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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Olahraga telah menjadi gaya hidup bagi sebagian 

orang, bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan dasar. Olahraga 

menjadi sangat penting karena pada dasarnya manusia itu selalu 

bergerak. Pada tanggal 23 Agustus 2013, PBB menetapkan tanggal 6 

April sebagai Hari Olahraga Internasional untuk pembangunan dan 

perdamaian dalam rangka memperingati pembukaan Olimpiade 

pertama di Athena tahun 1896. PBB mengakui kekuatan olahraga 

dalam mempromosikan perdamaian dan menghapus hambatan budaya 

diseluruh dunia (Sebayang, 2017).  

Di Indonesia sendiri, olahraga pun semakin berkembang luas. 

Hal ini tidak terlepas dari Motto Olahraga Nasional, yaitu 

“Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. 

Memasyarakatkan olahraga berarti memunculkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya arti dan nilai olahraga dalam kehidupan. 

Mengolahragakan masyarakat merupakan kegiatan dimana 

masyarakat mengaktualisasikan dirinya dalam berolahraga. 

Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dapat 

diwujudkan dalam bentuk olahraga massal, olahraga khusus, olahraga 

pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga tradisional 

dan olahraga rehabilitasi (Gunarsa, 1989).  
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Salah satu olahraga yang banyak digemari saat ini adalah 

beladiri yang berasal dari Jepang, yaitu karate.  Hal ini terlihat dari 

banyaknya pertandingan-pertandingan karate baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Karate dapat diartikan sebagai sebuah taktik 

yang memungkinkan seseorang dapat membela diri dengan tangan 

kosong tanpa menggunakan senjata. Tahun 1972, terbentuklah wadah 

organisasi karate di Indonesia yang bernama Ferderasi Olahraga 

Karate-Do Indonesia (FORKI). FORKI merupakan satu-satunya 

wadah olahraga karate yang menjadi anggota Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI). FORKI terhimpun dari 25 perguruan 

dengan 8 aliran. Satu diantara 25 perguruan tersebut ialah Lembaga 

Karate-Do Indonesia (Lemkari) (Danardono, 2006). 

Kelebihan dari karate yang membuat olahraga ini semakin 

banyak peminat adalah karate merupakan bentuk latihan fisik yang 

lengkap dimana dapat melatih kekuatan otot, kecepatan, 

kardiovaskular, dan fleksibilitas tubuh sekaligus. Selain itu, karate 

mengajarkan untuk membela diri dengan tangan kosong sehingga 

apabila sewaktu-waktu ada hal yang mengancam atau tidak diinginkan 

terjadi kita dapat melindungi diri tanpa harus menunggu bantuan lain 

datang. 

Karate termasuk ke dalam jenis olahraga prestasi. Olahraga 

prestasi dilakukan atlet untuk tujuan meraih prestasi tertinggi. 

Olahraga prestasi merupakan olahraga yang membina serta 

mengembangkan atlet secara terarah, berjenjang dan berkelanjutan 
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melalui kompetisi untuk meraih prestasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Saputra, 2016). 

Prestasi olahraga berkaitan erat dengan sistem pembinaan, sarana 

dan prasarana, organisasi serta faktor lain yang menunjang 

pengembangan olahraga seperti keadaan sosio-budaya, ekonomi dan 

politik. Selain hal tersebut, aspek mental serta kepribadian seperti 

kemampuan konsentrasi, kepercayaan diri, tingkat ketegangan-

kecemasan, sikap, serta motivasi sebagai telaah psikologi juga 

menjadi perhatian utama (Gunarsa, 1989). 

Seorang atlet yang tidak memahami makna dari olahraga yang 

dilakukannya  akan mengalami ketidakseimbangan tubuh dan jiwa 

sehingga menyebabkan prestasi yang dicapainya menjadi tidak 

menentu. Kesulitan pembinaan prestasi atlet biasanya terjadi pada segi 

fisik antaranya adalah kesehatan (kebugaran jasmani) dan 

keterampilan, sedangkan dari segi mental antaranya adalah  

kreativitas, kepercayaan diri, kedisiplinan dan motivasi atlet 

(Yulianto, 2006). 

Salah satu Lemkari yang cukup berprestasi adalah Lemkari 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. Jumlah atlet yang menjadi anggota 

Lemkari Banjarmasin dari sabuk putih hingga sabuk coklat lebih dari 

300 orang yang berlatih di 25 ranting (tempat latihan) dan penyandang 

sabuk hitam aktif berjumlah 77 orang (Umar, 2018). Ranting yang 

menghasilkan lebih banyak prestasi dibandingkan dengan ranting 

lainnya adalah Ranting Lanal, yang kini telah berubah nama menjadi 

Dojo Prestasi. Atlet yang bergabung dengan Dojo Prestasi merupakan 
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atlet-atlet terpilih yang dipersiapkan untuk mengikuti pertandingan 

dan mencetak prestasi. Tidak semua ranting bertugas menghasilkan 

atlet untuk tujuan meraih  prestasi, karena sebagian ranting berfungsi 

untuk membentuk karakter karateka pemula, mengenalkan karateka 

pemula dengan teknik-teknik dasar karate, dan lain-lain.  

Prestasi yang dimiliki oleh Lemkari Kalimantan Selatan 

Pengurus Kota Banjarmasin diantaranya adalah, juara umum Danlanal 

CUP IV se-Kalimantan Selatan 2007, juara umum Danlanal Cup V 

2009 se-Kalimantan Selatan, juara umum Danlanal Cup VI 2011 se-

Kalimantan Selatan, juara umum Danlanal Cup VII 2013 se-Regional 

Kalimantan, Jawa dan Bali, juara umum Danlanal Cup VIII 2014 se-

Indonesia, juara umum Danlanud Cup I 2014 se-Kalimantan Selatan 

dan juara umum Danlanud Cup II 2016 se-Kalimantan Selatan. Pada 

tahun 2017 dan awal tahun 2018 Lemkari Banjarmasin vakum dari 

kejuaraan. 

Prestasi-prestasi yang diraih tersebut tentunya belum maksimal, 

padahal prestasi merupakan hal yang penting bagi atlet karate. Prestasi 

menjadi sangat penting karena dengan adanya prestasi, atlet karate 

dapat menunjukkan kemampuannya dan membuktikan kepada orang 

lain bahwa dirinya mampu menjadi yang terbaik. Apabila tidak 

memiliki prestasi, atlet bisa menjadi stress, saling menyalahkan, juga 

diremehkan oleh orang lain. 

Salah satu hal yang menjadi penyebab kurang maksimalnya 

prestasi yang diraih tersebut berasal dari motivasi atlet karate Lemkari 

Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan pendapat Smith (Satiadarma, 
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2000) yang menyebutkan bahwa motivasi memiliki peran yang sangat 

penting dalam memengaruhi prestasi atlet. Motivasi merupakan dasar 

untuk menggerakkan dan mengarahkan perbuatan dan perilaku 

seseorang dalam berolahraga. Atlet dapat menunjukkan prestasi secara 

optimal dengan adanya motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan 

yang berasal dari dalam ataupun luar diri atlet untuk melakukan suatu 

aktivitas yang dapat menjamin kelangsungan aktivitas tersebut, serta 

dapat menentukan arah, haluan dan besaran upaya yang dilakukan 

untuk melakukan aktivitas tersebut sehingga dapat mencapai tujuan 

yang ditetapkan (Komarudin, 2015).  

Motivasi yang harus dimiliki oleh atlet karate ialah motivasi 

berprestasi. Dalam konteks olahraga, motivasi berprestasi menjadi 

faktor penentu (determinan) yang sangat penting agar atlet karate 

mendapat hasil terbaik, bersemangat, berprestasi lebih baik dari 

sebelumnya, serta sanggup bersaing dan menghadapi rintangan. 

Menurut Gil (Hutapea, 2010) motivasi berprestasi sebagai orientasi 

seseorang untuk menyelesaikan tugas, gigih menghadapi masa depan 

dan rasa bangga jika mampu menyelesaikannya.  

Motivasi berprestasi dalam olahraga juga dikenal sebagai 

“competitiveness”. Motivasi berprestasi merupakan hasrat, keinginan, 

kemauan dan pendorong untuk dapat mengungguli prestasi yang 

pernah dicapai oleh individu tersebut  maupun prestasi yang dicapai 

oleh orang lain atau kesempurnaan dalam melakukan tugas tertentu 

(Komarudin, 2015). Menurut Gunarsa (1989), motivasi berprestasi 
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atlet timbul karena kecenderungan untuk meraih sukses atau 

memperoleh apa yang menjadi tujuan akhir yang dikehendaki. 

Motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri yaitu, tanggung jawab 

pribadi, kebutuhan akan umpan balik, resiko pemilihan tugas yang 

moderat, kratif-inovatif dan berorientasi sukses. Pada atlet karate 

Lemkari Banjarmasin Dojo Prestasi tidak semuanya menunjukkan 

bahwa para atlet memiliki seluruh ciri motivasi berprestasi. Pada ciri 

resiko pemilihan tugas atau tuntutan, sebagian atlet Lemkari 

Banjarmasin menunjukkan bahwa atlet tersebut lebih memilih tugas 

yang mudah dan bukan memilih tugas yang menantang untuk 

diselesaikan. Pada ciri kreatif-inovatif juga nampak bahwa sebagian 

atlet berlatih dengan cara yang selalu sama dan tidak menggunakan 

peluang-peluang yang memungkinkan dirinya untuk menampilkan 

kemampuan karatenya dengan maksimal. 

Menurut McClelland (Haryani & Tairas, 2014) motivasi 

berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan 

faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi kemungkinan untuk sukses, 

value, self-efficacy, usia, pengalaman, jenis kelamin dan katakutan 

akan kegagalan. Faktor ekstrinsik meliputi lingkungan, keluarga serta 

teman. 

Pencapaian prestasi dapat ditunjang dengan kondisi psikologis 

atlet yang memiliki motivasi tinggi, aspirasi kuat, ketahanan mental 

dan kematangan kepribadian. Kondisi psikologis yang dapat 

mengganggu penampilan atau prestasi atlet diantaranya adalah 
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ketegangan/ kecemasan, motivasi rendah, obsesi, gangguan emosional 

dan keraguan/ ketakutan (Gunarsa, 1989). 

Banyak atlet karate yang tidak bisa menunjukkan 

kemampuannya secara optimal hanya karena rasa takut yang 

berlebihan. Kenyataan yang banyak terjadi di lapangan adalah seorang 

atlet karate telah memiliki kemampuan fisik dan teknik yang baik 

serta telah dibekali dengan banyak taktik namun tidak dapat 

mewujudkannya dengan baik dalam pertandingan lalu berakhir 

dengan kekalahan. Perasaan takut tersebut tidak hanya merugikan atlet 

namun juga banyak pihak. 

Rasa takut yang sering dialami atlet karate tersebut diantaranya 

adalah ketakutan akan kegagalan (fear of failure).  Fear of failure ini 

muncul ketika menghadapi hal-hal yang sulit dan individu tersebut 

takut untuk menunjukkan ketidakmampuan yang dimiliki (Sebastian, 

2013). Ketakutan ini tentunya akan sangat mengganggu penampilan 

atlet karate baik saat latihan maupun pada saat bertanding. Memiliki 

fear of failure bukanlah hal yang menguntungkan bagi seorang atlet 

karate karena atlet tersebut akan terus-menerus mengalami rasa 

ketakutan. Padahal, pada saat bertanding ketenangan sangat 

diperlukan untuk menghasilkan performa yang maksimal.  

Fear of failure merupakan motif penghindaran berdasarkan 

antisipatif rasa malu dan penghinaan terkait dengan kegagalan. Fear 

of failure adalah kecenderungan untuk menilai ancaman dan merasa 

cemas terhadap situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya 

kegagalan (Conroy, Kaye, & Fifer, 2007). Fear of failure secara jelas 
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menunjukkan adanya implikasi yang negatif dalam beberapa hal, 

meliputi: pilihan tugas, kegigihan, usaha yang dikeluarkan, 

pencapaian performansi, motivasi intrinsik dan kesejahteraan 

(Nainggolan, 2007). 

Atlet dengan fear of failure cenderung akan menghindari situasi 

yang kompetitif dan beresiko, namun jika memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi  atlet akan cenderung lebih memilih aktivitas 

atau situasi yang kompetitif  dan menantang (Akhyar, Priyatama, & 

Setyowati, 2017). Atlet karate dengan fear of failure akan 

menghindari situasi yang kompetitif, seperti yang disebutkan oleh 

Conroy, Kaye dan Fifer (2007), jika individu gagal maka keyakinan 

diri maupun keyakinan orang lain pada individu tersebut akan 

menurun dan mengakibatkan turunnya motivasi dalam mencapai 

sebuah prestasi.  

Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa atlet karate 

Lemkari Banjarmasin Dojo Prestasi, disimpulkan bahwa pada saat 

menjelang pertandingan segala persiapan telah dilakukan dengan 

semaksimal mungkin. Persiapan yang dilakukan  tersebut tidak hanya 

latihan fisik namun juga persiapan  mental. Semakin mendekati 

pertandingan, atlet merasa takut bila mengalami kegagalan. Walaupun 

persiapan telah dilakukan dengan baik, namun ketakutan tersebut tetap 

muncul. Atlet mengaku bahwa sebenarnya bukan kegagalan yang 

benar-benar ia takuti, namun rasa malu yang ditimbulkan oleh 

kegagalan tersebut. Terlebih jika atlet sudah beberapa kali menjuarai 

pertandingan, kegagalan tersebut akan membuatnya merasa malu 
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khususnya malu kepada orang-orang terdekat atlet. Katakutan akan 

kegagalan tersebut dapat mengganggu konsentrasi, sehingga atlet 

menjadi kurang fokus dan maksimal. 

Dapat dikatakan jika fear of failure merupakan musuh yang 

harus dihindari olah para atlet karate. Tingginya fear of failure tidak 

hanya mengurangi performa atlet namun juga membuat situasi yang 

sifatnya kompetitif berubah menjadi situasi yang mengancam dan 

tidak menyenangkan sehingga prestasi yang dihasilkan tidak 

maksimal. Maka dari itu, motivasi berprestasi memiliki peranan yang 

sangat penting bagi atlet karate, yaitu sebagai pendorong untuk 

menghasilkan prestasi terbaik serta tetap bertahan meskipun gagal, 

berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik,  penuh tanggung 

jawab, dan terbuka nemerima umpan balik (feedback) untuk 

meningkatkan prestasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaannya adalah “Apakah 

terdapat hubungan antara fear of failure dengan motivasi berprestasi 

pada atlet karate Lemkari Banjarmasin Kalimantan Selatan?”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fear 

of failure dengan motivasi berprestasi pada atlet karate Lemkari 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat dalam bidang psikologi, khususnya psikologi olahraga 

yang berhubungan dengan motivasi berprestasi dan fear of failure 

pada atlet. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan 

masukan kepada atlet, pelatih maupun segenap pihak yang 

berkaitan dengan motivasi berprestasi dan fear of failure. 


