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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tahun 2017 KEMENPORA mencanangkan “Gerakan Ayo Olahraga” demi 

meningkatkan semangat olahraga dikalangan masyarakat, hal ini juga didukung 

melalui pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia pada Peringatan Hari Olahraga Nasional pada 9, September 

2017. Yang mana Indonesia semestinya mampu kembali membangkitkan kejayaan 

olahraga,  yang didukung oleh pihak-pihak terkait mulai dari atlet, pelatih, 

manajer, pemilik klub, pimpinan cabang olahraga, para pembuat kebijakan, 

kampus-kampus, dan sekolah olahraga, media, serta masyarakat yang mencintai 

olahraga. Indonesia masih memerlukan pembenahan dalam peningkatan kualitas 

olahraga sehingga mampu kembali berprestasi. Salah satu hal yang perlu 

diusahakan adalah peningkatang preformasi atlet yang mendukung jayanya 

kembali olahraga di Indonesia (Laksamana, 2017).  

Satiadarma (2000) mengungkapkan tentang beberapa tim sekaligus atlet 

dunia yang berhasil memenangkan beberapa pertandingan dan memiliki pemain 

juga permainan terbaik. Diantaranya seperti Mark Spitz yang berhasil 

mendapatkan 7 medali emas dalam Olympiade Munich pada cabang olahraga 

renang. Beserta tim bola basket L.A. Lakers dan Boston Celtics pada era 1980 an. 

Prestasi yang ada dapat diraih dengan  tercapainya penampilan puncak pada setiap 

permainan disetiap perlombaan yang diikuti.  
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Penampilan puncak adalah sebuah pencapaian dari seorang atlet yang 

berhasil menampilkan penampilan optimumnya (Satiadarma, 2000). Satiadarma 

(2000) apabila seorang atlet memiliki kemampuan penampilan puncak maka akan 

tampil dalam suatu pertandingan dengan  kemapuan terbaiknya, dengan  begitu 

atlet akan meminimalisir kesalahan dan kekalahan dalam pertandingan.  

Garfied dan Bennett (1984) mengutarakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi penampilan puncak atlet, yang mana diantaranya adalah; mental 

rileks, fisik rileks, optimis, terpusat pada kekinian, berenergi tinggi, kesadatan 

tinggi, terkendali dalam melakukan aktivitas saat bertanding dan keseharian, dan 

terselubung atau individu dapat menutup diri atau tidak mempedulikan pengaruh 

kekurangan lingkungan internal dan eksternal sehingga dapat lebih fokus. 

Apabila Indonesia menginginkan agar olahraga dapat kembali jaya dan 

berprestasi maka, ada beberapa aspek yang juga harus dibangun dan 

dikembangkan, salah satunya adalah potensi atlet. Training merupakan salah satu 

proses yang sistematis yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan performan atlet, dimana mereka dikumpulkan pada satu tempat 

dengan  jadwal latihan yang sudah ditentukan guna membangun karakter sebelum 

pertandingan dengan  kurun waktu bulan bahkan tahun (Faridah, 2006).  

Salah satu kelembagaan yang dimiliki Jawa Tengah adalah BPPLOP (Balai 

Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) sebagai tempat pelatihan 

atlet-atlet dari berbagai kota di Provinsi Jawa Tengah. BPPLOP sendiri berisikan 

putra dan putri terbaik dalam bidang olahraga dari setiap kota dan daerah yang ada 

di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan  prestasi yang telah berhasil 
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dicapai baik dari skala daerah seperti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah),  

tingkat nasional  contohnya menjuarai POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar 

Nasional) dan KEJURNAS (Kejuaraan Nasional), dan menjuarai beberapa event 

Internasional seperti Tien Phong PLAASTIC di Danang Vietnam, juara 1 Asia 

Karate Federation, dan Asian School Games.  

Sayangnya dengan  prestasi atlet yang demikian masih didapati  beberapa 

keluhan atlet yang didapat berdasarkan data awal penelitian selama masa 

karantina salah satunya adalah  58 % atlet mengeluhkan fasilitas tempat pelatihan 

yang perlu mendapat perhatian sekaligus dilakukan renovasi.1 Berikut beberapa 

keluhan lain di rangkum dalam tabel keluhan permasalahan yang dirasakan dan 

dialami atlet : 

Tabel 1. Keluhan Permasalahan Atlet 

 

Keluhan Permasalahan Atlet Presentase 

Fasilitas tempat berlatih dan asrama yang 

memerlukan perhatian sekaligus renovasi 
58 % 

Perasaan bersedih yang dialami seusai kekalahan 58 % 

Orientasi Terhadap Diri Sendiri 50 % 

Reward yang dirasa kurang sesuai 30 % 

Adaptasi 25 % 

Malu saat melakukan kesalahan 25 % 

Waktu berlibur yang terlalu singkat 17 % 

Hubungan Interpersonal yang kurang baik 8 % 

 

Dari beberapa permasalahan yang dimiliki oleh atlet BPPLOP mampu  

menjadi bahan evaluasi kedepan, mengingat hal-hal tersebut tidak semestinya 

mereka dapatkan dikarenakan mereka telah berhasil memperoleh prestasi-prestasi 

dalam bidang olahraga dari skala daerah sampai internasional. Setiap atlet 

                                                           
1 Data penelitian di ambil pada tanggal 26-28 Agustus 2017 melalui pengisian angket 

terbuka yang bertempat di Semarang pada atlet atletik BPPLOP Jawa Tengah. 
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tentunya memiliki harapan terhadap kemajuan BPPLOP sebagai lembaga yang 

juga menjadi tempat mereka berlatih dan mengembangkan potensi yang berupa 

peningkatan fasilitas yang ada seperti renovasi asrama, perbaikan lapangan yang 

digunakan untuk latihan, peningkatan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh 

atlet juga konsumsi vitamin pendukung stamina atlet, serta perawatan dan 

pengembangan terhadap alat-alat penunjang latihan atlet. Seusai para atlet 

mengalami kekalahan dalam pertandingan mereka cenderung merasa sedih, hal ini 

tidak seharusnya terjadi mengingat kalah dan menang itu wajar dalam sebuh 

pertandingan. Orientasi seorang atlet semestinya lebih mengarah pada motivasi 

intrinsik atau alur internal bukan pada hal-hal eksternal seperti reward, fasilitas, 

dll.2 Kalah dan menang sendiri merupakan hal yang umum terjadi pada sebuah 

pertandingan semestinya atlet mampu menyikapi dengan  penerimaan diri yang 

baik dan emosi yang positif, guna melakukan perbaikan kedepan.  

Hal-hal seperti tujuan atau motivasi hidup,  penerimaan diri, dan emosi 

positif saat mendapati kekalahan tentunya berhubungan dengan  pencapaian 

kesejahteraan psikologis atlet. Dimana pengertian dari kesejahteraan psikologis 

itu sendriri adalah menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan suatu 

konsep yang berkaitan dengan  apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas 

dalam kehidupan sehari-hari, serta mengarah pada pengungkapan perasaan-

perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari 

pengalaman hidupnya (Ryff, 1989). Enam dimensi kesejahteraan psikologis 

menurut Ryff (1989) adalah self-acceptance (penerimaan diri), personal growth 

                                                           
2 Data penelitian di ambil pada tanggal 26-28 Agustus 2017 melalui pengisian angket 

terbuka yang bertempat di Semarang pada atlet atletik BPPLOP Jawa Tengah. 
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(pertumbuhun diri), positive relations with others (relasi yang positif dengan  

orang lain), autonomy (otonomi), purpose in life (tujuan dalam hidup), dan 

environmental mastery (penguasaan diri). Selain itu berdasarkan data awal atlet 

masih mengalami masalah adaptasi dan masalah interpersonal dimana ini selain 

menghambat sosialisasinya juga memperkecil atlet untuk memeiliki kesejahteraan 

psikologis yang berdampak pada permasalahan yang membuat tidak fokus 

sehingga pencapaian penampilan puncak tidak tercapai (Satiadarma, 2000). 

Dari uraian diatas maka muncul pertanyaan penelitian tentang “bagaimana 

dampak dari kesejahteraan psikologis pada penampilan puncak atlet BPPLOP 

Jawa Tengah”.  

B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka diketahui 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana suatu kesejateraan 

psikologis yang dimiliki seorang atlet sehingga mampu berdampak pada 

penampilan puncak mereka.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan pada 

bidang ilmu Psikologi Olahraga yang berkaitan dengan  bidang bimbingan 

dan pengembangan kemampuan atlet dalam pencapaian terbaiknya. Serta 

memberikan sumbang asih pengembangan pada bidang ilmu psikologi positif 

yang dipadukan dengan  psikologi olahraga, dalam pengembangan 
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penampilan puncak atlet melalui tingkat kesejahteraan yang mereka dapat 

selama masa karantina atau pelatihan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Atlet BPPLOP Jawa Tengah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa cara 

pengembangan baru yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya 

penampilan puncak atlet. Serta memberikan gambaran terkait hal-hal  

apa-saja yang dapat berdampak terhadap pencapaian penampilan puncak, 

salah satunya adalah dari sisi-sisi mana saja kesejahteraan atlet dapat 

berpengaruh terhadapnya.  

b. Bagi Pelatih  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa arahan 

yang dapat bermanfaat untuk pelatih dalam melakukan pengembangan 

atlet baik dari sisi latihan, target perlombaan, peningkatan kinerja fisik 

dan psikis yang berimbas pada pencapaian penampilan puncak atlet 

tersebut. Serta mengetahui dampak-dampak dari sisi kesejahteraan yang 

mempengaruhinya. 

c. Bagi Pengurus  

Sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap peningkatan 

pencapaian penampilan puncak dengan  meninjau sisi-sisi kesejahteraan 

psikologis atlet yang berdampak terhadap kurang tercapainya penampilan 

puncak itu sendiri.  

 
  


