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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini merupakan pendahuluan dari skipsi yang akan membahas 

beberapa hal terkait penelitian, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga pada hakikatnya merupakan kegiatan fisik dan psikis 

yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain, atau 

unsur alam (Dinata, 2008). Kegiatan dalam bidang olahraga merupakan 

salah satu cara untuk berprestasi khususnya pada seorang remaja. 

(Santrock, 2007). Hal tersebut sejalan dengan adanya pembinaan atlet 

usia remaja. Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 

merupakan suatu bagian dari sistem pembinaan prestasi olahraga terhadap 

pelajar atau remaja. Atlet yang mempunyai kondisi fisik yang bagus dan 

prima belum tentu menghasilkan prestasi yang gemilang kalau tidak 

didukung oleh mental ataupun kondisi psikis yang baik (Gunarsa dkk, 

1996). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi menurut 

Baursfeld dan Schrouter dalam Dick (2008), yaitu faktor internal 

diantaranya fisik, teknik, taktik/strategi, psikis, dan konstitusi tubuh serta 

faktor ekstrinsik yang meliputi lingkungan, teknik atasan dan jaminan 

karir. Gunarsa dalam bukunya Psikologi Olahraga, (1987) menyebutkan 

bahwa kedua faktor tersebut (internal dan eksternal) menjadi penggerak 

(motif – motif) dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan 

berolahraga, menjamin keberlangsungan latihan dan memberikan arahan 

pada kegiatan latihan untuk mencapai kegiatan yang dikehendaki. Dengan 

kata lain hal tersebut menjadi dasar motivasi atlet dalam meraih prestasi. 

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muskanan 

(2015) yang menyatakan bahwa motivasi dapat dibagai atas motivasi 
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sekunder dan primer, namun para ahli setuju membaginya dalam dua 

jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Secara lebih spesifik motivasi yang 

dimaksud dalam hal ini merupakan motivasi atlet dalam meraih prestasi. 

Motivasi berprestasi dalam olahraga adalah aspek psikologis yang 

berperan penting bagi para pelatih, guru dan pembina olahraga, karena 

motivasi tersebut adalah dasar untuk menggerakan dan mengarahkan 

perilaku seseorang dalam olahraga (Muskanan, 2015). 

Motivasi berprestasi adalah suatu usaha yang tinggi untuk 

mencapai keberhasilan dalam segala aktivitas kehidupan manusia 

(McClelland, 1987). Adisasmito (2007) menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi pada atlet adalah aspek yang sangat dibutuhkan untuk menjadi 

sukses dalam meraih prestasi. Orang yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi cenderung untuk segera mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Robbins (2001) mengemukakan bahwa motivasi merupakan kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi, 

yang di kondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi 

suatu kebutuhan individual. 

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Nusa 

Tenggara Timur mengungkapkan bahwa pada tahun 2010-2012, prestasi 

pada atlet binaan PPLP NTT kurang baik karena dari 36 orang atlet yang 

dibina, pada tahun 2010 terdapat 12 orang tidak berprestasi, tahun 2011 

terdapat 15 orang tidak berprestasi dan tahun 2012 terdapat 6 orang tidak 

berprestasi (Muskanan, 2015). Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

motivasi yang dimiliki oleh atlet tersebut, baik itu motivasi intrinsik yang 

berasal dari dalam diri atlet maupun motivasi ekstrinsik dari luar diri atlet 

(Muskanan, 2015). 

Wayne Halliwell dalam Gunarsa, et.al. (1987), menyatakan 

bahwa sebenarnya motivasi yang menjadi dasar tingkah laku dalam 

olahraga adalah faktor instrinsik (dorongan dari dalam diri individu), 

namun selalu ditambah dengan faktor ekstrinsik termasuk di dalamnya 

adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan dan 

sebagainya. Dengan demikian motivasi berprestasi yang diraih seorang 
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atlet tidak akan terlepas dari faktor ekstrinsik yang meliputi hubungan 

antar manusia, imbalan,  kondisi lingkungan dan sebagainya (Muskanan, 

2015). Faktor ekstrinsik (hubungan antar manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan dan sebagainya) tersebut merupakan bagian dari dukungan 

yang diberikan oleh organisasi yang dipersepsikan oleh atlet seperti yang 

dikemukakan oleh Rhoades dan Eisenberger (2002), bahwa persepsi 

dukungan organisasi dalam hal ini diartikan sebagai persepsi atlet 

mengenai sejauh mana organisasi memberi dukungan pada mereka dan 

sejauh mana kesiapan organisasi dalam memberikan bantuan pada saat 

dibutuhkan, dan konsep persepsi dukungan organisasi ini dapat dilihat 

dari aspek-aspek latihan maupun pada saat pertandingan berlangsung. 

Faktor-faktor ekstrinsik tersebut sejalan dengan teori perceived 

organizational support (POS) Rhoades & Eisenberger (2002) yang 

mengacu pada persepsi individu mengenai sejauh mana organisasi 

menilai kontribusi, memberi dukungan dan peduli terhadap kesejahtraan 

mereka. Untuk dapat memotivasi individu, organisasi harus membantu 

individu untuk mencapai tujuan individu (Maria, 2010). Selanjutnya 

Eisenberger dan Rhoades (2002) mengungkapkan, penilaian positif dari 

organisasi dapat meningkatkan kepercayaan bahwa peningkatan usaha 

dalam bekerja akan dihargai. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

dari Agustiningrum (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungann positif 

dari Persepsi Dukungan Organisasi terhadap performa atlet Speeder 

Pump It Up di Surabaya. Menurut Einsenberger dan Rhoades (2002) 

persepsi dukungan organisasi mengacu pada persepsi anggota mengenai 

sejauh mana organisasi menilai kontribusi mereka dan peduli pada 

kesejahteraan mereka. 

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat masalah tersebut, oleh sebab itu peneliti melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara Persepsi Dukungan Organisasi 

dengan Motivasi Berprestasi pada atlet PPLP Propinsi Jawa Barat” 

 

 



4 
 

Hadhy Muhammad Fauzy, 2016 
HUBUNGAN ANTARA PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT (POS) DENGAN MOTIVASI 
BERPRESTASI PADA ATLET PPLP PROPINSI JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum perceived organizational support (POS) 

yang dimiliki oleh atlet PPLP Propinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimana gambaran umum motivasi berprestasi yang dimiliki oleh 

aatlet PPLP Propinsi Jawa Barat? 

3. Apakah terdapat hubungan antara perceived organizational support 

(POS) dan motivasi berprestasi pada atlet PPLP Propinsi Jawa Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran umum perceived organizational support 

(POS) yang dimiliki oleh atlet PPLP Propinsi Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui gambaran umum motivasi berprestasi yang dimiliki 

oleh atlet PPLP Propinsi Jawa Barat. 

3. Untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara perceived 

organizational support (POS) dan motivasi berprestasi pada atlet PPLP 

Propinsi Jawa Barat. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunanan teoritis dengan 

menambah dan memperkaya kajian serta referensi mengenai perceived 

organizational support (POS) dalam hubungannya dengan motivasi 

berprestasi khususnya pada atlet PPLP Propinsi Jawa Barat. 

Selain itu pula, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan 

secara praktis antara lain: 

a. Hasil penelitian akan bermanfaat bagi subjek penelitian agar dapat 

meningkatkan motivasi berprestasi dalam mencapai prestasi yang 

maksimal. 
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b. Hasil penelitian akan bermanfaat bagi organisasi terkait secara 

umumnya agar dapat mempelajari dari subjek penelitian yang 

berfungsi sebagai model dalam mengoptimalkan pencapaian prestasi. 

c. Memberikan informasi serta gambaran mengenai perceived 

organizational support (POS) dan motivasi berprestasi bagi atlet. 

Sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan 

prestasi secara optimal. 

d. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian mengenai perceived organizational support (POS) dan 

motivasi berprestasi. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

1. BAB I PENDAHULUAN berisi mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II KAJIAN TEORI membahas mengenai landasan teori yang 

akan digunakan untuk penelitian, yaitu mengenai perceived 

organizational support dan motivasi berprestasi. 

3. BAB III METODE PENELITIAN berisi mengenai mengenai metode 

yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan beberapa hal 

seperti lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, teknik 

pengambilan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang 

digunakan. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi 

mengenai pengolahan data dan pembahasan hasi penelitian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN menyajikan kesimpulan 

berdasarkan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan penelitian sekaligus memberikan saran-saran yang bermanfaat 

untuk berbagai pihak. 


