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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Perubahan pola hidup manusia adalah  akibat dari dampak era 

globalisasi yang semakin dapat dirasakan  dalam kehidupan sehari-

hari, pola hidup dari dampak tersebut dapat menyebabkan manusia 

akan hidup dengan penuh persaingan dan perjuangan. Oleh sebab itu 

agar tetap bisa bertahan dan menghadapi persaingan dalam hidup, 

manusia harus mampu mempertahankan kualitas kehidupannya 

terutama terkait masalah kepribadian, sikap, pengetahuan, 

kemampuan, dan keterampilan. Kemampuan serta kualitas manusia 

yang sangat diperlukan karena akan berdampak positif dalam 

mendukung pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara.  

 Peran olahraga saat ini semakin penting dan memiliki banyak 

manfaat dalam kehidupan manusia di era global yang selalu 

mengalami perubahan, persaingan dan munculnya permasalahan 

kehidupan pada setiap tahunnya. Hal ini menyangkut masalah 

perkembangan atau pembentukan sikap dan kepribadian bangsa, 

serta upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang selalu berkesinambungan. Selain itu, olahraga dapat 

dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, 

profesi, industri, dan berbagai aspek lain. Olahraga juga merupakan 
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sarana yang efektif dan efisien yang sekaligus untuk 

mengembangkan bagaimana cara berpikir, membentuk dan 

meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kreativitas.  

 Olahraga juga bisa dijelaskan sebagai bagian upaya dalam 

peningkatan kualitas tercapainya prestasi olahraga. Secara lebih 

terarah upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 

nasional dibidang olahraga tertuang dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional yang salah satu pokok kebijakannya yaitu bahwa 

pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian dari 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia diarahkan pada 

peningkatan kesegaran jasmani, mental dan rohani masyarakat, serta 

ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan 

sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional.  

 Dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 4, 

olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 

Lebih lanjut dalam Bab VI Pasal 17 bahwa ruang lingkup olahraga 

meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan 

olahraga prestasi. Dijelaskan juga pada Bab I Pasal 1 ayat 11-13 

tentang ketentuan umum bahwa olahraga pendidikan adalah 

pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian 

proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh 
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pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran 

jasmani. Kedua, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan 

oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat 

setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Ketiga, 

olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan 

berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan 

dukungan atau kegemaran berolahraga. 

 Wahjoedi (2009, h. 43) mengungkapkan bahwa ruang lingkup 

olahraga tersebut yang pertama, manusia biasanya melakukan 

kegiatan olahraga untuk pendidikan, seperti halnya anak-anak 

sekolah yang diajarkan oleh gurunya tentang olahraga dan 

bagaimana cara melakukannya. Kedua, manusia melakukan kegiatan 

olahraga untuk rekreasi, karena selain untuk mendapatkan kesehatan 

dan kebugaran jasmani dari olahraga, manusia yang melakukan 

olahraga seringkali hanya untuk mengisi waktu senggang agar 

memperoleh kegembiraan. Ketiga, manusia melakukan kegiatan 

bertujuan untuk mencapai suatu prestasi tertentu. 

 Suatu prestasi tidak akan bisa tercapai jika tidak ada disiplin 

diri yang kuat untuk berlatih keras dan diperlukan suatu proses yang 

panjang. Demikian juga untuk mendapatkan prestasi olahraga  

diperlukan kerja keras dan semangat juang yang harus di mulai sejak 

dini. Prestasi olahraga menurut Sukadiyanto (Yulianto & Nashori, 

2006, h. 56) merupakan aktualisasi dari akumulasi hasil proses 



4 

 

 

 

latihan yang ditampilkan seorang atlet sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Olahraga sendiri juga dapat dijadikan wadah untuk 

melahirkan atlet berprestasi melalui pembinaan individu atlet sejak 

pelajar. 

 Untuk mencetak sebuah prestasi yang membanggakan maka 

pemerintah membentuk pusat pendidikan, dan latihan olahraga 

pelajar (PPLP). PPLP Provinsi Jawa Tengah adalah wadah untuk 

membina atlet diusia sekolah atau pelajar untuk meningkatkan kerja 

keras individu, semangat juang, komitmen dalam jangka waktu yang 

panjang melalui latihan olahraga yang terprogram dan 

berkesinambungan. Atlet yang masuk di dalam wadah PPLP adalah 

atlet yang terpilih melalui proses seleksi fisik, keterampilan, 

psikologis dan kemampuan lain. Setelah melewati seleksi yang 

sudah ditentukan, atlet yang sudah terpilih akan dibina dan dilatih 

secara terpusat dalam training center yang berasrama. Kebijakan 

Provinsi Jawa Tengah dalam komitmennya untuk melakukan 

pembinaan olahraga prestasi atlet-atlet pelajar melalui wadah PPLP, 

tidak hanya mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat saja 

melalui dana APBN, tetapi didukung juga melalui pendanaan APBD. 

 Menurut data dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015, terdapat 21 cabang olahraga yang di dalamnya 

terdapat 258 atlet yang dibina melalui PPLP Provinsi Jawa Tengah 

yang di pusatkan di komplek GOR Jatidiri Semarang. Di bawah ini 

adalah data cabang olahraga dan atlet PPLP Provinsi Jawa Tengah : 
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Tabel 1 

Data Cabang Olahraga dan Atlet PPLP  

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

NO 

CABANG                ALTET 

OLAHRAGA PUTRA PUTRI 

1 Atletik 9 9 

2 Renang 6 6 

3 Gulat 8 0 

4 Sepaktakraw 24 0 

5 Pencak Silat 6 6 

6 Panahan 6 9 

7 Tenis Meja 5 5 

8 Bulutangkis 4 4 

9 Bola Voli 12 12 

10 Bola Basket 12 0 

11 Sepakbola 22 0 

12 Dayung 8 2 

13 Judo 5 3 

14 Angkat Besi 5 5 

15 Tinju 8 4 

16 Karate 6 4 

17 Tae Kwondo 8 5 

18 Balap Sepeda 6 0 

19 Anggar 5 5 

20 Wushu 5 3 

21 Panjat Tebing 3 3 

  JUMLAH 173 85 

  TOTAL 258   

  

 Dari data di atas menunjukan bahwa, Jawa Tengah telah 

membina cabang-cabang baik olahraga beregu maupun perorangan. 

Melalui latihan yang terprogram di bawah bimbingan pelatih yang 

berkualitas. PPLP Jawa Tengah selalu tampil dalam setiap event 
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pertandingan tingkat pelajar nasional. Di bawah ini adalah salah satu 

data event pertandingan yaitu data Pekan Olahraga Pelajar Nasional 

tahun 2013 dan 2015 menurut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Jawa Tengah :  

 

Tabel 2 

Data Perolehan Medali Kontingen POPNAS  

Provinsi Jawa Tengah 2013-2015 

  

HASIL POPNAS XII 2013 HASIL POPNAS XIII 2015 

DI JAKARTA DI JAWA BARAT 

PERINGKAT IV PERINGKAT IV 

NO 
CABANG 

EMAS PERAK PERUNGGU EMAS PERAK PERUNGGU 
OLAHRAGA 

1 Atletik 4 5 1 4 4 3 

2 Renang 2 1 3 4 3 2 

3 Gulat - 2 - - - - 

4 Sepaktakraw 2 2 1 4 1 - 

5 Pencak Silat 1 4 3 3 4 3 

6 Panahan 2 1 1 - 1 1 

7 Tenis Meja - - 2 1 2 4 

8 Bulutangkis - - 1 - - 1 

9 Bola Voli - 1 1 1 - - 

10 Bola Basket - 1 - - - 2 

11 Sepakbola - - - 1 - - 

12 Dayung - - 1 - 2 - 

13 Judo 1 - 1 1 - - 

14 Angkat Besi 6 - - - - 2 

15 Tinju - 2 1 1 2 3 

16 Karate - - 5 - 1 2 

17 Tae Kwondo 6 5 4 6 3 4 

18 Balap Sepeda - - - - - - 

19 Anggar - - - - - - 

20 Wushu - - - - - - 

21 Panjat Tebing - - - - - - 

  JUMLAH 24 24 25 26 23 27 

  

 Dari data di atas tahun 2013 dan 2015 prestasi PPLP Provinsi 

Jawa Tengah di tingkat Nasional masih bertahan diperingkat IV, di 
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bawah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. 

Dari jumlah medali emas yang diperoleh mengalami peningkatan. 

Setiap cabang olahraga ada yang mengalami kenaikkan maupun ada 

juga yang menurun. Cabang olahraga yang selalu unggul di Provinsi 

Jawa Tengah adalah tae kwondo dengan memperoleh medali 

terbanyak dibandingkan cabang olahraga lainnya. Ada beberapa 

cabang olahraga yang tidak sama sekali selama dua kali 

diselenggarakan POPNAS tidak mendapatkan medali yaitu cabang 

olahraga balap sepeda, cabang olahraga anggar, cabang olahraga 

wushu, dan cabang olahraga panjat tebing. Dari hasil peringkat dan 

perolehan medali terbanyak tersebut menunjukkan bahwa prestasi 

yang diraih belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut salah 

satunya terlihat pada cabang olahraga angkat besi pada tahun 2013 

mendapatkan medali emas namun pada tahun 2015 hanya 

mendapatkan medali perunggu, terjadi penurunan yang sangat drastis 

dari perolehan medali tersebut. 

 Berdasarkan observasi awal peneliti, beberapa atlet PPLP 

Jawa Tengah mengikuti proses latihan yang sudah ditentukan pada 

pagi hari, pukul 04.30-06.30 WIB dan setiap sore pukul 15.00-18.00 

WIB. Terkadang jadwal latihan yang sudah ditentukan tersebut tidak 

dapat dilaksanakan secara maksimal oleh atlet karena berbagai faktor 

penyebab, diantaranya adalah latihan tidak dapat mulai tepat waktu 

karena banyak atlet yang bangun pagi kesiangan akibat tidur malam 

yang terlalu larut, dan keterlambatan latihan di sore hari banyak 
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diakibatkan karena atlet terlambat pulang sekolah yang disebabkan 

adanya kegiatan-kegiatan lain yang tidak semestinya dilakukan. 

 Selain itu, peneliti menemukan masalah yang terjadi yaitu 

latihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu yang berakibat tidak 

efektifnya waktu yang digunakan untuk melaksanakan proses 

latihan, maka akan mengganggu program latihan secara keseluruhan. 

Terkadang atlet merasa terbebani dengan target-target latihan yang 

diberikan oleh pelatih, sehingga menyebabkan atlet tidak dapat 

menikmati dalam menjalankan proses latihan dan menyebabkan pula 

kejenuhan dalam berlatih. Di samping itu pula adanya reward dan 

punishment bagi atlet dalam pencapaian target latihan yang 

diberlakukan oleh pelatih dalam proses latihan, sering menimbulkan 

tekanan atau stress, hal ini bisa menyebabkan motivasi atlet dalam 

berprestasi menjadi rendah. Penyebab dari permasalahan tersebut 

muncul karena berbagai faktor, diantaranya kurang disiplinnya para 

atlet, antusias atlet dalam berlatih rendah, dan rendahnya motivasi 

atlet untuk melakukan latihan, yang pada akhirnya akan berdampak 

pada rendahnya motivasi atlet untuk berprestasi.  

 Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang 

untuk berperilaku, berpikir, dan merasa seperti yang mereka lakukan 

(King, 2010, h. 64). Motivasi beprestasi menentukan penampilan 

seorang atlet ketika bertanding.  Menurut Clews (Morris & 

Summers, 1995, h. 94) bahwa faktor motivasi dalam peningkatan 

prestasi olahraga terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik tercermin dalam penampilan prestasi 
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atlet saat bertanding. Prestasi tersebut mempunyai makna secara 

pribadi untuk atlet mendapatkan hal yang diinginkan. Motivasi 

ekstrinsik lebih mengarah ke perilaku pada umumnya seorang atlet 

yang di dasari oleh tuntutan lingkungan, reward dan sebagainya. 

 Gunarsa (Ferina, 2011, h. 2) mengemukakan juga bahwa 

motivasi adalah kepribadian seseorang yang dibawa sejak lahir yang 

kemudian kepribadian tersebut tumbuh dan berkembang melalui 

interaksi sosial. Dalam lingkungan sosial dukungan dari orangtua, 

pelatih dan teman mempengaruhi motivasi berprestasi setiap 

individunya.  

 Interaksi sosial muncul ketika seseorang dapat berkomunikasi 

secara langsung jika ada hubungan yang harmonis pada setiap 

individunya. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang baik dalam 

keluarga maupun dengan teman sebaya jika adanya kerjasama saling 

menghormati diantara individu. Jika tidak sama dengan hal 

teresebut, interaksi sosial yang berbeda-beda dapat menjadi penentu 

tingkat keberhasilan prestasi pada setiap individunya (Putranto, 

2010, h. 22).  

 Seperti halnya atlet-atlet PPLP Provinsi Jawa Tengah, 

interaksi yang dijalin sesama atlet bisa dibangun atau dikembangkan 

dengan baik. Interaksi yang terjalin antara pelatih dan atlet pun tidak 

ada masalah walaupun ada beberapa atlet yang susah untuk menjalin 

komunikasi yang baik, namun tidak ada jarak satu sama lain. Oleh 

sebab itu, jika ada masalah di dalam diri atlet, antar atlet maupun 
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antar pelatih, selalu dapat diselesaikan dengan baik agar tidak 

memicu hal yang lebih komplek yang tidak diinginkan.  

 William Kay (Arifiantono & Budiani, 2013, h. 2) menjelaskan 

bahwa mengembangkan keterampilan komunikasi, belajar bergaul 

dengan teman sebaya atau orang lain, atau berinteraksi dengan orang 

secara langsung baik secara individu maupun kelompok dan 

menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan diri terhadap 

kemampuannya sendiri adalah salah satu dimana remaja itu sedang 

berkembang untuk meningkatkan interaksi sosial terhadap orang 

lain. Dapat dikatakan bahwa dalam fase remaja khususnya usia 

remaja, harus memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik 

terutama pada lingkungan sekitarnya dan harus mempunyai 

kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri (Arifiantono & 

Budiani, 2013, h. 2). 

 Keterampilan berkomunikasi bagi atlet sangat diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan dalam berlatih, mengingat dalam 

proses latihan kemampuan komunikasi antar atlet dan pelatih ikut 

membantu kelancaran pencapaian target-target program, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah terjalinnya interaksi sosial antar atlet 

akan menjadikan suasana dalam latihan menjadi lebih 

menyenangkan, sehingga kepercayaan diri diharapkan dapat 

terbentuk selama proses latihan berlangsung.  

 Kepercayaan diri menurut Setyobroto (1989, h. 51) adalah 

modal utama seseorang untuk maju ketahap yang lebih tinggi, karena 

prestasi yang tinggi akan di capai dengan sendirinya yang didasari 
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kepercayaan diri dalam dirinya. Kepercayaan diri sangat 

berpengaruh terhadap peak performance seorang atlet, oleh sebab itu 

atlet harus memiliki rasa percaya diri karena merupakan kunci 

sukses dalam penampilan ketika atlet menghadapi lawan dalam 

pertandingan.  

 Lain halnya menurut pendapat Yulianto & Nashori (2006, h. 

60) bahwa percaya diri adalah rasa percaya yang sanggup dan 

mampu untuk mencapai prestasi yang diharapkan, apabila prestasi 

yang diraih sudah tinggi maka akan lebih percaya diri pada dirinya 

sendiri. Atlet yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan dapat 

dengan mudah mendapatkan prestasinya karena jika kurangnya 

kepercayaan diri akan menyebabkan atlet sulit untuk memecahkan 

masalah. Kurangnya rasa percaya diri tersebut bisa terjadi karena 

kondisi fisik para atlet maupun pengaruh situasi saat mengikuti 

pertandingan, sehingga menyebabkan tidak dapatnya prestasi yang 

baik dan maksimal.  

 Dalam penelitiaan ini, peneliti mengambil penelitian serupa 

yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Putri (2014, h. 1) dengan judul : Dukungan Sosial Orangtua, Pelatih, 

dan Teman dengan Motivasi Berprestasi Akademik dan Motivasi 

Berprestasi Olahraga pada Atlet Mahasiswa. Tujuan dari penelitian 

tersebut karena adanya dukungan sosial yang berpengaruh terhadap 

peningkatan motivasi akademik dan motivasi berprestasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Putri memiliki kesamaan variabel tergantung 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu motivasi 
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berprestasi. Peneliti lebih memfokuskan pada motivasi berprestasi 

pada atlet PPLP Jawa Tengah, dan persamaan lainnya yaitu 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 Adapun perbedaan prinsip dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Putri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

bahwa subyek atlet mahasiswa tidak secara khusus dibina dalam 

program latihan jangka panjang dan melalui sistem seleksi yang 

ketat, namun subyek penelitian yang peneliti gunakan adalah atlet-

atlet PPLP yang memiliki program latihan berkelanjutan melalui 

pemusatan latihan, dan menggunakan sistem rekruitmen yang khusus 

dan ketat melalui instrumen-instrumen dan tenaga-tenaga ahli dalam 

bidangnya. Perbedaan lainnya untuk variabel bebas penelitian yang 

dilakukan oleh Putri adalah masalah dukungan sosial orang tua, 

pelatih, dan teman, sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan variabel bebas interaksi sosial dan kepercayaan diri. 

Dari uraian permasalahan di atas, muncul pertanyaan apakah ada 

hubungan antara interaksi sosial dan kepercayaan diri dengan 

motivasi berprestasi pada atlet PPLP Jawa Tengah ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empirik hubungan antara interaksi sosial dan kepercayaan diri 

dengan motivasi berprestasi pada atlet PPLP Jawa Tengah. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini bisa dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi disiplin ilmu psikologi, terutama untuk bidang 

psikologi olahraga dalam hal motivasi berprestasi ditinjau dari 

hubungan interaksi sosial dan kepercayaan diri terkhusus untuk 

altlet pelajar. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan oleh pihak PPLP Jawa Tengah untuk meningkatkan 

atau mempertahankan Motivasi Berprestasi Atlet PPLP Jawa 

Tengah dalam kaitannya dengan Interaksi Sosial dan 

Kepercayaan Diri. 

 

 

 

 

 

 

 




