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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Olahraga tenis lapangan akhir – akhir ini ini menunjukkan kemajuan yang 

pesat, hal ini dapat dilihat komunitas tenis lapangan atau klub tenis dan  

pertandingan serta banyak atlet yang mengikuti sejumlah pertandingan yang 

digelar. Olahraga tenis lapangan adalah olahraga yang tidak mengenal usia, jenis 

kelamin, keterbatasan fisik atau cacat fisik dan latar belakang pemain tenis 

lapangan. Olahraga ini dapat dilakukan siapa saja, tanpa ada syarat yang 

membatasi orang untuk melakukan olahraga ini bahkan mampu berprestasi 

dibidang tenis lapangan.  

Unit kegiatan mahasiswa tenis lapangan UMS berdiri pada periode 

2008/2009, dan setelah turun Surat Keterangan dari universitas bagian 

kemahasiswaan (Bagmawa) terbentuk tim tenis lapangan UMS. Tim tenis 

lapangan memiliki sejumlah atlet berasal dari mahasiswa UMS dari berbagai 

jurusan dan angkatan. Tim terbentuk melalui beberapa tahapan seleksi, diklat 

ruangan, dilklat lapangan dan program pembinaan atlet yang bertujuan untuk 

mengasah kemampuan serta menambah jam terbang bermain atlet.  Tim tenis 

lapangan UMS sudah mengikuti sejumlah turnamen tenis bergengsi tingkat 

regional, daerah dan nasional yang selalu diadakan tiap tahunnya. Turnamen 

antara lain : 
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Tabel 1 

Data pertandingan yang diikuti dari tahun 2010 – 2016 

 NO KEJUARAAN WAKTU TEMPAT KETERANGAN PRESTASI 

1 POM (Pekan Olahraga 

Mahasiswa) cabang 

Tenis Lapangan 

Diselenggarakan 2 

tahun sekali. Event 

berlangsung selama 

dua hari untuk tingkat 

daerah (karesdinan 

Surakarta).  

Lapamgan 

Tenis 

Universitas 

Tunas 

Pembangunan ( 

UTP ). 

Seleksi diikuti oleh 

peseta dari mahasiswa 

PTN & PTS di wilayah 

Karesdinan Surakarta. 

Terdiri dari UNS, UMS, 

UTP, UNIVET, Univ. 

SETIA BUDI, UNSA, & 

UNISRI. Kemenpora 

pihak penyelenggara 

event POM, mulai dari 

tingkat daerah, tingkat 

Provinsi, dan tingkat 

Nasional. 

Pada tahun 2014 tim tenis 

lapangan UMS memperoleh 

prestasi sebagai berikut :  

 Tunggal Putra posisi kedua 

 Tumggal Putri posisi 

pertama (lolos ke seleksi 

tingkat Jawa Tengah) 

 Dobel Putra posisi kedua 

 Dobel Mix posisi kedua 
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2 Dies Natalies Emas 

Universitas Brawijaya 

Diselenggarakan tiap 

tahun sekali pada 

bulan November. 

Event berlangsung 

selama lima hari. 

Lapangan 

Tenis Indoor 

UB Malang. 

Turnamen yang 

diselenggarakan oleh 

Universitas Brawijaya dalam 

rangka Dies Natalies Emas 

UB. Peserta yang mengikuti 

event ini terdiri dari UB, 

UNY, UNS, UMS, UTP, 

UNJ, ITS, UNPAD, 

Universitas Kanjuruhan, 

Universitas Negri Malang, 

Politeknik Negri Semarang, 

UNDIP, UNNES, UNEJ, 

UGM, Politeknik Negri 

Surabaya, Universitas 

Narotama Surabaya, 

Universitas Malikus Saleh, 

dan Universitas Pendidikan 

Indonesia 

Pada tahun 2016 tim tenis 

lapangan UMS tidak lolos fase 

penyisihan grup. Grup terdiri dari 

UNEJ, UGM, UNY A, UNS dan 

UMS. Tim UMS di posisi 

keempat. 
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3 Invitasi Universitas 

Yogyakarta CUP 

Diselenggarakan tiap 

tahun sekali pada bulan 

Oktober.  Event 

berlangsung selama 

limahari. 

Lapangan 

Tenis Indoor 

UNY. 

Turnamen yang 

diselenggarakan oleh 

Universitas Negri 

Yogyakarta dalam 

rangka Invitasi UNY. 

Peserta yang 

mengikuti event ini 

terdiri dari UNY, UB, 

UNNES, UNS, UMS, 

UNEJ, UGM, UII, dan 

UMY.  

Pada tahun 2013, 2014, 2015 

dan 2016 tim tenis lapangan 

UMS belum mampu 

memperoleh juara. Pada 

tahun 2016 ti UMS di dalam 

grup terdiri dari UB, UMY, 

UNY B, UII dan UMS. Tim 

UMS di posisi ketiga. 
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Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) UKM Tenis Lapangan UMS 

 

 

 

4 Piala Danlanud Adi 

Soemarmo 

Diselenggarakan tiap 

tahun sekali pada bulan 

Maret.  Event 

berlangsung selama 

tiga hari. 

Lapangan tenis 

Lanud Adi 

Soemarmo 

Surkarta. 

Turnamen yang 

diselenggarakan oleh Lanud 

Adi Sumarmo Surakarta 

yang diikuti sejumlah 

Instansi antara lain Pemkab 

Sragen, Polres Sukoharjo, 

UMS, UNS, Kopassus, 

Pemkot Solo, PDAM dan 

Pegadaian Surakarta. 

Pada tahun 2014, 2015, dan 

2016 tim UMS memenuhi 

undangan dari pihak Lanud 

Adi Soemarmo namun belum 

memperoleh prestasi. Tim 

tenis lapangan UMS gugur di 

babak penyisihan melalui 

system pertandingan 

“Gugur”. 
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Sejumlah turnamen yang diikuti tim tenis UMS hingga saat ini belum 

mampu memperoleh prestasi dan berkontribusi dalam penyumbangan medali 

emas beserta piala. Atlet tenis lapangan UMS yang disiapkan untuk mengikuti 

sejumlah tournament memiliki target minimal posisi juara tiga. Namun 

kenyataannya tim tenis lapangan UMS masih belum mampu mencapai target 

tersebut hanya berhenti di penyisihan grup saja. Namun belum juga dapat 

menghasilkan sejumlah prestasi dan berkontribusi dalam penyumbangan medali 

beserta piala. Hal ini yang menyebabkan peneliti untuk mengadakan penelitian 

mengapa tim tenis lapangan UMS belum bisa meraih target dalam menjuarai 

turnamen yang diikuti. 

Peneliti melakukan sebuah wawancara serta observasi terhadap beberapa 

atlet Tenis lapangan UMS yang sudah mengikuti pertandingan tingkat regional 

Surakarta, tingkat daerah dan tingkat nasional. Hasil observasi awal yang 

dilakukan peniliti pada atlet tenis lapangan UMS yang sedang menjalankan 

program latihan, atlet tenis lapangan UMS berjumlah 25 orang. Pada saat 

menjalankan program latihan, terlihat atlet tidak hadir sesi latihan sejumlah ± 10 

orang,  atlet hadir tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan pelatih, ketika 

menjalani sejumlah program latihan yang diberikan terlihat beberapa atlet tidak 

mampu melalui program dengan optimal, masih mengalami kesalahan – kesalahan 

(trial and eror), dan terlihat kurang mampu menjalankan maksimal ketika 

mencoba taktik serta teknik bermain yang diberikan pelatih. Jadwal latihan yang 

diberikan kepada atlet tenis lapangan UMS dalam seminggu hanya 3-4 kali, mulai 

dari jam 15.00 – 18.00 wib.  
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Hal ini didukung oleh hasil wawancara pada pelatih dan atlet. Peniliti 

melalukan wawancara pada pelatih, dari hasil wawancara yang diperoleh pelatih 

mengatakan prestasi atlet tenis lapangan UMS masih jauh dari harapan 

disebabkan banyak hal antara lain : kurang maksimalnya waktu dan jadwal latihan 

yang diberikan, kurangnya jam terbang atlet dalam bertanding, mental bertanding 

yang lemah ketika menghadapi lawan atau tim yang lebih unggul, atlet terlihat 

terbebani tidak mampu bermain lepas (optimal) ketika menghadapi lawan atau tim 

yang lebih unggul, dan keterbatasan dana operasional dan fasilitas. Kemudian 

peniliti juga melakukan wawancara pada atlet tenis lapangan UMS, hasil 

wawancara yang diperoleh atlet mengatakan ketika menjalani program latihan 

yang diberikan atlet masih merasa ragu – ragu untuk menjalankan program 

tersebut, kurang disiplin dan tanggung jawab, dan masih merasa kurang percaya 

diri dan merasa kurang termotivasi. Ketika menghadapi pertandingan, atlet merasa 

tegang atau kurang rileks sehingga tidak mampu bermain optimal, terkadang atlet 

mengalami kesulitasn berkonsentrasi, merasa takut akan gagal menghadapi 

pertandingan, atlet merasa ragu – ragu ketika menghadapi lawan atau tim yang 

lebih unggul, merasa grogi terpengaruh situasi gaduh yang ditimbulkan penonton 

dan lontaran komentar negatif dari penonton yang menjatuhkan mental atlet.  

Prestasi olahraga sangat ditentukan dari penampilan diri pemain dalam 

suatu kompetisi. Penampilan puncak seorang pemain 80% dipengaruhi oleh aspek 

mental dan hanya 20% oleh aspek yang lainnya, sehingga aspek mental harus 

diberikan pembinaan dengan baik (Gunarsa, 1989). Namun, kebanyakan pelatih 

atau guru dalam proses pembinaan hanya memperhatikan pembinaan fisik dan 



8 

 

 

keterampilannya semata dengan mengesampingkan atau kurang memberikan 

perhatian khusus terhadap hal-hal yang menyangkut aspek psikis, sehingga 

mengakibatkan kurang optimalnya penampilan pemain dalam mengikuti 

kompetisi atau pertandingan.  Hal tersebut dikarenakan prestasi olahraga tidak 

dapat hanya bergantung pada keterampilan teknis olahraga dan kesehatan fisik 

yang dimiliki oleh atlet yang bersangkuatan, tetapi juga tergantung pada keadaan-

keadaan psikiologis dan mental yang dimiliki atlet.  

Faktor psikis merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan seorang 

atlet atau sebuah tim. Atlet harus memiliki psikis yang stabil dan dapat 

mengalahkan segala tekanan non-teknis, seperti halnya atmosfer pertandingan, 

penonton atau suporter dan beban yang diberikan pada pengurus. Hal ini ditujukan 

untuk meraih prestasi setinggi-tingginya dan semaksimal mungkin. Tingkat 

pencapaian prestasi puncak sangat ditentukan oleh kematangan dan ketangguhan 

motivasi diri atlet dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam sebuah pertandingan. 

Banyak atlet yang tidak sukses mewujudkan kemampuan optimalnya hanya 

karena rasa cemas dan takut gagal yang berlebihan. Kenyataannya ketika 

turnamen bergulir, sering nampak seorang atlet atau tim yang sudah mempunyai 

kemampuan fisik yang baik, teknik yang sempurna, dan sudah dibekali berbagai 

taktik, tetapi tidak dapat mewujudkannya dengan baik di arena pertandingan atau 

perlombaan, dan akhirnya mengalami kekalahan. Kecemasan pada atlet tidak 

hanya merugikan diri sendiri, namun juga mengakibatkan permainan dalam tim 

terganggu. (Lhaksana (2011). 



9 

 

 

Seorang atlet yang memiliki tuntutan dalam mencapai sebuah prestasi 

yang tinggi seringkali membuat atlet tersebut merasa takut, dan gelisah 

menghadapi situasi tersebut. Apa yang dirasakan atlet dapat menimbulkan 

ketegangan atau rasa tertekan bagi atlet saat mencapai target atau tuntutan. 

Satiadarma (2000), mengatakan sering terjadi seorang atlet mengalami kekalahan 

karena faktor psikologis mereka yang buruk. Namun jarang terdengar kontribusi 

yang negatif bagi seorang atlet. Prestasi di dunia olahraga ditentukan oleh 

penampilan atlet dalam suatu pertandingan. Berdasarkan penelitian penampilan 

puncak seorang atlet sebanyak 80 % dipengaruhi oleh aspek mental dan sisanya 

20 % dipengaruhi aspek lainnya. (Harsono, dalam Adisasmito, 2007).  

Penelitian yang dilakukan Setyawati & Kuspriyani (2014) pada PB 

Pendowo kota Semarang yang menunjukkan indikator tersebut yaitu faktor 

kepribadian, kecenderungan hasil, reaksi emosional, dan tingkah laku prestasi. 

Faktor – faktor tersebut mempengaruhi motivasi prestasi pada PB Pendowo kota 

Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor kepribadian dengan persentase 

78%. Faktor kepribadian yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk di 

dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental, bakat, serta pengalaman atlet. 

Kemudian kecenderungan hasil yaitu pengaruh prediksi hasil terhadap penentuan 

sasaran. Dari hasil deskriptif persentase, faktor kecenderungan hasil berada pada 

kriteria sangat tinggi terkait dengan pengaruhnya terhadap motivasi prestasi atlet 

yaitu menunjukkan angka persentase 89%. Faktor berikutnya reaksi emosional 

yaitu reaksi terhadap hasil, dapat berupa bangga atas kesuksesan atau malu atas 

kegagalan. Berdasarkan deskriptif persentase, faktor reaksi emosional berada pada 
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kriteria sangat tinggi dengan persentase 84%. Faktor yang terakhir tingkah laku 

prestasi yaitu aksi yang mengarah pada pencapaian prestasi. Berdasarkan 

deskriptif persentase, faktor tingkah laku prestasi berada pada kriteria sangat 

tinggi dengan persentase 86%. Dari hasil deskripsi prosentase, keempat faktor 

yang diperoleh menunjukan kriteria tinggi. maka dapat disimpulkan keempat 

faktor memiliki pengaruh kuat terhadap motivasi atlet untuk mencapai target juara 

atau mencapai prestasi.  

Perbedaan antara atlet yang sering bertanding dan selalu memperoleh 

prestasi dengan atlet yang sering bertanding namun kurang memperoleh prestasi. 

atlet yang sering memperoleh prestasi memiliki keberanian untuk mengambil 

resiko yang bakal diterimanya karena ada kecenderungan untuk menguasai dan 

memenangi suatu pertandingan. Atlet yang memiliki motivasi berprestasi yang 

tinggi cenderung lebih tertarik dan memilih situasi yang menantang. Atlet lebih 

tertarik melakukan sejumlah tugas atau menginginkan porsi latihan yang banyak 

dan berat supaya mampu meningkatkan jam terbang bermain dan memotivasi atlet 

untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Hal ini yang dilakukan atlet 

melakukan evaluasi setiap kali selesai menghadapi suatu pertandingan. Mereka 

akan melakukan evaluasi dengan pihak pelatih dan manajemen. Mereka tidak 

hanya menginginkan kemenangan yang diperoleh, melainkan konsistensi 

performa diri atlet sebelum menghadapi sebuah pertandingan kembali. Satiadarma 

(2000). 

Motivasi berprestasi pada seorang atlet sebagai modal penting untuk 

mendorong mereka menghadapi pertandingan dengan sebaik mungkin, mampu 
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bermain lepas (optimal), tidak memperdulidakan kondisi di lapangan seperti apa, 

tidak memperdulikan siapa lawan yang dihadapinya, dan atlet hanya konsentrasi 

atau fokus memenangi pertandingan serta mencapai prestasi. Berdasarkan kondisi 

fenomena diatas, maka peneliti terdorong untuk memfokuskan penelitian ini pada 

bagaimana motivasi berprestasi yang dimiliki oleh altet tenis lapangan UMS.  

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

motivasi berprestasi pada atlet tenis lapangan UMS. 

 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :   

1. Atlet 

Dapat lebih memahami motivasi berprestasi sehingga muncul upaya – 

upaya untuk meningkatkan motivasi berprestasi. 

2. Pelatih  

Memperoleh informasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan atau mengoptimalkan motivasi berprestasi atletnya saat 

menghadapi pertandingan. 

3. Peniliti 

Menjadi bahan peniliti selanjutnya untuk meneliti mengenai motivasi 

berprestasi pada konteks olahraga. 


