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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

  

5.01. Tema & Intensitas Data Seluruh Subjek 

Bedasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa para subjek memiliki motivasi yang hampir sama dalam 

mengikuti komunitas sepeda motor yang dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal ini disertai dengan 

intensitas yang berbeda-beda. Adanya faktor internal dan faktor eksternal di 

dalamnya mempengaruhi masing-masing motivasi yang muncul dalam setiap 

subjek. Secara umum motivasi yang muncul pada ketiga subjek adalah 

keinginan untuk memenuhi motivasi Exsistence, Relatedness dan Growth serta 

menunjukkan pada masyarakat bahwa penilaian negatif masyarakat terhadap 

perempuan anggota komunitas sepeda motor selama ini salah. 

Motivasi Exsistence, Relatedness dan Growth pada subjek I, M dan P 

terwujud dalam hal yang berbeda-beda. Motivasi Exsistence yang terwujud 

dalam diri I adalah rasa aman dan rasa di lindungi yang disebabkan karena 

kondisi ayah I yang otoriter dan selalu melarang I. I merasa ayahnya bukan 

menjaganya akan tetapi membuatnya merasa tidak nyaman dan tidak bebas 

melakukan hal-hal yang diinginkan. Dalam komunitas sepeda motor, I 

mendapatkan rasa kebebasan yang selama ini tidak didapatkan, I dapat 

mengekspresikan apa yang diinginkan dan mendapat banyak teman laki-laki 
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yang dirasa mampu menjaganya setiap saat sehingga I merasa aman berada 

ditengah-tengah komunitas tersebut. 

Exsistence yang terwujud pada subjek M adalah dalam bentuk kasih 

sayang dari sang ayah karena mengizinkan subjek mengikuti komunitas sepeda 

motor serta membelikannya sepeda motor Rx King dan rasa terbebas dari rasa 

takut yang selama ini dirasakan ketika jauh atau berpergian tanpa sang ayah. 

Hal ini dikarenakan sejak kecil subjek memang dekat dengan sang ayah dan 

kemanapun subjek pergi selalu ditemani ayahnya. Ketika M mengikuti 

komunitas, subjek merasa rasa takutnya berangsur hilang lantaran sikap teman-

teman laki-lakinya yang selalu menemani apabila sang ayah tidak ada. 

Sedangkan pada subjek terakhir yaitu P, Exsistence yang muncul 

adalah P merasa diperhatikan dengan penggalangan dana teman-teman 

pecinta sepeda motor Rx King ketika P mengalami kecelakaan sepeda motor 

padahal P belum bergabung dengan komunitas sepeda motor Rx King dan juga 

P merasa dihormati lantaran tidak ada anggota laki-laki yang menggoda dan 

mengajak ke hal-hal negatif walaupun sebagian besar anggota komunitas 

tersebut adalah laki-laki. 

Motivasi Relatedness yang muncul pada subjek I, M, dan P adalah I 

merasa bahwa dengan mengikuti komunitas sepeda motor I mendapat keluarga 

baru karena teman-teman komunitas sepeda motornya yang ramah dan I dapat 

dengan mudah mengakrabkan diri dengan anggota komunitas sepeda 

motornya. Sementara subjek M menjadi lebih mengerti cara bersosialisasi yang 

baik semenjak dirinya bergabung dalam komunitas sepeda motor karena sedari 
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kecil M lebih menutup diri dari lingkungan. Sedangkan subjek P yang memang 

sudah senang mengikuti organisasi sedari kecil lebih memahami cara 

berorganisasi yang baik dan membangun relasi agar lebih luas. 

Motivasi Growth subjek I, M, dan P terwujud dalam hal-hal 

pengembangan diri. Pada subjek pertama, I merasakan dirinya bahagia ketika 

berada di dalam lingkungan komunitasnya dibandingkan harus berdiam diri di 

rumah. Sedangkan pada subjek M, dirinya merasa mempunyai keahlian baru 

yaitu mengecat dan merawat sepeda motornya sendiri tanpa merepotkan sang 

ayah. Subjek terakhir yaitu P, dirinya mendapat wadah untuk mengembangkan 

ketrampilannya dalam bidang design yang tidak pernah P dapatkan dalam 

komunitas-komunitas sebelumnya yang P ikuti.  

Munculnya motivasi dalam ketiga subjek dilatarbelakangi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang muncul dalam subjek pertama 

adalah, I merasa dirinya harus mampu menunjukkan pada ayahnya bahwa 

dirinya mampu mengendarai sepeda motor dengan baik agar ayahnya percaya 

bahwa perempuan bisa sama seperti laki-laki dalam hal mengendarai sepeda 

motor. Hal ini dilakukan dengan cara I terus berlatih mengendarai sepeda motor 

milik temannya. Hingga akhirnya I mampu mengendarai sepeda motor dan 

kerap berkumpul dengan teman-temannya dan mengenal komunitas sepeda 

motor Rx King yang sekarang di ikutinya. I merasa mendapatkan kebebasan 

dan perhatian lebih dalam komunitas tersebut yang tidak I dapatkan di rumah 

karena ayahnya yang otoriter.  
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Berbeda dengan subjek M yang sedari kecil mendapat dukungan oleh 

sang ayah lantaran ayahnya mengikuti komunitas sepeda motor dan 

mempunyai bengkel sepeda motor di rumah. M lebih mudah mendapatkan izin 

sang ayah dalam merealisasikan ketertarikannya dengan dunia otomotif. M 

sering memperhatikan ayahnya ketika mengendarai dan memperbaiki sepeda 

motor di bengkelnya. M juga sering melihat cara ayahnya berkomunikasi 

dengan anggota komunitas sepeda motornya. M merasa bahwa komunitas 

adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menghargai arti pertemanan.  

Subjek P menyukai dunia organisasi sedari kecil, dirinya aktif dalam 

berbagai komunitas, salah satunya adalah komunitas sepeda motor Rx King. P 

merasa tertarik dengan komunitas sepeda motor lantaran dirinya merasa kagum 

ternyata sepeda motor jenis Rx King dapat juga dikendarai oleh seorang 

perempuan. P merasa bahwa komunitas sepeda motor yang diikutinya berbeda 

dari komunitas-komunitas yang telah diikutinya selama ini. Dalam komunitas 

sepeda motornya, P merasa menemukan rasa perhatian antar anggota dan 

saling menghargai yang tidak didapatkannya di komunitas yang lain.   

Selain faktor internal, masing-masing subjek juga dipengaruhi berbagai 

macam faktor eksternal yang melatarbelakangi munculnya motivasi dalam diri 

subjek tersebut. Pada subjek I, M, dan P faktor eksternal pertama yang menjadi 

landasan paling kuat adalah adanya tanggapan negatif masyarakat mengenai 

perempuan anggota komunitas sepeda motor Rx King yang secara umum 

anggotanya adalah laki-laki. Masyarakat menilai bahwa perempuan-perempuan 

tersebut pasti terjerumus kedalam hal-hal negatif seperti merokok, kebut-
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kebutan di jalan dan perempuan semestinya berdiam diri dirumah mengerjakan 

pekerjaan perempuan.  

Keadaan lingkungan yang kondusif serta dukungan orangtua juga ikut 

mempengaruhi munculnya motivasi dalam masing-masing subjek. Pada subjek 

M dan P, keduanya mendapat lingkungan pertemanan dan kondisi orangtua 

yang mendukung kegiatannya di dalam komunitas sepeda motor. Sedangkan 

pada subjek I hanya mendapat kondisi lingkungan pertemanan saja. Hal ini 

dikarenakan sang ayah yang otoriter dan melarangnya untuk menggeluti dunia 

otomotif. Namun I menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor pendorong 

motivasinya dalam mengikuti komunitas sepeda motor.  

Berikut adalah tabel intensitas motivasi perempuan dewasa awal 

mengikuti komunitas sepeda motor: 
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Tabel 5.1 Intensitas Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda Motor 

 
Keterangan : 

 ++++ = sangat tinggi 

 +++   = tinggi 

 ++     = cukup 

 +       = rendah 
 

 

 

 

 

Tema Intensitas Tema Keterangan 

I M P  

 
Motivasi 

Exsistence ++++ +++ +++ Kebutuhan rasa 
aman, rasa sayang, 

dihargai dan 
dilindungi 

Relatedness ++++ ++++ ++++ Kebutuhan akan 
hubungan sosial 

Growth ++ +++ ++++ Kebutuhan untuk 
tumbuh berkembang 

 
 

Faktor 
Internal 

Hasrat & Keinginan 
Berhasil 

+++ ++ +++ Keinginan untuk 
mewujudkan 

motivasi 
Dorongan & 
Kebutuhan 

++++ ++ ++ Dorongan dan 
kebutuhan yang 

membuat motivasi 
tercapai 

Tingkat Usaha ++++ + +++ Tingkat usaha untuk 
memenuhi keinginan 

Penilaian Subjek +++ ++ ++++ Penilaian subjek 
terhadap komunitas 

sepeda motor  
 

Faktor 
Eksternal 

Lingkungan 
Kondusif 

+++ +++ +++ Lingkungan sekitar 
yang mendukung 
jalannya motivasi 

Penilaian 
Masyarakat 

++++ ++++ ++++ Penilaian 
masyarakat terhadap 
perempuan anggota 
komunitas sepeda 

motor 
Kondisi Orangtua ++ ++++ +++ Kondisi orangtua 

dalam mendukung 
perwujudan motivasi 
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5.02. Pembahasan 

Penelitian yang mengambil judul tentang „Motivasi Perempuan Dewasa Awal 

Mengikuti Komunitas Sepeda Motor di Semarang‟ ini bertujuan untuk mengetahui 

motivasi perempuan yang akhirnya memutuskan menjadi anggota komunitas 

sepeda motor yang dimana anggotanya kebanyakan adalah laki-laki. Menurut 

Munandar (2008, h.323) motivasi adalah dorongan yang semakin lama semakin 

meningkat atau menurun. Kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan 

tertentu. Kebutuhan sendiri tersusun dalam suatu hirarki. Menurut Alderfer 

(Hariandja, 2002, h. 220) manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar 

yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber 

genetis atau naluriah. Kebutuhan-kebutuhan itu merupakan inti kodrat manusia. Ada 

tiga macam hirarki kebutuhan menurut Alderfer yaitu Existence (keberadaan), 

Relatedness (kebutuhan antar personal atau hubungan), dan Growth 

(pertumbuhan).  

Lebih lanjut dijelaskan Alderfer (Robbins, 2001, h. 171) kebutuhan yang 

pertama adalah Existence merupakan pemberian persyaratan eksistensi materiil 

dasar, mencakup butir-butir yang oleh Maslow dianggap sebagai kebutuhan 

keamanan serta keselamatan dan kebutuhan fisiologis seperti gaji, kondisi kerja, 

peralatan kerja atau kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup dan 

sebagainya. Pada subjek pertama yaitu I, Existence sangat terlihat lantaran I 

merasa mendapat kebebasan, rasa aman dan rasa dilindungi ketika I memutuskan 

bergabung dalam komunitas sepeda motor. Latar belakang ayah I yang otoriter 
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membuat I merasa tertekan apabila berada di rumah. Ditambah dengan kegagalan 

rumah tangganya yang membuat I semakin tertekan dengan keberadaan sosok laki-

laki lingkungan rumahnya. Hal ini membuat I menghabiskan sebagian waktunya 

dengan mengendarai sepeda motor agar I merasa tenang. Sampai pada akhirnya I 

menemukan komunitas sepeda motornya dan di dalam komunitas tersebut I merasa 

mendapatkan kebebasan dan rasa aman karena anggota komunitasnya selalu 

menemani dan menghibur I disaat I mengalami sebuah masalah.  

Berbeda dengan subjek kedua dan ketiga dimana dua subjek tersebut 

mendapat dukungan penuh dari orangtua. M yang merupakan subjek kedua sering 

memperhatikan ayahnya saat sedang mengendarai dan memperbaiki sepeda motor 

sehingga pada akhirnya M tertarik untuk terjun langsung seperti ayahnya dan 

berada di satu komunitas yang sama dengan sang ayah. M merasa ayahnya sangat 

meyayanginya karena telah mengizinkan M mengendarai sepeda motor jenis Rx 

King dan ikut bergabung dengan komunitasnya. Selain itu M yang terbiasa dengan 

ayahnya menjadi tidak takut lagi apabila berpergian tanpa sang ayah lantaran 

teman-teman komunitasnya yang selalu menemaninya. 

Subjek terakhir yaitu P yang sudah terbiasa mandiri sedari kecil juga 

mendapat dukungan penuh dari orangtuanya mengenai keputusannya dalam 

mengikuti komunitas sepeda motor. Perasaan tertarik mengendarai sepeda motor 

berjenis Rx King yang pada umumnya hanya dapat dikendarai oleh laki-laki 

membuat P berusaha keras untuk dapat mengendarainya. Berbekal dengan 

pengalaman berorganisasi dibeberapa komunitas yang diikutinya sedari kecil, P 

akhirnya memutuskan untuk mengikuti komunitas sepeda motor lantaran P merasa 
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lebih diperhatikan teman-teman pecinta sepeda motor Rx King nya daripada teman-

teman komunitas lainnya yang P ikuti sewaktu P mengalami kecelakaan sepeda 

motor. Lambat laun berada di dalam komunitas tersebut, P merasa bahwa dirinya 

menemukan banyak keluarga baru di dalamnya. Anggota komunitasnya selalu 

menghargai dirinya sebagai perempuan dengan tidak pernah diajaknya P kebut-

kebutan dijalan dan merokok (aktifitas yang dilakukan hampir seluruh anggota laki-

laki dalam komunitasnya), P yang sedari kecil sudah terbiasa apa-apa sendiri 

menjadi merasa lebih aman dan dijaga ketika dirinya sedang pergi bersama teman-

teman komunitasnya.  

Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan antar personal atau hubungan 

merupakan hasrat yang dimiliki untuk memelihara hubungan antar pribadi yang 

bermanfaat. Hasrat sosial dan status menuntut interaksi dengan orang-orang lain 

agar dipuaskan, dan hasrat ini segaris dengan kebutuhan sosial Maslow. Lebih 

lanjut dijelaskan Relatedness adalah suatu kebutuhan dari seseorang untuk ikut 

serta di dalam suatu kelompok sosial. Orang-orang dengan Relatedness tinggi 

menginginkan suatu hubungan antar personal yang terjalin hangat. Terlihat pada 

ketiga subjek yang mendapatkan pertemanan yang jauh lebih hangat ketika berada 

dalam komunitas sepeda motor tersebut. Subjek I yang memang bersifat ramah 

sangat mudah dalam menyesuaikan dengan lingkungan baru dan dapat membuat 

suasana dalam komunitasnya menjadi lebih kekeluargaan. Sementara subjek M 

yang sedari kecil lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan belajar 

menjadi lebih mengerti cara bersosialisasi yang baik sehingga dapat memperbaiki 

hubungan dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya yang sempat „dingin‟ 
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karena dirinya yang cenderung menarik diri dari perkumpulan masyarakat. 

Sedangkan subjek P yang memang sudah senang mengikuti organisasi sedari kecil 

lebih memahami cara berorganisasi yang baik dan membangun relasi agar lebih 

luas. Hal-hal yang dialami oleh ketiga subjek tersebut merupakan perwujudan dari 

Relatedness yang telah terpenuhi dengan mengikuti komunitas sepeda motor. 

Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan 

pertumbuhan adalah suatu hasrat instrinsik untuk perkembangan pribadi, mencakup 

komponen instriksi dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik-karakteristik 

yang tercakup pada aktualisasi diri. Growth (pertumbuhan) dimana kebutuhan ini 

mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif untuk diri 

sendiri ataupun lingkungan. Kebutuhan ini merupakan realisasi dari kebutuhan 

penghargaan dan perwujudan diri dari Maslow. Pada ketiga subjek mendapatkan 

kesempatan untuk menjadi produktif dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

serta medapat ilmu-ilmu baru. Pada subjek pertama, I merasakan dirinya bahagia 

ketika berada di dalam lingkungan komunitasnya dibandingkan harus berdiam diri di 

rumah. Hal ini karena di dalam komunitasnya I mempunyai banyak kegiatan yang 

dapat dilakukan sehingga I merasa dirinya bermanfaat bagi diri sendiri dan 

oranglain. Sebagai contohnya adalah penyusunan proposal event, melakukan 

koordinasi dengan pihak berwenang dll. Sedangkan pada subjek M, dirinya merasa 

mempunyai keahlian baru yaitu mengecat dan merawat sepeda motornya sendiri 

tanpa merepotkan sang ayah. Subjek terakhir yaitu P, dirinya mendapat wadah 

untuk mengembangkan ketrampilannya dalam bidang design yang tidak pernah P 

dapatkan dalam komunitas-komunitas sebelumnya yang P ikuti. P jadi lebih bisa 
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berkembang dengan menerima job sebagai designer pamflet dan baju Rx King di 

Semarang. 

Wanous dan Zany (Caulton, 2012, h.2) melakukan penelitian yang 

mendukung integritas kategori ERG yang menilai hubungan antara kepuasan 

kebutuhan, kepentingan, dan pemenuhan kebutuhan. Mereka menemukan bahwa 

pemenuhan kebutuhan memoderasi kepuasan dan kepentingan. Dengan kata lain, 

pentingnya kebutuhan didasarkan pada cara pemenuhannya. Hal ini selaras dengan 

ketiga subjek dimana subjek I, M dan P menemukan bahwa kebutuhan yang 

diinginkan oleh masing-masing subjek pada akhirnya didapatkan dengan cara 

bergabung dengan komunitas sepeda motor.  

George dan Jones (Larasati, 2015, h.201) mengatakan bahwa ada beberapa 

faktor internal pendorong terwujudnya motivasi, diantaranya adanya hasrat dan 

keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam berperilaku, 

tingkat usaha (level of effort), tingkat kegigihan (level of persistence), keinginan, 

kebutuhan, dan rasa aman serta penilaian individu. Dalam hal ini faktor-faktor 

tersebut secara jelas terwujud dalam perjalanan hidup subjek hingga muncul 

motivasi di dalam diri masing-masing subjek. Berikut adalah perwujudan faktor 

internal pada setiap subjek : 

1. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam berperilaku : pada subjek I dan M, 

kedua subjek berlatih untuk mengendarai sepeda motor dengan baik agar 

sang ayah percaya bahwa kedua subjek dapat mengendarai sepeda motor. 

Sedangkan pada subjek P, dirinya mempelajari mengendarai sepeda motor 
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lantaran merasa tertantang dengan dirinya sendiri untuk dapat mengendarai 

sepeda motor jenis Rx King. 

2. Dorongan & kebutuhan dalam perwujudan motivasi : pada ketiga subjek, 

masing-masing ingin memiliki sepeda motor sendiri dengan cara bekerja dan 

menabung untuk membelinya. 

3. Tingkat usaha (level of effort): pada subjek I dan M berusaha menujukkan 

kepada orangtua bahwa mereka berdua mampu mengendarai sepeda motor 

Rx King dengan baik. Sedangkan pada subjek P, berusaha memberi 

pengertian face to face pada masyarakat bahwa perempuan anggota 

komunitas sepeda motor tidak seperti penilaian negatif masyarakat. 

4. Penilaian subjek : ketiga subjek menilai bahwa mengikuti komunitas sepeda 

motor merupakan wadah untuk menambah relasi dan melakukan kegiatan-

kegiatan sosial.  

Sedangkan faktor eksternal yang terjadi adalah adanya lingkungan yang 

kondusif, penilaian masyarakat dan kondisi oangtua. Berikut adalah perwujudan 

faktor eksternal pada setiap subjek : 

1. Adanya lingkungan yang kondusif : pada ketiga subjek merasakan bahwa 

lingkungan komunitas mereka dapat menjaga dan menghargai keberadaan 

mereka sebagai seorang perempuan. 

2. Penilaian masyarakat : rata-rata masyarakat di tempat tinggal ketiga subjek 

menilai bahwa perempuan yang mengikuti komunitas sepeda motor adalah 

perempuan nakal yang pastinya terjerumus ke hal-hal negatif seperti 

merokok, kebut-kebutan di jalan dan melalaikan tugasnya sebagai seorang 
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perempuan. Pada umumnya masyarakat menilai perempuan lebih 

diidentikkan dengan permasalahan domestik urusan rumah tangga seperti 

memasak, mengurus anak bahkan untuk urusan „bersolek‟ dan lain 

sebagainya (Putraningsih, 2008, h.2) ketimbang harus berkecimpung 

kedalam dunia otomotif. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong ketiga 

subjek untuk membuktikan bahwa penilaian masyarakat selama ini salah. 

Terbukti dari subjek I yang tetap menjaga dan merawat anak serta ibunya 

tanpa harus kehilangan waktu dengan teman-teman komunitasnya. Pada 

subjek M tetap bisa berdandan cantik walaupun sebagian waktunya 

dihabiskan untuk bekerja dan memodifikasi sepeda motornya. Sedangkan 

pada subjek P, menunjukkan bahwa P tetap bisa menjaga diri dan tidak 

terjerumus ke dalam hal-hal negatif dengan seringnya P dan komunitasnya 

melakukan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. 

3. Kondisi orangtua : pada subjek I, kondisi ayahnya yang otoriter membuat I 

sedikit mengalami kendala ketika memutuskan berkecimpung di dunia 

otomotif. Hal ini membuat I merasa tertantang untuk membuktikan kepada 

sang ayah bahwa dirinya mampu. Berbeda dengan subjek M dan P, dimana 

mereka mendapat izin dan dukungan dari orangtua lantaran ayah M 

merupakan salah satu anggota komunitas sepeda motor yang sama dengan 

M, sedangkan P karena orangtuanya yag sudah percaya bahwa P dapat 

mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dipiliih. 

Faktor-faktor tersebut tentunya mendorong tercapainya tujuan motivasi 

masing-masing subjek. Tujuan motivasi ketiga subjek tidak lain adalah untuk 
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membuktikan kepada masyarakat bahwa penilaian negatif masyarakat selama ini 

salah mengenai perempuan anggota komunitas sepeda motor salah serta 

memenuhi kebutuhan Exsistence, Relatedness dan Growth yang belum terpenuhi.  

Pengambilan keputusan untuk mengikuti komunitas sepeda motor tidak 

terlepas dari proses kognisi sosial. Dimana kognisi sosial menurut Baron dan Byrne 

(Pennington, 2012, h.22) adalah merupakan cara individu untuk menganalisa, 

mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa 

sosial. Proses kognisi sosial terjadi melalui 3 tahap yaitu : 

1. Attention adalah proses pertama kali terjadi dimana individu memperhatikan 

gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya.  

2. Coding adalah memasukkan apa yang diperhatikan kedalam memori dan 

menyimpannya.  

3. Retrieval adalah apabila individu menemukan gejala yang mirip, individu 

tersebut akan mengeluarkan ingatannya dan membandingkannya. Apabila 

ternyata sama maka individu bisa bisa juga individu mengeluarkan 

ingatannya ketika akan menceritakan peristiwa yang dialami. 

Pada subjek pertama, I memutuskan untuk mengikuti komunitas sepeda 

motor karena lingkungan pertemanan I yang kebanyakan laki-laki dan ada salah 

seorang yang mengikuti komunitas sepeda motor lalu mengajak I bergabung. 

Beberapa kali I mengikuti teman-temannya berkumpul dengan komunitas sepeda 

motornya I merasa tertarik karena I menilai dengan mengikuti komunitas sepeda 

motor teman-temannya bisa menjadi dirinya sendiri (Attention). Subjek I menyimpan 

informasi tersebut kedalam ingatannya bahwa dengan mengikuti komunitas sepeda 
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motor kita dapat menjadi diri kita sendiri tanpa ada tuntutan dari siapapun (Coding). 

Pada tahap terakhir dengan dorongan faktor internal dan eksternal yang ada, I 

akhirnya memutuskan untuk mengikuti komunitas sepeda motor agar dirinya bisa 

menjadi diri sendiri tanpa adanya tuntutan dari ayahnya (Retrieval). 

Pada subjek M, dirinya memutuskan mengikuti komunitas sepeda motor 

dikarenakan M mempunyai seorang ayah yang tergabung dalam komunitas sepeda 

motor. M sangat dekat dengan sang ayah dan sangat mengidolakan ayahnya. M 

merasa ayahnya adalah sosok yang hebat karena dapat membagi waktunya dengan 

baik. Tanpa mengurangi porsi waktu untuk keluarga, ayahnya juga mampu 

bersosialisasi dengan baik kepada seluruh anggota komunitasnya (Attention). 

Subjek M menyimpan informasi tersebut kedalam ingatannya bahwa dengan 

mengikuti komunitas sepeda motor dirinya akan dapat bersosialisasi dengan banyak 

orang seperti ayahnya (Coding). Memasuki tahap ketiga, dengan dukungan dari 

sang ayah, akhirnya M memutuskan untuk mengikuti komunitas sepeda motor agar 

dirinya dapat menjadi seperti sang ayah (Retrieval). 

Subjek terakhir yaitu P pada akhirnya memutuskan mengikuti komunitas 

sepeda motor dikarenakan P melihat salah satu teman perempuannya dapat 

mengendarai sepeda motor Rx King dan tergabung dalam komunitas sepeda motor. 

P melihat teman perempuannya dapat mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya saat berada di dalam komunitas tersebut, yaitu mengecat sepeda 

motornya (Attention). Subjek P menyimpan informasi tersebut kedalam ingatannya 

bahwa dengan mengikuti komunitas sepeda motor dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki dalam bidang yang terkait dengan sepeda motor (Coding). 
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Dalam tahap ketiga, P memutuskan mengikuti komunitas sepeda motor agar dirinya 

dapat mengembangkan keahlian design yang ia miliki. Karena selama P mengikuti 

beberapa komunitas tidak ada wadah dalam komunitas tersebut untuk 

mengembangkan kemampuannya, sedangkan di dalam komunitas sepeda motor ini 

P dapat mengembangkan kemampuannya untuk mendesign kaos Rx King dan 

pamflet acara-acara komunitasnya (Retrieval). 

5.03. Kelemahan Penelitian 

Selama melangsungkan penelitian, peneliti menyadari adanya 

kelemahan yang terjadi, kelemahan yang dirasakan sebagai berikut: 

1. Adanya subjek yang tidak pernah dikenal oleh peneliti sebelumnya 

membutuhkan pembangunan raport yang lebih banyak, menyebabkan 

jalannya wawancara awal berlangsung cukup lama. 

2. Penelitian yang melibatkan subjek dengan image yang buruk di masyarakat 

membuat peneliti sedikit mengalami kesulitan dalam hal pencarian data di 

masyarakat mengenai tanggapan masyarakat tentang para subjek.  

3. Peneliti sempat kesulitan menggali informasi kepada subjek, karena motivasi 

terbentuk salah satunya karena latar belakang kehidupan subjek. Rata-rata 

beberapa orang yang menjadi target penelitian tidak mau bercerita karena 

hal yang diceritakan bersifat sangat pribadi dan sulit menceritakan kisah 

tersebut pada orang lain. 
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Bagan 5.1 : Dinamika Motivasi Perempuan Dewasa Awal Mengikuti Komunitas Sepeda Motor di Semarang 

Tujuan (goals) motivasi seluruh subjek : untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa penilaian negatif masyarakat selama ini salah 
mengenai perempuan anggota komunitas sepeda motor salah serta memenuhi kebutuhan Exsistence, Relatedness dan Growth yang 
belum terpenuhi (S1, S2, S3). 

 

 

Motivasi yang muncul (needs) : 
1. Exsistence : Merasa dihargai (S3), rasa aman (S1,S2,S3), rasa sayang (S2) dan rasa dilindungi (S1,S2,S3) ketika memutuskan 

bergabung dalam komunitas sepeda motor.  
2. Relatedness : Menambah relasi pertemanan (S1, S3), memperbaiki hubungan dengan masyarakat (S2), belajar cara 

berorganisasi dengan baik (S2, S3). 
3. Growth : Menjadi pribadi yang produktif (S1, S3), mendapat ilmu baru (S2), mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

ketrampilan yang dimiliki (S1, S3). 
 

 

Dorongan Internal yang mempengaruhi : 

1. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam berperilaku : berlatih 
mengendarai sepeda motor sebagai wujud dari ketertarikan terhadap 
sepeda motor Rx King (S1, S2, S3). 

2. Dorongan & kebutuhan dalam perwujudan motivasi : pada ketiga subjek, 
masing-masing ingin memiliki sepeda motor sendiri dengan cara bekerja 
dan menabung untuk membelinya (S1, S2, S3). 

3. Tingkat usaha (level of effort) : menunjukkan kepada orangtua dan 
masyarakat bahwa subjek mampu mengendarai sepeda motor Rx King 
dengan baik dan memberi pengertian kepada masyarakat bahwa penilaian 
masyarakat selama ini salah (S1, S2, S3). 

4. Penilaian subjek : ketiga subjek menilai bahwa mengikuti komunitas 
sepeda motor merupakan wadah untuk menambah relasi dan melakukan 
kegiatan-kegiatan sosial (S1, S2, S3). 

Dorongan Eskternal yang memperngaruhi : 

1. Adanya lingkungan yang kondusif : pada ketiga subjek merasakan 
bahwa lingkungan komunitas mereka dapat menjaga dan menghargai 
keberadaan mereka sebagai seorang perempuan (S1, S2, S3). 

2. Penilaian masyarakat : rata-rata masyarakat di tempat tinggal ketiga 
subjek menilai bahwa perempuan yang mengikuti komunitas sepeda 
motor adalah perempuan nakal yang pastinya terjerumus ke hal-hal 
negatif seperti merokok, kebut-kebutan dijalan dan melalaikan 
tugasnya sebagai seorang perempuan (S1, S2, S3). 

3. Kondisi orangtua : kondisi orangtua yang berpengaruh terhadap 
keputusan yang akan di ambil masing-masing subjek. Apabila orangtua 
mendukung akan lebih mudah bagi subjek untuk mendapatkan apa 
yang diinginkan (S2, S3) sedangkan apabila kondisi orangtua otoriter 
subjek tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan namun 
membutuhkan perjuangan (S1). 

Proses kognisi : 
1. Attention : pada subjek I, M, P masing-masing menerima informasi yang membuat mereka tertarik dengan dunia sepeda motor 

terpenuhi (S1, S2, S3). 
2. Econding : pada ketiga subjek menyimpan informasi yang diterima kedalam ingatannya terpenuhi (S1, S2, S3). 
3. Retrieval : masing-masing subjek mengeluarkan informasi tersebut dalam wujud motivasi untuk mengikuti komunitas sepeda 

motor. terpenuhi (S1, S2, S3). 

Dorongan motivasi (Drives) 


