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ABSTRAK

Perenang merupakan mitra bagi klub untuk mencapai tujuannya, oleh karena
itu perenang-perenang berprestasi sangatlah dibutuhkan oleh klub untuk
mempertahankan keberadaannya. Prestasi perenang dipengaruhi oleh faktor intemal
dan ekstemal. Salah satu faktor intemal adalah motif berprestasi. Banyak fatlor yang
mempengaruhi perkembangan motif berprestasi seperti cara pengasuhan ibu,
hubungan orang tua dengan anak, urutan kelahiran, inteligensi, ras dan lingkungan.
Pada perenang, salah satu faktor ekstemal yang diduga mempengaruhi motif
berprestasi adalah komitmen terhadap klub. Klub renang adalah salah satu organisasi
yang sangat padat dengan persaingan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk
mengetahui hubungan komitrnen terhadap klub dengan motif berprestasi pada
organisasi olah raga khususnya klub renang.

Subjek penelitian adalah perenang yang ada di klub Hiu dan Suryanaga yang
mempunyai prestasi minimal pemah juara daerah dan berusia antara 12 sampai 21
tahun. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dianalisis dengan tehnik
analisis product moment. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ada
hubungan yang sangat meyakinkan antara komitmen terhadap klub dengan motif
berprestasi ( r : 0,773 ; p < 0,01). Sumbangan efektif komitmen terhadap klub
terhadap motif berprestasi sebesar 59,7%. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh,
maka dapat ditarik simpulan bahwa faktor yang kemungkinan sangat berpengaruh
pada perkembangan motif berprestasi pada perenang berprestasi adalah komiunen
terhadap klub.

Bagi pengembangan penelitian khususnya penelitian dicabang olah raga^
renang disarankan untuk meneliti variabel lain misalnya pengaruh jenis kelamin, usia
atau menggunakan subjek yang tidak mempunyai prestasi sebelumnya.Berdasarkan
hasil penelitian ini diharapkan klub dapat terus meningkatkan dan mempertahankan
prgstasi yang ada Disarankan juga agar klub lebih meningkatkan komitmen
anggotanya misalnya dengan memberikan otonomi, tanggung jawab dalam pekerjaan,
memberikan kesempatan untuk mendapatkan tantangan serta kesempatan
berkembang secara pribadi. Khusus untuk klub Suryanaga untuk lebih
memperhatikan faktor disiplin. Bagi perenang disarankan untuk lebih membina
komitrnennya terhadap klub misalnya dengan mempertinggi keterlibatannya,
meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap nilai nilai organisasi,
meningkatkan loyalitasnya dan disarankan pula untuk meningkatkan motif
berprestasinya misalnya dengan melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-
baiknya, mau menerima masukan dan memperbaiki kesalahannya, mempunyai taraf
aspirasi yang realistis, mau beke{a keras, bertindak keatif seperti mencari variasi
latihan dan membuat latihan menjadi menyenangkan.
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