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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bola basket merupaka jenis olahraga  yang  digemari oleh banyak 

kalangan mulai dari yang muda sampai yang tua. Bola basket merupakan salah 

satu cabang olahraga beregu. Olahraga ini diciptakan oleh James A. Naismith 

salah seorang guru pendidikan jasmani Young Mens Cristian Association 

(YMCA) Springfiels, Massacusets, Amerika Serikat pada tahun 1891. Bola basket 

merupakan olahraga beregu yang terdiri atas satu tim yang beranggotakan lima 

orang untuk mencetak poin dengan memasukan bola kedalam keranjang lawan. 

Secara garis besar permainan bola basket dilakukan dengan mempergunakan 

empat teknik yang menjadi pokok permainan, yakni mengoper (passing), 

menangkap bola (catching) dan menggiring bola (dribbling) serta menembak 

(Shooting). Bola basket di Indonesia pertama kali dikenal di kota Yogyakarta dan 

Solo, tepatnya pada September 1984. Saat diselenggarakan Pekan Olahraga 

Nasional (PON) pertama dikota solo (Anonim, 2009) 

Setiap atlet memiliki ciri khas yang berbeda-beda dimana butuh perhatian 

khusus untuk terus memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara optimal. Hal  

seperti ini yang harus dipahami oleh para Pembina dan pelatih dalam mendidik 

para atletnya. (Satiadarma,2000) 

Dibidang olahraga professional banyak faktor yang berpengaruh terhadap 

performa para atlet, tidak hanya faktor pelatih dan lingungan. Pelatih tidak hanya 
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mengajarkan gerakan-gerakan tertentu, tetapi juga mendidik atlet untuk berespon 

tepat dalam bertingkah laku didalam maupun diluar gelanggang olahraga. 

Lingkungan juga tidak hanya sebatas lingkungan fisik tetapi juga lingkungan 

social masyarakat, termasuk dalam lingkungan tempat tinggal atlet tersebut. 

Disamping itu yang terpenting olahtaga dipandang sebagai prilaku gerak manusia 

yang universal, tidak hanya pada tujuan fisik semata namun juga terdpat faktor. 

Faktor psikis mencangkup motovasi, emosi, percaya diri, disiplin, kecemasan, 

ketegangan, pembinaan kelompok dan interaksi sosial (Satiadarma,2000). 

Barron dan Harackiewich (Santrock, 2008) menyatakan bahwa emosi juga 

dapat membantu atau merintangi pemecahan problem. Pada saat orang sangat 

termotivasi, pemecah masalah yang baik seringkali dapat mengontrol emosinya 

dan berkonsentrasi pada solusi problem. Terlalu cemas dan takut bias membatasi 

kemampuan dalam memecahkan masalah biasanya tidak takut membuat 

kesalahan. Hal ini menunjukan bahwa ada kaitan antara kematangan emosi 

dengan efikasi diri, terlihat ketika pemecahan problem tentunya seseorang harus 

memiliki keyakinan diri untuk mengambvil keputusan. 

penelitian Hasan (2002) mendapatkan hasil bahwa kematangan emosi 

mempengaruhi strategi coping remaja, bahwa ada hubungan yang signifikan pada 

kematangan emosi dengan pemilihan strategi coping yang berorientasi pada 

pemecahan masalah dengan hasil 22,5%. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin matang emosi remaja maka akan semakin mudah 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan emosi yang matang remaja 

akan mampu memiliki strategi coping dengan mudah sehingga remaja tidak akan 
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kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan tetap optimis, tenang 

dalam menghadapi permasalahan yang ada. Untuk menerapkan strategi coping 

tersebut remaja diharapkan memiliki efikasi diri dalam dirinya, dengan adanya 

efikasi diri akan memperkuat keyakinan remaja untuk tetap optimis dalam 

mencapai keberhasilan. 

Adzikriyah (2000) bahwa kematangan emosi berhubungan dengan 

kompetensi sosial remaja. Semakin tinggi kematangan emosi seseorang maka 

akan semakin tinggi pula kompetensi sosialnya dan sebaliknya semakin rendah 

kematangan emosi seseorang maka akan semakin rendah pula kompetensi 

sosialnya. Kompetensi sosial disini merupakan kemampuan atau kecakapan 

seseorang untuk berhubungan dengan orang lain untuk terlibat dengan situasi 

sosial yang memuaskan. Dengan kematangan emosi remaja akan dapat bersikap 

toleran, merasa nyaman mempunyai kontrol diri sendiri, serta mampu menerima 

dirinya dan orang lain sehingga remaja dengan mudah mengadakan kompetensi 

sosial. Untuk bisa menerapkan kompetensi dengan baik, harus diimbangi dengan 

adanya efikasi diri, karena dengan efikasi diri bisa menumbuhkan keyakinan atas 

kemampuan diri dalam menampilkan suatu bentuk perilaku yang berhubungan 

dengan situasi yang dihadapi, sehingga kompetensi sosial tersebut terwujud dan 

dapat diterima orang lain. 

Uli (2009) Efikasi diri dalam olahraga yaitu keyakinan bahwa kita 

mempunyai kemampuan dalam olahraga untuk melakukan atau kapasitas untuk 

belajar, perilaku yang  dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau keberhasilan yang 

diinginkan.  Keyakinan akan kemampuan untuk berubah adalah salah satu cara 
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agar bekerja untuk suatu perubahan. Seorang atlet harus  memiliki efikasi yang 

tinggi cenderung untuk percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas kesehatan 

mereka dan mampu untuk mengatasi rasa sakit dengan lebih baik akan cepat 

menghadapi masalah dan mampu bangkit dari kegagalan yang dialami. 

Hasil observasi dan intervieu peneliti yang dilakukan ketika setiap kali ada 

pertandingan yang melibatkan para atlet basket di universitas muhammadiyah 

sesudah bertanding, saat bertanding dan setelat bertanding dimana dalam 

bertanding atlet memerlukan efikasi diri yang kuat agar dapat mengambil 

keputusan seperti mencetak poin, memakai pola permainan dalam bertanding dan 

mem-passing bola kepada teman satu timya. Permasalahan muncul ketika seorang 

atlet melakukan tugasnya dilapangan menggiring bola dan tidak dapat membaca 

situasi sehingga salah dalam mengoper bola, serta terlihat dari atlet yang memiliki 

peluang untuk mecetak poin tetapi lebih memilih mengoper bola kepada teman 

satu timnya dibanding untuk mencetak poin. Efikasi diri sangat berhubungan 

dengan kematangan emosi yang dimiliki oleh para atlet basket. Kekurangan para 

atlet yang meliputi rasa kurang percaya diri, mudah tepancing bila emosinya 

dipancing oleh lawan main serta mudah marah bila ditegur oleh pelatih. 

Berdasarkan fenomena yang digambarkan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam lagi kedalam judul penelitian “Hubungan 

Antara Kematangan Emosi dengan Efikasi Diri Pada Atlet Basket Universitas 

Muhammadiyah Surakarta” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kematangan emosi dengan efikasi diri pada atlet basket 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Sumbangan efektif kematangan emosi terhadap efikasi diri pada atlet basket 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Kematangan emosi dan efikasi diri pada atlet Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu 

psikologi, terutama psikologi perkembangan dan psikologi olahraga mengenai 

hubungan antara kematangan emosi dan efikasi diri pada atlet basket 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Secara Praktis 

Bila hipotesis ini terbukti maka dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Pelatih 

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam sesi latihan dalam hal 

menangani dan membangkitkan kematangan emosi para atlet. 

b. Bagi Atlet 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengolah kematangan emosi 

agar dapat percaya akan kemampuan diri sendiri. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 

mengembangkan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan 

kematangan emosi dan efikasi diri. 

 

 

 

 

 

 


