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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

asumsi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran 

item normal atau tidak dan linier atau tidak hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tergantungnya. Uji normalitas dan uji linier 

dilakukan dengan menggunakan Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) 

1. Uji Normalitas 

a. Motivasi berprestasi 

Uji normalitas terhadap motivasi berprestasi 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov  yang tedapat nilai K-

S-Z 1,267 menunjukkan hasil p sebesar 0,081 (p>0,05) 

yang berarti distribusi penyebarannya normal.  

b. Kepercayaan diri 

Uji normalitas terhadap skala kepercayaan diri 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov  yang 

terdapat nilai K-S-Z 0,574 menunjukkan hasil p sebesar 

0,897 (p>0,05) yang berarti bahwa distribusi 

penyebarannya normal. 
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2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel kepercayaand iri dengan motivasi berprestasi. 

Hal ini ditunjukkan dengan Flinier = 86,916 dengan p sebesar 

0,000 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan linier antara 

kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi.  

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan teknik product moment untuk 

menguji hipotesis penelitian. Adapun hasil yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Penelitian ini menunjukkan nilai rxy = 0,722 dengan p 

sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan positifi yang sangat signifikan antara kepercayaan diri 

dengan motivasi berprestasi. Artinya, semakin tinggi kepercayaan 

diri maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi, dan begitu juga 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti dapat 

diterima. Hipotesis peneliti menyatakan bahwa ada hubungan positif 

antara kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi. Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat di lampiran E hal 103 

. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis antara variabel kepercayaan diri 

dengan motivasi berprestasi, didapatkan ada hubungan positif yang 

signifikan antara kedua variabel tersebut dengan rxy  = 0,722 dengan 



47 

 

 

 

p sebesar 0,000  (p<0,01). Artinya, semakin tinggi kepercayaan diri 

maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi atlet futsal, begitu 

juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini adalah semakin tinggi kepercayaan diri 

maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi atlet futsal, begitu 

juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Pribadi dan Brotowidagdo (2012, h. 4) menemukan 

bahwa semakin tinggi kepercayaan diri maka semakin tinggi pula 

motivasi berprestasi pada individu. Individu dengan kepercayaan diri 

yang tinggi mempunyai keyakinan pada kemampuan yang 

dimilikinya, serta dapat memanfaatkannya secara tepat. Individu 

dapat mempunyai kepercayaan diri yang tinggi apabila individu 

tersebut cenderung realistik terhadap kemampuan diri sendiri, 

menghargai diri secara positif, yakin akan kemampuan diri sendiri, 

tidak terpengaruh sikap dan pendapat orang lain, merasa optimis, 

tenang, aman, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dimana individu berada. Inilah yang membuat seorang atlet akan 

berhasil mencapai prestasi dan dengan demikian akan menimbulkan 

motivasi berprestasi. 

Penjelasan lain dikemukan oleh Primita & Wulandari (2014, 

h. 6) yang berpendapat bahwa seseorang yang memiliki motivasi 

berprestasi adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri seperti,  

percaya terhadap kemampuan diri sendiri untuk bekerja mandiri, 

bersikap optimis dan dinamis serta memiliki pengetahuan maupun 

pengalaman yang cukup banyak. berorientasi pada tugas yaitu 
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memiliki pola tingkah laku yang tertuju pada penyelesaian tugas, 

adanya dorongan kuat untuk mengambil resiko dan menerima segala 

konsekuensi yang terjadi sehubungan dengan tugasnya.  

Hasil dari perhitungan nilai mean empirik diketahui bahwa 

motivasi berprestasi pada atlet futsal pada penelitian ini memiliki 

nilai mean empirik sebesar 127,21 dan mean hipotetik sebesar 95, 

dengan standart deviasi 19. Maka, dapat dikatakan bahwa motivasi 

berprestasi pada atlet futsal tergolong sangat tinggi. 

Menurut Manos (Komarudin, 2013, h. 36) menyatakan ciri – 

ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah 

sebagai berikut: memaksimalkan usaha dalam proses latihan dan 

kompetisi; tekun dalam mencapai tujuan secara spesifik, mengatasi 

rintangan, kegagalan, dan kritik tanpa mengabaikan tim; 

menunjukkan sikap positif; meningkatkan keterampilan, fisik, dan 

mental; menunjukkan kesenangan ketika latihan dan kompetisi; 

menunjukkan kerja sama dengan tim dan pelatih. Setiap ciri – ciri 

tersebut akan memiliki kontribusi untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi individu. 

Menurut Gill (Satiadarman, 2000, h.73) berpendapat bahwa 

motivasi berprestasi adalah orientasi seseorang untuk tetap berusaha 

memperoleh hasil terbaik semaksimal mungkin dengan dasar 

kemampuan untuk tetap bertahan sekalipun gagal, dan tetap 

berupaya menyelesaikan tugas sebaik – baiknya karena merasa 

bangga untuk mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan 

kata lain, memaksimalkan usaha dalam proses latihan dan kompetisi 
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akan berdampak pada peningkatkan keterampilan, fisik dan mental, 

sehingga dengan usaha maksimal dalam berlatih dapat meningkat 

kemampuan atlet untuk bermain futsal, atlet futsal yang memiliki 

kemampuan yang tinggi akan termotivasi untuk dapat memperoleh 

prestasi, sehingga atlet futsal dapat mengatasi kegagalan dan tetap 

berusaha untuk mendapatkan prestasi. 

Pendapat lain dikemukan oleh Harsono (Komarudin, 2013, 

h. 27) atlet biasanya sangat bergairah untuk meningkatkan 

kompetensi dalam usahanya untuk mencapai kesempurnaan. 

menunjukkan kesenangan ketika latihan dan kompetisi akan 

memunculkan gairah untuk mengukir prestasi. Gairah tersebut akan 

membuat atlet tekun dalam mencapai tujuan secara spesifik, 

sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk berprestasi.  

Bersikap positif dan mampu bekerja sama dengan rekan atlet 

setim maupun pelatih akan berdampat positif pada motivasi 

berprestasi. Hal ini sejalan penelitian lain yang dilakukan Equata, 

dkk (Sakdiah & Astuti ,2013, h. 15) mengungkapkan faktor lain 

yang mempengaruhi motivasi berprestasi pada atlet yaitu persepsi 

terhadap latihan. Atlet yang mempersepsikan latihan secara positif 

akan memiliki motivasi berprestasi yang lebih baik. Persepsi 

terhadap latihan ini berkaitan dengan lingkungan latihan, hubungan 

pertemanan, serta kepercayaan yang dirasakan atlet dalam 

kelompoknya. Lingkungan latihan yang kondusif akan membuat 

atlet mempersepsikan latihan secara positif. Hubungan atlet dengan 

atlet maupun atlet dengan pelatih juga turut mempengaruhi motivasi 
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berprestasi. Teman dalam kelompok dan pelatih yang mampu 

menempatkan diri dengan baik dan memberikan dukungan 

psikologis cenderung akan meningkatkan motivasi berprestasi atlet.  

Selain itu dalam kehidupan atlet erat kaitannya dengan 

latihan, kompetisi, dan pada akhir adalah prestasi yang diperoleh 

baik prestasi secara individu maupun secara kelompok. Untuk 

mencapai prestasi puncak dalam olahraga tidak sedikit hambatan 

yang harus dilalui atlet. Oleh karena itu setiap atlet harus memiliki 

kepercayaan diri untuk menghadapi hambatan – hambatan untuk 

meraih prestasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Zinnser 

(Komarudin, 2013, h. 67) yaitu, Di dalam dunia olahraga, atlet perlu 

memiliki kepercayaan diri untuk mencapai prestasi, karena 

kepercayaan diri memiliki hubungan yang erat terhadap peningkatan 

performa atlet yang menghasilkan prestasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini 

diketahui bahwa variabel kepercayaan diri menunjukkan mean 

empirik sebesar 90,68 dan mean hipotetik sebesar 72,5, dengan 

standart deviasi 14,5. Maka, dapat diketahui bahwa kepercayaan diri 

yang dimiliki oleh atlet - atlet futsal Nafas FC, Venus FC, dan 

TriyoSport FC dikategorikan tinggi. 

Menurut Lauster (Selytania & Sukarti, 2007, h.9) aspek – 

aspek kepercayaan diri meliputi: keyakinan dengan kemampuan diri, 

optimis, ambisi normal, rasa aman, mandiri, mudah meyesuaikan 

diri. Setiap aspek akan memiliki peran masing - masing dalam 

meningkatkan kepercayaan diri individu. 
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Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif individu 

tentang dirinya bahwa individu mengerti sungguh-sungguh akan apa 

yang dilakukannya. Menurut Fernald & Fernald (Pradipta & Restu, 

2013, h. 13) berpendapat apabila individu percaya bahwa dirinya 

mampu untuk melakukan sesuatu, maka individu akan termotivasi 

untuk melakukan sesuatu sehingga akan berpengaruh pada tingkah 

lakunya. Dengan begitu, aspek keyakinan kemampuan diri akan 

membuat individu percaya diri untuk mengukir prestasi. 

Optimis adalah sikap individu yang selalu berpandangan 

baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan 

kemampuannya. Kepercayaan diri akan mempengaruhi pencapai 

tujuan, artinya atlet yang memiliki kepercayaan diri akan tertantang 

dan aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Komarudin, 2013, h. 71). Sehingga atlet yang optimis akan 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi yang akan meningkat 

motivasi untuk mencapai prestasi. 

Ambisi normal adalah kenginan wajar individu untuk dapat 

berprestasi. Menurut Soejiningsih, dkk (2012, h.19) rasa percaya diri 

didasarkan pada kepercayaan yang realistis terhadap kemampuan 

yang dimiliki oleh individu sehingga dapat mencapai tujuan prestasi 

yang diinginkan. Dengan demikian, ambisi normal dapat 

meningkatkan kepercayaan diri individu untuk mewujudkan prestasi 

seperti apa yang diinginkan. 

Rasa aman adalah keadaan seseorang yang tidak takut dan 

khawatir tentang mengenai pemuasan kebutuhan dikemudian hari 
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dan mampu menghadapi segala sesuatu dengan tenang.  

Kepercayaan diri memungkinkan individu untuk membuat 

keputusan yang baik, tidak tergoda oleh rasa takut dari apa yang 

mungkin terjadi (Hays, Thomas, Maynard & Bawden, 2009, h. 

1992) sehingga individu akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

untuk mewujudkan prestasi yang diinginkannya. 

Mandiri adalah sikap positif individu yang tidak tergantung 

pada orang lain. Menurut Lauster (Saputra, 2015, h. 566) 

kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau perasaan yakin akan 

kemampuan diri sendiri sehingga seorang tidak terpengaruh oleh 

orang lain, sehingga aspek mandiri dapat menyebab individu 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai prestasi.  

Mudah menyesuaikan diri adalah Sikap positif yang dimiliki 

oleh seseorang untuk melakukan interaksi dengan lingkungan 

sekitarnya sehingga merasa sesuai dan cocok dengan lingkungan 

tersebut. Menurut Panjiang (Fatwati & Fakhruddiana, 2013, h. 14) 

mengatakan bahwa motivasi berprestasi berhubungan dengan 

penyesuaian diri dan kepercayaan diri, sehingga atlet futsal atlet 

futsal yang mudah beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia 

berada maka akan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi untuk 

mencapai sebuah prestasi. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari dari kelemahan – 

kelamahan yang memengaruhi hasil penelitian, yaitu : 
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1. Kemungkinan situasi yang tidak kondusif ketika mengisi skala 

sehingga jawab yang diberikan kurang sesuai dengan keadaan 

subyek yang sebenarnya. 

2. Dalam latar belakang dituliskan bahwa ada permasalahan tentang 

motivasi berprestasi yang rendah dan kepercayaan diri dari atlet 

futsal tim – tim futsal tersebut, namun dalam hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi berprestasi dan kepercayaan diri 

dari atlet tim – tim futsal tersebut dikategorikan tinggi, hal ini 

dikarenakan ketika mewawancarai tim Nafas FC dan Venus FC 

untuk menemukan permasalahan psikologis yang berada di tim – 

tim tersebut, peneliti hanya mewawancarai pelatih – pelatih dari 

tim – tim tersebut, sehingga peneliti memperoleh permasalahan 

psikologi hanya dari 1 sudut pandang. 

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelatih Nafas FC dan 

pelatih Venus FC dilakukan pada tahun 2015, sedangkan waktu 

pelaksaan penelitian dilakukan pada tahun 2017, dan pada tahun 

2016 tim – tim tersebut memperoleh berbagai macam prestasi, 

sehingga memungkinkan dampak positif, terutama dalam hal 

motivasi berprestasi. 

3. Waktu pelaksaaan penelitian dilakukan sebelum para atlet 

memulai latihan, kemungkinan dapat memengaruhi kondisi 

subyek yang merasa terganggu karena harus hadir 1 jam lebih 

awal dari jadwal latihan, sehingga memengaruhi subyek saat 

mengisi skala. 


