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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Olahraga adalah yang penting dalam usaha pembangunan bangsa adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia,olahraga yang selama ini masih bisa 

dipandang untuk menjadi senjata meningkatkan nama baik bangsa melalui jiwa-

jiwa sportifitas dan jiwa yang tak pernah mudah menyerah dan mereka adalah 

atlet yang siap bertempur dalam dunia olahraga. Atlet adalah orang yang tersebut 

digambarkan melalui sikap dan kepribadian yang bertanggungjawab, serta 

memiliki kepercayaan diri dalam mencapai cita-cita yang luhur untuk membangun 

bangsa. Sebagai ujung tombak bagi kemajuan bangsa pada masa yang akan 

datang, Atlet hendaknya mempunyai kualitas yang baik, sehat secara fisik maupun 

psikologis Berdasarkan UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional  Atlet sebagai olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti 

pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai 

prestasi. Dalam olahraga terdapat banyak bidang dan salah satunya adalah 

Olahraga beladiri.  

Pada PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) tahun 2013 yang dilaksanakan 

di Banyumas Jawa Tengah perolehan medali dari cabang olahraga beladiri masih 
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rendah dan belum mendominasi ataupun banyak berkontribusi dalam 

penyumbangan medali emas. Hanya beberapa cabang olahraga beladiri yang dapat 

menempati posisi 5 besar dalam perolehan medali di Kota Solo yaitu hanya 

olahraga Beladiri Anggar dan Kempo sedangkan masih banyak cabang beladiri 

seperti Karate, Taekwondo, Pencak Silat, Tinju,dll yang masih belum bisa meraih 

posisi 10 besar perolehan medali terbanyak. Padahal dalam program latihan telah 

diadakan  Centralisasi atau pemusatan latihan intensif selama sebulan penuh.  

Namun belum juga dapat berkontribusi dalam penyumbangan medali. Hal ini 

yang menyebabkan peneliti untuk mengadakan penelitian mengapa tim beladiri di 

Solo belum bisa meraih target. 

 Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Atlet 

beladiri yang sudah mengikuti pertandingan minimal tingkat provinsi. Dan hasil 

wawancara tersebut adalah peneliti menanyakan bagaimana perasaan anda saat 

akan menghadapi pertandingan? suatu pertandingan pasti didalamnya terdapat 

atlet-atlet yang dipandang lebih ahli daripada atlet-atlet lain dan itu membuat para 

atlet lainnya merasa ragu-ragu dan takut apabila nanti saat bertanding bertemu 

dengan atlet-atlet tersebut padahal atlet-atlet yang dipandang lebih ahli pun 

kadang mengalami kondisi serupa takut akan menurunnya nama mereka. Peneliti 

juga mewawancarai pelatih beladiri yang hasil wawancara dengan pertanyaan saat 

atlet berada di suatu pertandingan hal-hal apa saja yang mempengaruhi prestasi 

atlet tersebut?, atlet yang akan bertanding harus siap mental dan teknik saat akan 

menghadapi pertandingan, saat bertanding atlet harus percaya diri baik saat 

memasuki arena pertandingan maupun saat bertemu lawan sebelum bertanding. 
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Atlet yang mempunyai kepercayaan diri yang kuat tidak akan berpikiran ―aku 

tidak bisa‖ tetapi atlet yang memiliki kepercayaan diri yang kuat akan berpikir 

―aku bisa melawannya‖. Atlet yang punya percaya diri bagus pasti mentalnya juga 

bagus dan akan bermain dengan bagus saat bertanding karena merasa siap dengan 

teknik yang atlet miliki. 

Hal ini juga didukung oleh hasil observasi awal yang dilakukan pada atlet 

beladiri yang akan mengikuti pertandingan , bahwa sebagian atlet beladiri kurang 

menunjukkan adanya motivasi yang tinggi. Hal tersebut terlihat dalam sesi 

latihan. Seperti dalam beberapa latihan beberapa pemain tampak tidak hadir, 

kurang bertanggung jawab dalam latihan seperti kehadiran yang tidak tepat waktu, 

dan ragu- ragu untuk mencoba pola strategi baru yang diberikan oleh pelatih. 

Atlet dalam bertanding biasanya mengalami perilaku sebagai berikut : 

 Takut gagal dalam Pertandingan 

 Takut akan akibat sosial atas kualitas prestasinya 

 Takut cedera atau hal yang menimpa dirinya 

 Takut terhadap agresi fisik baik oleh lawan maupun dirinya 

 Takut bahwa kondisi fisiknya tidak akan mampu menyelesaikan tugas 

pertandingan dengan baik  

Sama seperti olahraga lain, beladiri pun membutuhkan konsentrasi, kehati-

hatian dan feeling tepat untuk memadukan gerakan-gerakan yang telah dipelajari. 

Atlet membutuhkan latihan intensif sebelum bertanding.Namun banyak atlet yang 

rajin berlatih ternyata tidak berhasil memenangkan pertandingan. Menurut 

beberapa studi kepribadian, Cox (dalam Satiadarma,2000) berpendapat bahwa 
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salah satu karakteristik penentu kesuksesan atlet adalah tingginya kebutuhan 

berprestasi. Kebutuhan ini dikenal sebagai achievement motivation. Gunarsa 

(2008) mengungkapkan, motivasi berprestasi adalah kecenderungan untuk 

mencapai sukses atau memperoleh apa yang menjadi tujuan akhir yang 

dikehendaki. Keinginan untuk memperoleh kesuksesan dianggap sebagai 

pendorong. Mc clelland (1987) memaparkan bahwa motivasi berprestasi adalah 

kecenderungan umum untuk berusaha meraih kesuksesan dan memiliki orientasi, 

tujuan, aktivitas sukses atau gagal. Alderman (dalam Gunarsa, 2008) 

menyebutkan bahwa dalam bidang olahraga, tidak ada atlet yang dapat menang 

atau menunjukkan prestasi optimal tanpa motivasi. Motivasi berprestasi adalah , 

dorongan untuk meraih sukses dengan mengarahkan dan memilih tingkah laku 

yang terkendali sesuai kondisi, dan kecenderungan mempertahankannya sampai 

tujuan tercapai. Kamflesh (dalam Gunarsa, 2008). Seorang atlet yang berprestasi 

atau atlet bintang umumnya memiliki beberapa sifat yang berbeda daripada atlet 

biasa. Atlet bintang memiliki keberanian untuk mengambil resiko karena ada 

kecenderungan untuk menguasai. Atlet dengan motivasi berprestasi yang tinggi 

cenderung untuk memilih aktivitas yang menantang. Atlet tersebut juga cenderung 

untuk menghindari tugas yang terlalu mudah karena tidak mendapatkan kepuasan 

dari hal tersebut. Selain itu, atlet dengan motivasi berprestasi tinggi akan 

melakukan evaluasi terhadap pertandingan mereka. Mereka akan meminta umpan 

balik dari pelatih mereka, cenderung mencari tantangan karena hal itu merupakan 

motivator bagi tindakan mereka. Mereka memiliki keinginan untuk berkompetisi 

dan tampil sebaik mungkin, tidak sekedar menang atau memperoleh penghargaan 
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atas kemenangannya (Satiadarma, 2000). Adanya motivasi berprestasi yang 

tinggi, atlet akan menjalankan program latihan yang diberikan dengan sungguh-

sungguh dan disiplin tinggi. Atlet juga memiliki rasa percaya diri terlihat dari 

keyakinan untuk memenangkan pertandingan. Ini terkait dengan upaya 

mempertahankan kendali emosi , konsentrasi dan membuat keputusan yang tepat, 

mampu untuk membagi konsentrasi kepada beberapa keadaan sekaligus. Dengan 

adanya kematangan dalam persiapan, mereka lebih memiliki harapan untuk 

sukses. Selain itu atlet juga mampu mengatasi tekanan yang dihadapi, baik saat 

latihan maupun pertandingan, serta mampu mengendalikan diri saat gagal 

(Satiadarma, 2000).  

Atlet dengan kebutuhan prestasi tinggi percaya bahwa kesuksesan 

merupakan hasil kerja keras dan kegagalan merupakan akibat kurangnya kerja 

keras. Atlet dengan motivasi tinggi menetapkan tujuan yang sangat tinggi dan 

menantang, namun dapat dicapai. Keinginan mencapai sukses seringkali lebih 

menonjol dibandingkan keinginan menghindari kegagalan (Satiadarma, 2000).  

Dalam situasi pertandingan beladiri, sering dijumpai atlet atau tim yang 

mengatakan bahwa kegagalan dalam mencapai prestasinya dikarenakan karena 

faktor psikis. Berbagai program latihan fisik telah dilakukan secara optimal dan 

ketika berlatih atlet menunjukkan motivasi tinggi untuk mencapai prestasi yang 

diharapkan.Akan tetapi sering kali menjelang pertandingan atlet merasakan 

kecemasan, sulit berkonsentrasi, dan menjadi kurang percaya diri. Atlet yang 

sering mengalami kecemasan menjelang bertanding ini sering dianggap memiliki 

mental bertanding yang buruk. Kemampuan fisik, taktik dan teknik yang dimiliki 
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atlet indonesia dinilai sama dengan atlet-atlet negara lain. Namun ketika dalam 

kondisi pertandingan atlet indonesia sering tidak dapat mengeluarkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Hadinata (Adisasmito, 2007) 

menyatakan bahwa atlet Indonesia kurang memiliki keyakinan akan kemampuan, 

kurang memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi juara, merasa takut kalah, 

tegang dan takut tidak dapat bermain dengan bagus. Rudi Hartono (Adisasmito, 

2007) menyatakan bahwa atlet-atlet Indonesia kurang mempunyai motivasi untuk 

menjadi juara sehingga dalam latihan kurang bersemangat dan kurang disiplin.  

Hampir setiap atlet pernah mengalami krisis kepercayaan diri dalam 

sepanjang karirnya. Hilangnya kepercayaan diri menjadi sesuatu yang sangat 

mengganggu, terlebih ketika dihadapkan pada tantangan ataupun situasi baru. 

Individu yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan lebih menghargai dirinya 

dengan lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu yang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah. (Setyobroto dalam Setianingsih 2011)  

Hanter (Satiadarma, 2000) mengemukakan bahwa seorang atlet akan berusaha 

untuk mampu menguasai ketrampilan dalam cabang olahraganya. Jika atlet 

merasa mampu, maka atlet tersebut akan merasa lebih percaya diri. Seorang atlet 

perlu memiliki kepercayaan diri, dengan kepercayaan diri tersebut atlet akan 

melakukan aktivitas olahraganya dengan senang, dan memotivasinya untuk 

meningkatkan prestasinya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis mengajukan penelitian tentang bagaimana ―Hubungan Motivasi 

Berprestasi Dengan Kepercayaan Diri Pada Atlet Beladiri‖. 
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B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk:  

1. Mengetahui hubungan antara motivasi berprestasi dengan kepercayaan diri 

pada atlet beladiri.  

2. Mengetahui tingkat Motivasi Berprestasi. 

3. Mengetahui tingkat Kepercayaan Diri  

4. Mengetahui sumbangan efektif Motivasi Berprestasi terhadap Kepercayaan 

Diri. 

C. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini antara lain : 

a. memberikan sumbangan teoritis untuk pengembangan ilmu-ilmu psikologi pada 

umumnya juga bidang psikologi olahraga pada khususnya 

b. memberikan informasi tentang berbagai cara membangun motivasi berprestasi 

yang positif, agar mampu meningkatkan kepercayaan diri yang dimilikinya dalam 

hal peningkatan prestasi. 

 

 

 




