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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah tidak asing 

lagi bagi masyarakat pada umumnya dan insan olahraga pada khususnya, serta 

dipandang perlu sebagai pembentuk watak dan kepribadian individu-individu  

serta memberdayakan masyarakat untuk lebih berdaya guna dalam pembentukan 

mental sportivitas. 

Pencak Silat merupakan salah satu olahraga yang menjadi kebudayaan asli 

Indonesia. Pencak silat merupakan sebuah karya anak bangsa yang berakar pada 

budaya bangsa. Di Indonesia sendiri, Pencak silat memiliki banyak ragam dan 

corak. Ada ratusan bahkan ribuan perguruan Pencak Silat yang ada dari berbagai 

macam aliran dan berlomba-lomba untuk menunjukan perannya demi kemajuan 

pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pencak silat merupakan olahraga seni bela diri asli dari Indonesia yang 

harus kita lestarikan.  Banyak cara yang dilakukan untuk melestarikan budaya 

tinggalan nenek moyang ini, ada yang mencoba dengan membuat film seperti iko 

uwais, sebagai pertunjukan ketika ada hari besar seperti hari kemerdekaan, dan 

ada pula yang melestarikan sebagai olah raga. Seperti yang kita ketahui, pencak 

silat  masuk pada cabang olah raga, dan kini juga dipertandingkan di event-event 

bergengsi, misalnya PON, Sea Games, Asian Games dan juga ada kejuaraan 

dunia. 



2 

 

 

Pencak silat di Indonesia memiliki banyak sekali aliran perguruan pencak 

silat, seperti Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang merupakan ortom 

muhammadiah yang bergerak di bidang pencak silat, Pagar Nusa dari kalangan 

Nahdhotul ulama, Persinas Asad dari LDII, Silat Cimande dari Jawa barat, SH 

Terate dari madiun dan masih banyak lagi perguruan pencak silat di Indonesia  

yang di himpun dalam suatu organisasi IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) 

Di Jawa Tengah pemerintah menyediakan pusat pelatihan atlet baik dari 

tingkat pelajar berupa PPLP ( Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar), yang akan 

mempersiapkan atlet-atlet untuk ajang kejuaraan tingkat remaja seperti POPNAS, 

Kejurnas PPLP, dan kejuaraan tingkat remaja lainya serta pembibitan atlet unggul 

untuk jangka panjang. Untuk usia dewasa juga di sediakan pemusatan latihan 

yaitu Pelatda (Pemusatan Latihan Daerah) yang berada di padepokan pencaksilat 

Jawa tengah di Kartasura guna mempersiapkan dalam ajang bergengsi PON, 

kejuaraan nasional IPSI dan sering juga mengikuti kejuaraan Open Internsional 

seperti Malaysia Open, Belgium Open Champhionship, dll. 

Pada pertandingan pencaksilat terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori 

tanding yang sering disebut dengan sabung, dan ada kategori seni. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa pencak silat merupakan bentuk olah raga yang yang 

diperlombakan untuk berprestasi. 

Bergulirnya event kejauraan pencak silat disambut oleh dunia dengan 

antusias, baik dari perguruan pencak silat, maupun dari pemerintahan. Namun 

hasil prestasi yang di peroleh timnas Indonesia belum mendapatkan hasil medali 

yang Optimal, dalam seagame 2015 di Singapore pencak silat hanya dapat 

menyumbangkan 3 emas dari 21 kelas yang di pertandingkan.  khususnya untuk 
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provinsi jawa tengah, hasil PON 2012 di Riau, dari 7 atlet pencak silat Jawa 

tengah yang masuk final, tidak satupun yang mendapatkan medali emas, kejurnas 

IPSI di Jakarta tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah pada 2014, Jawatengah 

hanya mendapatkan 1 emas atas nama Sapto purnomo kelas D putra yang berasal 

dari Kota Solo. 

Dibandingkan derngan hasil yang diperoleh saat menjadi tuan rumah 

seagames 2011 di Palembang 9 emas yang mana suporternya pun ketika seagames 

2011 di Jakarta-Palembang, Indonesia sebagai tuan rumah, sehingga suporternya 

pun sangat banyak sekali dan nampak membuat kepercayaan diri para atlet pencak 

silat Indonesia pun menjadi tinggi. 

Penulis Melihat banyak Atlet Jawa tengah memiliki teknik yang sangat 

bagus dan melebihi atlet-atlet lainya, dalam latih tanding mereka juga sangatlah 

bagus , namun saat kejuaraan nasional, maupun internasional mereka tidak dapat 

meraih prestasi yang gumilang. Sering kali mereka terlihat ragu-ragu dan takut 

saat akan mengeluarkan teknik terbaiknya saat bertanding. 

Dalam suatu pertandingan olahraga sering kita melihat ketika seorang atlet 

bertanding sebagai tuan rumah maka dia akan terlihat tampil dengan lebih percaya 

diri. Atau pada kasus lain ketika supporter memberikan semangat kepada atlet, 

maka atlet tersebut dapat menampilkan yang terbak dari dalam dirinya sehingga 

dia dapat keluar menjadi seorang pemenang dari kompetisi tersebut. 

Seorang atlet olahraga dalam hal ini dikhususkan di bidang pencaksilat 

sering kali tampak ragu untuk menampilkan kemampuanya di atas gelanggang 

pertandingan ketika teriakan penonton atau supporter lebih mendukung lawan 
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tandingnya, dan yang mendapatkan dukungan yang lebih akan tampak lebih 

percaya diri dibaandingkan lawanya. 

Bamister (Yulianto. 2006) menyatakan bahwasanya batas-batas sirkulasi 

faal pada latihan  otot penting, akan tetapi faktor psikologi di luar lingkup faallah 

yang akan membadakan kalah atau menangnya dan akan menentukan bagaimana 

seorang atlet dapat mendekatkan diri pada batas puncak penampilannya. 

Kekurangan kepercayaan diri akan menyebabkan seseorang tidak dapat 

memecahkan masalah yang rumit. Kurangnya rasa percaya diri ini disebabkan 

oleh situasi dan kondisi para atlet pada saat mengikuti kompetisi sehingga tidak 

dapat meraih prestasi yang baik. Matsuda (Yulianto. 2006) berpendapat bahwa 

untuk dapat berprestasi atlet perlu dipersiapkan mentalnya agar mereka mampu 

mengatasi ketegangan yang sering dihadapinya baik saat berlayih berat maupun 

pada saat kompetisi. Pembinaan mental dilakukan agar atlet mudah dan berlatih 

melakukan konsentrasi serta pengendalian diri, sehingga pada saat-saat kritis point 

tetep dapat  mengambil keputusan koordinasi diri dengan baik. 

Dalam proses pencapaian prestasi yang maksimal, seorang altet harus 

memiliki suatu kepercayaan diri, karena denga kepercayaan diri yang tinggi 

seorang atlet akan meningkatkan performanya secara optimal, tingkatan 

kepercayaan diri dari seorang atlet adalah acuan berhasil apa tidaknya atlet dalam 

suatu kompetisi, atlet bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dalam suatu kompetisi 

didasari rasa percaya atas kemampuan yang telah dia miliki dalam dirinya. 

Zinnser ( Komarudin,2013) mengatakan “performa puncak bisa tercapai karena 

ada hubungan antara tingkat kepercayaan diri yang tinggi dengan keberhasilan 
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dalam berolahrga”.  Alasan dari pendapat tersebut unruk mencapai suatu prestasi 

puncak dalam kompetisi olahraga tidak sedikit tantangan dan hambatan yang 

datang silih berganti pada diri atlet. Sehingga modal yang paling diperlukan dari 

seorang atlet adalah kepercayaan diri. Senada dengan Lauster ( Komarudin,2013)   

bahwa “Dengan tidak adanya kepercayaan diri sehingga banyak masalah yang 

akan muncul pada diri seseorang”. 

Atlet yang memiliki kepercayaan diri akan konsisten dalam bertindak, ini 

adalah bukti adanya konsistensi dalam aspek emosional. Atlet yang mempunai 

kepercayaan diri akan mengevaluasi dan mengintrepretasi keahlian yang dia 

miliki dan mendorong untuk meraih sukses dari target yang telah dia citakan. 

Sebaliknya dengan atlet yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akan ragu 

dengan  kempuan yang dia miliki, sehingga atlet akan menjadi tegang dan merasa 

tidak mampu dan putus asa dalam menghadapi tugaas-tugas yang telah 

dibebankan kepada atlet. Hal ini akan  menghambat tampilan atlet secara optimal. 

begitu pula jika kepercayaan diri yang berlebih juga akan berakibat negative 

kepada seorang atlet, karena terkadang hasil dari usahanya berbeda dengan apa 

yang telah dia rencanakan, sehingga akan mengakibatkan frustasi pada diri 

seorang atlet. 

Bantuan atau dukungan sosial merupakan salah satu keadaan yang 

bermanfaat bagi atlet yang akan bertanding. Peirce dkk (Hartanti, 2002) 

berpendapat bahwa dukungan sosial dapat mencegah perasaan tertekan, yaitu 

mencegah apa yang dipandang individu sebagai stressor yang diterima. Indivisu 

yang mendapatkan dukungan  sosial merasa bahwa dirinya diperhatikan, dicintai, 
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dan dihargai sehingga dapat menjadi kekuatan bagi atlet, menolong secara 

psikologis maupun secara fisik. Hasil penelitian pierce dkk (Hartanti, 2002) 

menunjukan bahwa individu yang mendapatkan dukungan sosial, tingkat 

depresinya lebih rendah bila dibandingkan dengan yang tidak memperoleh 

dukungan sosial. 

Hasil penelitian Hartanti,dkk (2004) menunjukan bahwa atlet yang 

berprestasi tidak lepas dari perhatian dan dukungan orang yang berarti bagi 

subjek. Bila memperoleh dukunagn, ia akan melangkah lebih yakin dan tidak 

mengalami kegamangan dalam bertindak. Penulis melihat ada atlet yang bermain 

bagus dalam kejuaraan ketika dia didukung oleh teman-temannya pada waktu 

tanding dalam kejuaraan, namun terkaang dia bermain jelek pada waktu tidak ada 

atau hanya sedikit teman yang memberikan dukunga kepada dia. Misalnya saat 

bertanding din luar Jawa Tengah saat PON Riau 2012 lalu. 

Peran dukunga sosial meupakan pemicu semangat bertanding. Pemain 

bersemangat karena adanya kondisi lingkunga  yang diciptakan cukup kondusif 

dengan semangat tandingnya yang tinggi, maka akan merasa  memiliki 

kemampuan yang lebih.  

Dengan adanya dukungan sosial maka akan terbangunlah suatu rasa 

percaya diri sesuai dengan yang telah di paparkan oleh Zinnser (Komarudin, 

2013) “performa puncak bisa tercapai karena ada hubungan antara tingkat 

kepercayaan diri yang tinggi dengan keberhasilan dalam berolahrga”. Sama 

dengan pernyataan Anchok (2000) dukungan yang baik dari keluarga yang 

berinteraksi dengan baik akan memberikan rasa nyaman dan kepercayaan yang 

tinggi, begitu juga dengan  lingkungan masyarakat yang dapat memenuhi norma 
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dan diterima oleh masyarakat makan semakin lancar harga diri berkembang yang 

meningkatkan kepercayaan diri.seperti yang dialami subjek berinisial U saat 

dilakukan wawancara oleh peneliti untuk mendapatkan data awal, subjek 

mengatakan pengalamn ketika dia sedang mengikuti kejuaraan nasional pencak 

silat yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saat itu 

dalam babak final subjek bertemu dengan tuan rumah, dan sorak-sorak supporter 

tuan rumah pun sangat keras dan sering terdengar oleh subjek teriakan-teriakan 

yang meremehkan kemampuan subjek, subjek pun merasa terganggu dengan 

teriakan tersebut karena dia merasa tidak ada teriakan yang membangun semangat 

juang dari teman-teman satu timnya untuk subjek, subjek pun mengatakan bahwa 

emosinya menjadi tidak setabil dan konsentrasinya menurun.yang akhirnya 

permainan dalam babak final pun di menangkan oleh tuan rumah. 

Hal diatas menunjukan bahwa memang dukunagn sosial yang tinggi akan 

meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seorang atlet, terbukti saat supporter tuan 

rumah yang berteriak keras dan mendukung permainan atlet nya, tuan rumah mun 

mendapatkan gelar juara pertama saat babak final tersebut 

Dukungan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam bidang olahraga. 

Kita bisa melihat pada kasus pembekuan PSSI yang berdampak pada merosotnya 

prestasi olahraga di bidang sepak bola.Dalam pencaksilat pun dukungan dari 

pemerintah yang berupa dukungan moral maupun material pun sangat dinanti dari 

atlet-atlat pencaksilat untuk meraih prestasi yang optimal. 

 Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam peneitian 

ini adalah bagaimana hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan ddiri 

pada atlet pencak silat Jawa Tengah? Judul dari penelitian ini adalah hubungan 
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antara dukungan sosial dengan kepercayaan ddiri pada atlet pencak silat Jawa 

Tengah 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan 

Diri Pada Atlet Pencak Silat Jawa Tengah 

2. Untuk mengetahui peranan dukungan sosial terhadap kepercayaan diri atlet 

pencak silat jawa tengah 

3. Mengetahui dukungan sosial atlet 

4. Mengetahui kepercayaan diri atlet 

 

C. Manfaan Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah sumbangan keilmuan dalam 

bidang psikologi khususnya psikologi Olahraga. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Official dapat menyiapkan strategi ubtuk meningkatkan kepercayaan 

diri atlet khususnya dari segi dukungan sosial. 

b) Bagi atlet supaya dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

c) Bagi pemerintah supaya dapat menyediakan hal-hal yang dapat 

meningkatkan prestasi atlet khususnya pencaksilat. 


