bukan hanya secara praktis saja 

tetapi mereka juga belajar permainan golf tersebut secara teoritis dengan mempelajari 

referensi-referensi tertentu. Disamping itu banyak diantara mereka yang 

menggunakan pelatih yang profesinal untuk meningkatkan teknik permainannya. Dari 

para pelatih tersebut mereka mendapatkan motivasi untuk dapat mengusasi teknik 

secara baik sehingga mereka melaksanakan seluruh program latihan yang diajarkan 

oleh para pelatih tersebut. 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka peneliti dapat menarik 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Pemenuhan kebutuhan fisik pelaku golf yang melakukan olahraga golf di bumi 

sendangmulyo Permai sebesar 78,45% hasil penelitian responden ini memiliki 

kategori sangat baik. Mereka melakukan olahraga golf untuk memperoleh tingkat 

kesegaran tertentu serta untuk memperoleh kesenangan tersendiri dari kegiatan 

yang dilakukannya tersebut. 

2. Pemenuhan kebutuhan rasa aman di lapangan golf  Bumi sendang mulyo sebesar 

89,66%. Walaupun lapangan golf Bumi sendang mulyo Permai Semarang 

merupakan lapangan baru dengan tingkat rintangan pada kondisi lapangan dan 

cuaca yang tinggi, hal ini  justru menjadi motivasi para pelaku golf untuk dapat 

melakukan olahraga golf tersebut secara sportif pada seluruh peraturan yang ada 

dalam ranngka meningkatkan penguasaan teknik. 

3. Pemenuhan kebutuhan sosial dari lapangan golf Bumi sendangmulyo Permai 

Semarang sebesar 34,10% sehingga menjadikan pelaku golf berani mengajak 

rekan bisnis melakukan olahraga golf  di lapangan ini sebagai sarana 

memperlancar hubungan bisnisnya. 



4. Pemenuhan kebutuhan penghargaan pelaku golf di lapangan golf Bumi 

sendangmulyo Permai memperoleh hasil penelitian dari responden sebesar 

93,68%. Hal ini ditunjukkan dari seringnya lapangan ini disajikan sebagai tempat 

menyelenggarakan event-event Pertandingan. 

5. Pemenuhan kebutuhan perwujudan diri pelaku golf di lapangan golf bumi 

sendangmulyo Permai Semarang sebesar 57,04%. Hal ini ditunjukkan dari 

seringnya lapangan ini disajikan sebagai tempat latihan yang mendatangkan 

pelatih profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis 

permainannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat 

mengajukan saran antara lain,  

1. Guna mendapatkan kebutuhan fisik yang sempurna dan tingkat kesegaran jasmani 

yang baik pelaku golf perlu melakukan aktivitas secara berkala. 

2. Pelaku golf perlu cermat dan akurat dalam mengetahui karakteristik lapangan saat 

bermain untuk medapatkan skor yang baik. 

3. Pengelola lapangan golf Bumi Sendangmulyo hendaknya tetap meningkatkan 

keamanan agar para pelaku golf tetap memilih lapangan tersebut sebagai tempat 

berlatih maupun tempat melakukan event-event golf. 

4. Lapangan golf Bumi Sendangmulyo keadaanya masih belum sempurna, yaitu 

masih sangat panas, oleh karena itu perlu tindakan kusus untuk mengatasi 



permasalahan ini agar keadaan lapangan dapat secepat mungkin rindang dan 

nyaman untuk melakukan latihan. 

5. Para pelaku golf di Bumi Sendangmulyo Permai Semarang sebagian besar adalah 

bertujuan akhir untuk dapat berprestasi dan banyak diantara mereka masih 

membutuhkan pelatih yang profesional, oleh karena itu hendaknya pihak 

pengelola dapat menyediakan pelatih-pelatih yang lebih profesional agar minat 

pelaku golf untuk berlatih di lapangan tersebut dapat meningkat. 
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Lampiran 1      

 

 KISI-KISI ANGKET MANFAAT DAN INFORMASI OLAHRAGA GOLF 

MENGGUNAKAN TEORI ABRAHAM MASLOW 

INDIKATOR SUB. 

INDIKATOR 

ITEM JUMLAH 

1. Kebutuhan fisik 

 

 

2. Kebutuhan rasa 

aman 

 

3. Kebutuhan 

sosial 

4. Kebutuhan akan 

penghargaan 

 

5.  Kebutuhan 

untuk 

mewujudkan 

diri 

a. Manfaat pribadi 

b. Kebutuhan 

primer 

a. Peraturan 

b. Cuaca 

c. Keamanan 

a. Bisnis 

b. Relasi 

a. Evaluasi 

b. Profil 

 

a. Usaha 

b. Cita-cita 

c. Bimbingan/ 

Pelatih 

1, 2,  

3,4 

 

5,6 

7,8,9 

10,11,12 

13,14 

15 

16 

17 

 

18,19, 20 

21,22 

23,24,25 

2 

2 

 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

 

3 

2 

3 

Jumlah   25 



 

SURVEI  PELAKU OLAHRAGA GOLF DI LAPANGAN BUMI 

SENDANGMULYO PERMAI 

 

Angket Isian 

Nama        : 

Pekerjaan  : 

Usia           : 

Jenis Kelamin : 

Warga Negara : 

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Saudara mohon membaca pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian 

memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat, situasi dan 

keadaan sebenarnya. 

2. Berilah tanda ( V ) dalam tanda kurung yang telah tersedia, untuk jawaban 

yang sesuai dengan pendapat saudara. 

3. Setelah angket diisi, mohon diserahkan kembali kepada petugas yang 

membaginya. 

4. Atas kerelaan dan kesediaan saudara dalam mengisi angket ini, saya 

mengucapkan terima kasih. 

 



 

PERNYATAAN : 

1. Aktivitas olahraga golf yang saya lakukan bertujuan untuk mendapatkan 

tingkat kesegaran jasmani tertentu. 

                (    ) Ya                      (     ) Tidak 

2. Saya dapat memperoleh kesenangan tersendiri dengan melakukan 

olahraga golf untuk mengisi waktu luang. 

          (     )  Ya   (     ) Tidak 

3. Selain untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu, olahraga golf 

juga untuk usaha rehabilitasi bagi kesehatan pribadi saya.                                            

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

4. Jika no 3 “Ya“ Besarnya anggaran biaya untuk aktivitas olahraga golf 

tidak mempengaruhi faktor kebutuhan yang lain.                                                                       

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

5. Saya akan lebih termotivasi/ bersemangat pada saat saya melakukan 

olahraga golf dengan karakteristik rintangan dilapangan yang sangat 

menantang.                                                                                                       

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

6. Jika jawaban no 5 “YA“ Pada saat terjebak dalam rintangan permainan, 

untuk melanjutkannya saya mengikuti sangsi peraturan ( Ruler ) yang ada.                             

(     ) Ya                       (     ) Tidak 



7. Faktor cuaca yang kurang baik tidak mempengaruhi saya untuk tidak 

melaksanakan olahraga golf yang sudah terjadualkan.                                                

(     ) Ya        (     ) Tidak 

8. Keadaan lapangan yang panas cukup memberi pengaruh terhadap hasil 

akhir (Skor) yang saya capai dalam melakukan olahraga golf.                             

(     ) YA    (     ) Tidak 

9. Jika 8 “YA“ kondisi tersebut merupakan suatu tantangan yang menarik 

bagi saya untuk dapat menguasai permainan dalam melakukan teknik 

bermain golf.                                                                                                  

(     )  Ya     (     ) Tidak 

10. Walaupun lapangan golf sangat luas dan banyak tantangan  rasa aman 

dapat saya peroleh selama saya melakukan olahraga golf.                                                        

(     ) Ya                       (     ) Tidak    

11. Jika jawaban no 10 “YA“ saya berani mangajak relasi mitra kerja  bermain 

golf dengan tujuan untuk pengembangan kelancaran bisnis bersama.                            

(     ) Ya                        (     ) Tidak 

12. Jika jawaban no 10 “YA“ Untuk merayakan kesuksessan dalam berbisnis 

saya akan mengadakan event tournament golf dengan perusahaan mitra 

bisnis.                                                                                                             

(     ) Ya                       (     ) Tidak 



13. Didalam olah raga golf saya lebih sering melakukannya secara individu              

(pribadi)jika dibandingkan dengan berkelompok.                                                                      

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

14. Jika jawaban no 13 “Tidak“ saya lebih sering berkelompok dengan                 

teman-teman sekerja/seinstansi .                                                                                                 

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

15. Jika jawban no 13  “Tidak“ Saya lebih sering berkelompok dengan                             

teman-teman bisnis.                                                                                                              

(     ) Ya                       (     ) Tidak  

16. Sebagai pemain golf saya mengikuti event tournamen untuk bahan 

evaluasi penguasaan teknik bermain golf dengan  para golfer yang lain.                             

(     ) Ya                        (     ) Tidak 

17. Jika jawaban no 16 “YA“Saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan 

dan menjaga penampilan ( Performance ) sebagai seorang golfer.                             

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

18. Frekuensi latihan olahraga golf yang saya lakukan 1-2 kali/minggu.                                        

(     ) Ya                        (     ) Tidak 

19. Frekuensi latihan olahraga golf yang saya lakukan 3-4 kali/minggu.                      

(     ) Ya                       (     ) Tidak 

20. Frekuensi latihan olahraga golf yang saya lakukan lebih dari 4 

kali/minggu.                                                                                                     

(     ) Ya                      (     ) Tidak 



21. Aktivitas olahraga golf yang saya lakukan bertujuan untuk mencapai 

pretasi  puncak.                                                                                                                  

(     ) Ya                     (     ) Tidak 

22. Jika no 21 “ Ya “ untuk meningkatkan teknik bermain golf saya dukung 

dengan mempelajari secara teori dalam buku referensi tertentu.                             

(     ) Ya                     (     ) Tidak 

23. Jika no 21 “ Ya “ saya memerlukan seorang pelatih yang profesional 

dalam bermain golf.                                                                                                                  

(     ) Ya       (     ) Tidak 

24. Berbagai motivasi dalam menguasai teknik bermain golf lebih banyak 

saya peroleh dari pelatih.                                                                                                             

(     ) Ya                      (     ) Tidak 

25. Jika no 24 “ Ya “ Seluruh program latihan teknik bermain golf akan saya 

lakukan secara optimal.                                                                                       

(     ) Ya                    (     ) Tidak 

 

 

 

 

 

 

 



GOLFERS SURVEY IN BUMISENDANGMULYO PERMAI FIELD 

 

Questionaire. 

 

 Nama  : 

 Job  : 

 Age  : 

 Sex  : 

 Nationality : 

 

 

 INSTRUCTION. 

1. You should read these question, choose the provide answer based on the real 

opinion, situation and condition. 

2. Put a thick ( V ) in the brackets on the answer based on your opinion. 

3. After filled it in, hand it in to the person in chair. 

4. I would like to say thank you for your time in filling in this questionaire. 

 

 

 

 

 



1. I do golf to refresh my soul. 

     Yes (   )  No (   ) 

2. I get an excitement by doing golf in my rest time.   

     Yes (   )  No (   ) 

3. Beside refreshing my soul, golf rehabilitates my personality..   

      Yes (   )  No (   ) 

4. If the answer for question no.3 is “ Yes“, the cost used for golf doesn’t influence 

other need. 

     Yes (   )   No (   ) 

5. I’m more motivated when I do golf with challenging field.   

     Yes (   )  No (   ) 

6. If the answer for question no.5 is “ Yes“, when I get stucked in the field, I follow 

the rules to continue the game. 

     Yes (   )                No (   ) 

7. Bad weather doesn’t influence me to do golf.  

     Yes (   )            No (   ) 

8. Hot weather influence the final score I get in golf.  

     Yes (   )   No (   ) 

9. If the answer for question no.8 is “ Yes“, the condition challenges me to master 

the golf techniques. 

    Yes (   )    No (   ) 

 



10. Although the golf field is wide and challenging, I feel save in doing golf.  

     Yes (   )   No  (   ) 

11. If the answer for question no.10 is “ Yes“, I will ask my collegues to play with 

me related to our bussines. 

     Yes (   )    No (   ) 

12. If the answer no.10 is “ Yes“, to collebrate my success in bussiness, will held 

golf tournament with my collegues. 

     Yes (    )    No (   ) 

13. In golf, I do golf mostly individually than in group. 

     Yes (   )   No (   ) 

14. If the answer for question no.13 is “ No“, I do golf mostly with my friends. 

    Yes (   )    No  (   ) 

15. If the answer for question no.13 is “ No“, I do golf with my collegues.  

    Yes (   )    No (   ) 

16. As a golfer, I join tournament to evaluete my techniques with other golfer.            

Yes (   )   No (   )  

17. If the answer question no.16 is “ Yes“, I will try to give more attention and keep 

my performance as a golfer. 

    Yes (   )  No (   ) 

18. I do golf 1-2 time a week.  

    Yes (   )     No  (   ) 

 



19. I do golf 3-4 time a week..  

    Yes  (   )      No (   ) 

20. I do golf more than 4 time a week. 

      Yes (   )    No  (   ) 

21. I do golf to achieve the best achievement.                                                                  

Yes (     )  No (     ) 

22. If the answer for question no.21 is “ Yes“, to increase my techniques, I study the 

theory from certain books.                                                                                         

Yes (     )  No (     ) 

23. If the answer question no. 21 is “ Yes“, I need a professional trainer in playing 

golf.                                                                                                                      

Yes (     )  No (     ) 

24. I get a lot of motivation in mastering golf techniques from thr trainer.                      

Yes (     )  No (     ) 

25. If the answer for the question no 24. is “ Yes“, I’ll do all golf techniques 

optimally.                                                                                                                 

Yes (     )  No (     )   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


