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ABSTRAK 

DELI SURYANI TANJUNG, Motivasi Berprestasi Atlet Tenis Progress 

Unimed Tahun 2013. 

(Pembimbing:  Nono Hardinoto)                             

Skripsi Medan: Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2014. 

 Pada saat ini olahraga permainan tenis telah digemari oleh masyarakat, 

karena cabang olahraga tenis merupakan cabang olahraga prestasi. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya perkumpulan olahraga tenis ditingkat regional, 

nasional, maupun internasional. Salah satu klub tenis yang memiliki manajemen 

pembinaan bagi atlet tenis adalah Sekolah Tenis Progress Medan.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi atlet-atlet berprestasi 

di Medan dan juga dapat menjadi acuan bagi atlet, pelatih,  dan klub-klub tenis 

baik di Medan maupun daerah lain yang juga ingin melahirkan atlet-atlet tenis 

berprestasi.     

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan tes penyebaran angket dalam mengumpulkan 

data penenelitian. Adapun jumlah subjek penelitian 17 atlet. Instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui  data motivasi berprestasi atlet tenis progress 

unimed tahun 2013 adalah angket yang sebelum dilakukan penelitian angket 

terlebih dahulu diuji cobakan, setelah diuji cobakan kemudian dicari validitas dan 

reliabilitas angket. Setelah dapat validitas dan reliabilitas angket dari 60 butir 

angket ternyata yang valid 28 butir. Dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berprestasi dengan nilai persentase jumlah keseluruhan adalah 79% termasuk 

dalam kategori tinggi. 

Hasil analisis data deskriptif persentase menunjukkan bahwa motivasi 

berprestasi atlet tenis progress unimed tahun 2013 berdasarkan indikator dan sub 

indikator diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Mengatasi stress:-  Mampu 

mengatasi stress 88.23% dengan kategori sangat tinggi,- Mengendalikan emosi 

85.3% dengan kategori sangat tinggi, 2). Kesempurnaan:- Membuat Target 

79.41% dengan kategori tinggi,- Berlatih lebih keras 90.3% dengan kategori 

sangat tinggi, 3). Status:- Penghargaan dari masyarakat 78% dengan kategori 

tinggi, 4). Kebutuhan untuk di akui:- Diakui oleh sesama atlet 73.03% dengan 

kategori tinggi,- Diakui oleh pelatih 78.7% dengan kategori tinggi, 5). Hadiah-

hadiah:- ingin mendapatkan hadiah 68.14% dengan kategori tinggi, 6). Kondisi 

fisik/mental:- Mengatasi kekurangan fisik/mental 75.74% dengan kategori tinggi, 

7). Membentuk watak/ karakter:- Tanggung jawab 80% dengan kategori sangat 

tinggi, - Sportif 92,65%  dengan kategori sangat tinggi.    

                          


