
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Setiap manusia pasti ingin memberikan dan menunjukkan kemampuan 

terbaiknya di segala ranah, pada setiap kondisi. Hal tersebut juga berlaku pada 

atlet, terutama yang telah mencurahkan fokusnya pada cabang olahraga pilihan 

sejak usia dini. Menurut KBBI, atlet adalah olahragawan, terutama yang 

mengikuti perlombangan atau pertandingan pada aspek ketangkasan, kekuatan, 

dan kecepatan (Kemendikbud, 2016). 

Individu yang menjadi atlet, biasanya telah dipersiapkan dan mendapatkan 

pelatihan secara intensif sejak usia dini (masa kanak-kanak) dengan tujuan 

pembentukan mental bertanding, guna meraih prestasi di ajang bergengsi (Putri, 

2018). Selain itu, aspek fisik juga merupakan modal utama bagi atlet (Afifi, 

2015), sehingga dengan adanya persiapan sejak usia dini yang disertai tunjangan 

berupa fasilitas kepelatihan, kesehatan, hingga asupan gizi yang baik, dapat 

menjadi pendukung yang penting bagi atlet untuk melakukan pekerjaannya (Putri, 

2018). Kondisi fisik atlet akan mencapai level optimal apabila disertai dengan 

pelatihan secara disiplin dan kontinu guna meningkatkan ketahanan (Sinulingga, 

2011), teraturnya pola dan kebutuhan tidur (Harsono, 2016), juga kebutuhan 

nutrisi (Nugroho, 2008). Pemahaman akan kondisi tubuh atlet, tentu akan 

membuat performa yang dihasilkan menjadi baik dan sesuai dengan harapan. 

Meski pencarian bibit atlet telah banyak dimulai sejak dini, ada pula individu 

yang memang memiliki modal dan bakat menjadi atlet pada olahraga tertentu, 
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namun terlambat ditemukan sehingga mereka baru memulai karir atletnya saat 

usia remaja, bahkan hingga usia dewasa awal, sehingga atlet belum memiliki 

bekal pengalaman bertanding yang cukup (Effendi, 2016). Kurangnya dukungan 

dari berbagai aspek seperti keluarga, keterbatasan ekonomi, keinginan dan 

kemauan individu itu sendiri (Sinulingga, 2011), serta keyakinan diri terhadap 

kemampuan yang dimiliki (Christiani, 2013) juga dapat menjadi faktor 

penghambat pembentukan atlet yang berkualitas. Hal ini kemudian menyebabkan 

hadirnya kecemasan berlebih akibat kurangnya kesiapan mental bertanding atlet, 

sehingga berdampak negatif pada performa saat pertandingan berlangsung 

(Ardiansyah, 2015). Dalam hal ini‚ performa diartikan sebagai bentuk hasil yang 

ditunjukkan oleh atlet saat menghadapi pertandingan, baik pertandingan secara 

individu maupun berkelompok (Gunarsa, 2004 dalam Christiani, 2013). 

Terlepas dari faktor fisik dan mental, faktor nutrisi atau gizi juga berperan 

penting pada baik-buruknya performa atlet yang akan bertanding (Nugroho, 

2008). Hal ini dikarenakan makanan merupakan sumber energi yang utama bagi 

manusia, dimana energi tersebut adalah resource untuk menjalankan aktivitas 

sehari-hari sekaligus sebagai penunjang kebugaran atlet (Kuswari, 2016). Selain 

itu, proses penggunaan energi pada saat melakukan aktivitas tentu perlu diimbangi 

dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, istirahat yang memadai, juga kebutuhan 

tidur, terutama ketika aktivitas yang dilakukan oleh atlet semakin padat dan 

meningkat (Safitra, Muharyani, & Jaji, 2019). 

Perlu diketahui bahwa tubuh memiliki sistem metabolisme tertentu, yang 

secara otomatis menyediakan energi saat berada dalam kondisi beristirahat 
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(Nugroho, 2008). Mekanisme tubuh ini cenderung diremehkan kepentingannya, 

sehingga membuat atlet menunda makan atau tidur. Padahal, kedua hal tersebut 

bertujuan untuk memulihkan kondisi tubuh guna mengganti energi yang hilang 

setelah beraktivitas‚ seperti latihan atau justru sebagai persiapan aktivitas berupa 

pertandingan (Nugroho, 2008).  

Sikap atlet yang membuat terhambatnya pemulihan tubuh ini, biasanya 

disebabkan oleh kecemasan berlebih akibat hendak menghadapi pertandingan. 

Juriana (2012) menyatakan‚ kecemasan secara berlebih dapat mengakibatkan 

performa yang tidak optimal, sehingga penguasaan teknik yang dimiliki atlet akan 

berkurang (Raynadi, Rachmah, & Akbar, 2016). Pernyataan tersebut dibenarkan 

oleh Ardiansyah (2015), bahwa kecemasan bertanding yang dirasakan bahkan 

dapat mempengaruhi hilangnya nafsu makan dan meningkatkan probabilitas 

kesulitan tidur, hingga akhirnya berdampak negatif pada performa atlet saat 

mengikuti pertandingan (Ardiansyah, 2015).  

Ketegangan yang timbul akibat kecemasan bertanding, juga dapat disebabkan 

oleh kurangnya rasa percaya diri atlet sehingga atlet cenderung tidak yakin atau 

meragukan kemampuan yang dimiliki (Sakti & Rozali, 2015). Selain itu, 

pengalaman bertanding yang kurang memadai, juga dapat meningkatkan rasa 

cemas atlet karena belum terbiasa dengan suasana pertandingan yang sedang 

dihadapi (Effendi, 2016). Hal tersebut dapat berdampak secara negatif‚ berupa 

munculnya kemampuan atlet yang kurang maksimal saat sedang bertanding 

(Yulianto & Nashori 2006 dalam Sakti & Rozali, 2015). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui  bahwa terdapat urgensi mengenai 

pemahaman kondisi-kondisi psikis pada atlet, terutama saat akan menghadapi 

pertandingan. Lebih lanjut, peneliti ingin menguji apakah kehadiran keyakinan 

atlet terhadap kemampuan yang dimiliki, memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap rasa cemas saat menghadapi pertandingan. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, performa atlet yang 

kurang baik pada saat bertanding dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek; 

diantaranya adalah aspek psikologis berupa kurangnya rasa yakin pada 

kemampuan yang dimiliki, serta tingginya kecemasan saat bertanding, yang dapat 

berdampak secara negatif  dalam aspek somatis dan kognitif. 

Faktanya, James (1982) mengemukakan bahwa 50% dari hasil suatu 

pertandingan ditentukan oleh faktor mental dan psikologis (Effendi, 2016). 

Bahkan menurut Porter dan Foster (1986), sebagian besar atlet dan pelatih percaya 

bahwa faktor psikologis berperan sebanyak 90% dalam mempengaruhi performa 

puncak pada atlet (Firmansyah, 2017). 

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian dari para ahli, yang 

memberikan hasil berupa adanya berbagai tingkat hubungan antara performa 

dengan keyakinan pada diri, mulai dari penelitian Martin dan Gill (1991) dengan 

hasil korelasi sebesar 0,79 hingga penelitian milik McAuley (1985a) dengan hasil 

korelasi sebesar 0,01. Beberapa penelitian bahkan memberikan hasil korelasi yang 

negatif (McCullagh, 1987 dalam Moritz, Feltz, Fahrbach, & Mack, 2000). 

Menurut Bandura (1986, 1997), meskipun keyakinan diri secara fungsional 
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mempunyai hubungan dengan performa, ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kuat-tidaknya hubungan keduanya (Moritz, Feltz, Fahrbach, & 

Mack, 2000). 

Keberagaman teknik yang sebenarnya dikuasai dengan baik oleh atlet, 

seringkali tidak muncul secara maksimal pada saat bertanding akibat menurunnya 

kondisi mental atlet. Hal tersebut dapat terjadi karena penurunan mental memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi pada saat sedang melakukan 

performa (Mardhika & Dimyati, 2015).  

Salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh penting pada saat 

pertandingan adalah rasa percaya pada diri (Gunarsa‚ 2004 dalam Christiani, 

2013). Atlet yang memiliki kepercayaan diri tinggi, cenderung merasa yakin 

terhadap kemampuan yang dimiliki, baik pada saat latihan maupun saat 

bertanding (Sakti & Rozali, 2015). Rasa percaya diri secara spesifik sesuai dengan 

situasi yang sedang dihadapi‚ disebut juga sebagai keyakinan diri (Heazlewood & 

Burke, 2011). Dalam olahraga‚ keyakinan diri yang berhubungan dengan 

kesehatan dan aktivitas fisik disebut sebagai sport-efficacy (Bayati, Khaksary, & 

Soleyman, 2018). 

Mazloomi et al. (2010) menyatakan bahwa sport self-efficacy dipercaya dapat 

menjadi penentu apa yang dirasakan‚ dipikirkan‚ dan apa yang menjadi motivasi 

atlet‚ serta berpengaruh terhadap jalan pemikiran atlet‚ sehingga dapat 

meningkatkan atau menurunkan performa olahraga (Bayati, Khaksary, & 

Soleyman, 2018). 
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Mantan pemain Persib, Yudi Guntara, menyatakan selain peningkatan 

fasilitas kesehatan, pendampingan mengenai asupan nutrisi dan kondisi psikologis 

atlet merupakan hal penting yang dapat menunjang kesejahteraan atlet dalam 

pencapaian prestasi (Putri, 2018). Dari sisi psikologis, pembinaan atlet sejak usia 

dini memang bertujuan agar atlet memiliki mental bertanding yang kuat dan 

mampu bersaing di ajang bergengsi serta meminimalisir terjadinya kecemasan 

akibat menghadapi situasi bertanding (Putri, 2018). 

Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti pernah 

mengalami kecemasan dalam hidupnya (Ardiansyah, 2015) dan hanya pemikiran 

individu itu pula yang dapat menentukan dampak dari kecemasan tersebut, apakah 

menuju ke arah positif atau justru negatif (Pradipta, 2017). Kecemasan bertanding 

diketahui dapat timbul melalui berbagai persepsi‚ hingga respon atlet terhadap 

perkiraan yang akan dilakukan tentang situasi dan kondisi saat pertandingan 

(Wohon & Ediati, 2019). Persepsi diri tersebut dapat mengarah pada keyakinan, 

konsep, hingga penghargaan pada diri (Netz, 2007) 

Kecemasan bertanding yang dirasakan bahkan dapat berpengaruh secara 

negatif pada fisik atlet, terutama pada pencernaan dan kemampuan untuk 

beristirahat hingga akhirnya berdampak negatif pula terhadap performa atlet saat 

mengikuti pertandingan karena terhambatnya proses pemulihan pada tubuh 

(Ardiansyah, 2015).  

Kepentingan nutrisi dan istirahat seringkali dikalahkan oleh upaya 

peningkatan ketahanan fisik dan pengembangan teknik. Padahal, makanan 

merupakan aspek utama penunjang energi bagi tubuh sekaligus berperan dalam 
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proses pemulihan sel-sel tubuh yang rusak akibat aktivitas yang dijalani 

(Nugroho, 2008). Namun, bukan berarti segala jenis makanan boleh dikonsumsi 

secara sembarangan atau bahkan berlebihan, karena makanan hanya akan bekerja 

sesuai dengan fungsi masing-masing apabila berada pada porsi yang seimbang 

(Nugroho, 2008). 

Selain itu, kebutuhan tidur atlet juga dapat mempengaruhi performa yang 

ditampilkan pada saat pertandingan (BBC, 2015). Hal ini dikarenakan, setiap 

individu ternyata memiliki jam tubuh yang berbeda, sehingga pencapaian puncak 

performa masing-masing juga berbeda-beda.  

Berdasarkan data di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang ada 

ialah kecemasan bertanding dapat memberikan efek negatif pada atlet, terutama 

pada aspek yang sering diabaikan, seperti kehilangan nafsu makan, terpecahnya 

konsentrasi, hingga mengalami kesulitan tidur. Besarnya dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh kecemasan bertanding, belum banyak disadari, baik oleh atlet 

maupun support system-nya. Meski demikian, dampak negatif yang timbul akibat 

kecemasan bertanding, tidak selalu murni disebabkan oleh hadirnya kecemasan 

bertanding; faktor eksternal lain juga dapat menjadi pemicu dampak negatif 

tersebut. 

Selain itu, rasa yakin pada kemampuan yang dimiliki, diketahui dapat 

menekan kemunculan kecemasan bertanding sehingga memiliki dampak positif 

pada performa atlet, meski keberhasilan performa atlet juga dapat dipengaruhi 

oleh hal-hal lain di luar itu. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang peneliti pilih pada makalah ini adalah: 

1) Penelitian hanya dilakukan pada atlet yang pernah mengikuti pertandingan 

sekurang-kurangnya 3x (tiga kali) pada tingkat Nasional atau 2x (dua kali) 

pada tingkat Internasional. 

2) Penelitian ditujukan pada atlet yang berdomisili di Jawa Timur dengan 

pertimbangan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur VI 2019 

yang baru diselenggarakan pada bulan Juli 2019, sehingga atmosfer 

pertandingan masih terasa. 

3) Batas usia partisipan adalah 16-25 tahun, dengan pertimbangan banyaknya 

atlet yang baru muncul atau baru mulai mengikuti pertandingan pada usia 

senior (di atas 21 tahun). Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa 

kekuatan fisik individu sedang berada di puncaknya pada masa usia 

tersebut. 

1.4  Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Apakah sport-efficacy memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kecemasan bertanding yang dirasakan atlet? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Mengetahui apakah keyakinan atlet terhadap kemampuan yang dimiliki, 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kecemasan yang dirasakan saat 

menghadapi pertandingan. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Sebagai tambahan pengetahuan dalam kajian ilmu psikologi klinis dan 

psikologi olahraga‚ terutama yang berhubungan dengan kecemasan 

bertanding dan keyakinan pada performa aktivitas olahraga. 

2) Sebagai sarana informatif bagi penelitian selanjutnya apabila ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai kecemasan bertanding dan sport-efficacy. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1) Sebagai langkah preventif bagi atlet maupun support system di 

sekelilingnya agar lebih waspada mengenai kondisi atlet yang akan 

menghadapi pertandingan. 

2) Sebagai sarana informatif mengenai pentingnya penganggulangan 

kecemasan bertanding bagi performa atlet saat akan bertanding. 

3) Sebagai sarana informatif bagi atlet mengenai pentingnya memperhatikan 

kondisi fisik dan mental diri sendiri pada saat menghadapi pertandingan. 

4) Sebagai sarana informatif bahwa perencanaan pelatihan yang dapat 

mempertahankan hingga meningkatkan aspek mental pada atlet, 

merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna meningkatkan 

kesejahteraan dan prestasi atlet. 
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