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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Persipan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih 

dahulumelakukan persiapan. Persiapan tersebut diantaranya adalah 

mencari dan menentukan subjek sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan sebelumnya, yaitu minimal sudah mengikuti dan 

memenangkan 3 kejuaraan daerah dengan usia remaja akhir sampai 

dewasa awal.  

Setelah mempersiapkan subjek sesuai kriteria yang sudah 

ditentukan, selanjutnya peneliti menyusun pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara yang dibuat telah disesuaikan dengan hal yang 

akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan atlet Tarung Derajat berprestasi. Metode wawancara  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur, dimana peneliti dapat dengan fleksibel menambah beberapa 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan pada pedoman wawancara 

sebelumnya. Dalam proses penelitian ini, peneliti juga mempersiapkan 

alat bantu perekam suara dari smartphone dan alat tulis untuk mencatat 

poin-poin penting selama wawancara berlangsung. 

Tahap yang terakhir adalah tahap pendekatan serta menjelaskan 

maksud dan tujuan penelitian kepada subjek. Hal tersebut dilakukan 
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agar subjek merasa nyaman dengan keberadaan peneliti, sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya bias dan kurang kreaktifnya subjek selama 

proses pengambilan data. Peneliti juga meminta masing-masing subjek 

untuk menandatangani surat kesanggupan untuk menjadi salah satu 

subjek dalam penelitian ini. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data. Peneliti 

melakukan proses wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang 

sudah dibuat sebelumnya. Adapun pedoman wawancara yang dibuat 

mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan atlet Tarung Derajat 

berprestasi. Meskipun demikian, peneliti juga mencatat hal-hal penting 

diluar pedoman wawancara.  

Penelitian dimulai pada bulan Mei 2018 dengan mendatangi 

mess atlet Tarung Derajat yang ada di Gajah Mungkur, Semarang. Hal 

tersebut dilakukan untuk melakukan observasi dan mewawancarai 

pelatihnya terlebih dahulu.Pelatih memberikan kepercayaan kepada 

penulis untuk menghubungi dan bertemu subjek secara langsung. 

Secara keseluruhan penelitian berakhir pada bulan Juli 2018. Peneliti 

menggunakan alat bantu berupa smartphone untuk merekam hasil 

wawancara yang dilakukan pada seluruh subjek.Adapun durasi 

wawancara disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kesediaan 

subjek dalam melakukan proses pengambilan data. 
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Tabel 2. Jadwal wawancara dengan subjek 

No. Subjek Tanggal wawancara Waktu Tempat 

1. L 8 Juli 2018 9.00 – 10.00 Simpang Lima 

2. T 25 Juli 2018 20.00 – 21.00  Simpang Lima 

3. D 30 Juli 2018 20.00 – 21.00  Tinjomoyo 

 

Meskipun pertemuan langsung dengan ketiga subjek hanya 

sekali, namun peneliti melakukan interaksi melalaui media sosial jika 

ada hal yang perlu ditanyakan kembali. 

 

C. Hasil Pengumpulan Data dan Pembahasan 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama Subjek   : L 

Umur Subjek   : 24 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan Subjek   : Mahasiswa  

  Subjek L adalah mahasiswa yang berasal dari Kendari, 

Sulawesi Tenggara dan menjadi mahasiswa di Semarang. Mulai 

berlatih Tarung Derajat saat masuk kuliah di tahun 2013 namun 

sudah menyukai olahraga bela diri sejak kecil. Keluarga subjek  rata-

rata belajar beladiri dan sering mengikuti pamannya untuk latihan 

silat.Sebelum menjadi atlet sudah pernah mengikuti karate, 

taekwondo, dan silat namun baru menjadi atlet saat mulai menekuni 

olahraga Tarung Derajat.  
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  Subjek dapat berlatih di berbagai tempat dan tidak selalu di 

tempat indoor. UKM Tarung Derajat yang ada di kampusnya 

menggunakan lahan parkiran outdoor untuk dijadikan sebagai tempat 

latihan karena gedung auditorium yang baru belum siap digunakan. 

Berbeda dengan tempat latihan binaan kota Semarang yang sudah 

indoor dan memiliki berbagai fasilitas. Tempat latihan subjek 

berpindah-pindah tergantung sang pelatih dan subjek hanya 

mengikuti. Subjek merasa senang berlatih dimana saja dan selalu 

bersemangat saat berlatih. 

  Subjek memperhatikan gerakan-gerakan orang lain, kemudian 

langsung mencoba untuk mempraktikkan apa yang dilihat. Latihan 

secara langsung dengan mempraktikkan jurus-jurus dirasa lebih 

efektif dibandingkan hanya melihat saja. Oleh sebab itu ketika 

subjek telah melihat teknik-teknik yang diajarkan atau saat melihat 

orang lain memiliki teknik yang bagus, subjek langsung mencoba 

mempraktikkan agar dapat menguasainya juga. 

 

b. Hasil Wawancara 

1) Kedisiplinan 

  Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa subjek memiliki kedisiplinan yang sangat 

tinggi. Sejak ditawarkan untuk menjadi atlet, subjek sudah 

latihan secara intensif. Latihan terus dilakukan secara teratur 

untuk meningkatkan teknik yang dimiliki. Jadwal latihan 

sudah dibuat sedemikian rupa dan harus datang tepat waktu. 
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Subjek merasa bahwa jika dapat disiplin dalam latihan maka 

tubuhnya juga akan menyesuaikan diri dan dengan seiring 

berjalannya waktu tubuhnya akan semakin kuat. 

2) Kepercayaan Diri 

  Subjek merasa bahwa untuk menjadi seorang atlet 

harus memiliki mental juara dan kepercayaan diri saat 

menghadapi lawan. Kepercayaan diri tersebut dapat diperoleh 

jika sering latihan untuk meningkatkan teknik. Selain itu 

kepercayaan diri atlet juga sudah dilatih dari hal-hal 

sederhana saat latihan seperti harus berani tampil didepan 

untuk memimpin pemanasan, saling memperlihatkan jurus, 

dll. Atlet dilatih untuk percaya diri namun tidak diajarkan 

menjadi sombong kepada orang lain karena masih banyak 

atlet yang tekniknya lebih hebat. 

3) Motivasi  

  Motivasi yang dimiliki subjek cukup tinggi dan 

beragam. Yang pertama harus memiliki target pribadi dan 

memotivasi diri sendiri untuk berprestasi. Senior juga 

menekankan untuk mempertahankan prestasi juara. Pelatih 

terus tidak hanya mengajarkan teknik dan jurus melainkan 

selalu memotivasi agar tidak malas dalam latihan. Terlebih 

lagi jika berhasil mendapatkan prestasi maka akan diberikan 

banyak reward agar tetap semangat. Jika ada sepatu dan 

seragam yang sudah tidak layak juga langsung diganti serta 
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ada beasiswa jika jadi juara. Subjek sangat termotivasi agar 

mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. 

4) Kekuatan 

  Sebagai seorang atlet beladiri tentunya subjek 

melakukan latihan fisik secara intensif untuk meningkatkan 

kekuatan fisiknya. Tidak ada latihan khusus yang dilakukan, 

bahkan di hari libur biasanya subjek hanya joging saja. Di 

hari latihan biasa, biasanya subjek latihan fisik atau pukulan 

di siang hari dan latihan teknik di sore hari. Latihan tersebut 

untuk membentuk fisiknya agar semakin kuat. 

5) Daya Tahan Tubuh 

  Meskipun yang ditekuni subjek adalah olahraga 

beladiri dan sering terkena pukulan namun subjek merasa 

bahwa fisiknya semakin sehat dan daya tahan tubuhnya 

semakin meningkat. Latihan yang intens membuat subjek 

merasa jika terkena pukulan atau cidera sekalipun nantinya 

akan segera pulih karena daya tahan tubuhnya yang cukup 

bagus. 

6) Ketahanan  

  Saat latihan subjek memiliki target-target tertentu 

misal harus mampu berlari sekian putaran di lapangan. 

Latihan-latihan fisik juga rutin dilakukan untuk meningkatkan 

ketahanan subjek karena dalam sekali pertandingan ada tiga 

ronde dan satu rondenya berdurasi 3 menit. Subjek sangat 

rutin latihan berlari untuk mendapatkan ketahanan tubuh yang 
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bagus. Selain itu subjek juga mentargetkan untuk berapa kali 

pull up, push up, dan latihan-latihan dasar lain. Ada banyak 

jenis latihan yang dilakukan namun tidak jauh-jauh dari 

pukulan, tendangan, dan menghindar. 

7) Ekonomi  

  Sebelum menjadi atlet binaan KONI, subjek cukup 

banyak mengeluarkan uang transportasi karena tempat latihan 

terletak di kawasan Gajah Mungkur sedangkan kos subjek 

berada di kawan Genuk. Selain itu untuk biaya makan juga 

dari uang pribadi. Karena subjek senang dengan apa yang 

dijalankan, subjek tidak terlalu menyadari bahwa uangnya 

banyak yang keluar begitu saja. Setelah menjadi atlet binaan 

KONI kota Semarang, subjek sudah memiliki gaji insentif. 

8) Dukungan sosial 

  Dukungan sosial dari lingkungan subjek sangat penting 

karena keluarga subjek berada di Sulawesi Tenggara. 

Keluarga memberi dukungan melalui pesan singkat, video 

call, dan doa. Teman-teman terdekat subjek di Semarang 

sudah dianggap seperti keluarga dan selalu memberi banyak 

dukungan. Dukungan dari teman-teman satu tim dan pelatih 

menjadi hal yang sangat penting bagi subjek karena keluarga 

berada di tempat yang jauh.  
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9)  Perhatian 

  Subjek adalah orang yang cenderung mudah 

mencontek teknik yang diajarkan. Dari awal sebelum 

megikuti olahraga Tarung Derajat, subjek mengikuti 

temannya yang mengajak untuk menonton latihan di 

universitasnya. Subjek memberikan perhatian lebih pada apa 

yang dilihatnya pada saat itu. Hingga setelah menjadi atlet, 

subjek masih sering memperhatikan gerakan-gerakan dan 

teknik orang lain untuk dijadikan pembelajaran.   

 

c. Dinamika Faktor-faktor Prestasi Olahraga Ditinjau dari 

Teori Beajar Sosial Pada Subjek 1 

 Prestasi olahraga pada subjek 1 dipicu oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu kedisiplinan, 

kepercayaan diri, motivasi, kekuatan, daya tahan tubuh, dan 

ketahanan. Latihan yang dilakukan secara rutin membuat subjek 

memiliki faktor-faktor internal yang mampu menghasilkan sebuah 

prestasi. Subjek tidak hanya terlatih secara kemampuan fisik saja 

namun keadaan psikisnya juga sangat baik.Selain faktor internal, 

faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi subjek 1 adalah tempat 

berlatih, ekonomi dan dukungan sosial. Faktor  yang berasal dari 

lingkungan luar tersebut tanpa disadari subjek cukup memberikan 

kontribusi dalam prestasi yang didapatkan selama ini. 

 Subjek berada di lingkungan keluarga yang menyukai 

olahraga beladiri dan memiliki paman yang menjadi atlet. Sejak kecil 
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subjek sudah diajak ikut berolahraga. Dari apa yang dilihat subjek 

merasa tertarik dan terjadilah proses mengamati dan memberikan 

perhatian. Subjek melihat teman-temannya yang sudah mengikuti 

olahraga Tarung Derajat dan mulai mengikutinya. Dari apa yang 

dilihat subjek mulai mempraktikkan apa yang diajarkan. Setelah 

menjadi seorang atlet, subjek semakin antusias ketika berhasil 

mendapatkan beasiswa di universitasnya dan ada reward-reward 

yang lain sehingga keinginan untuk berprestasi semakin tinggi. 

 

d. Intensitas Tema Subjek 1 

Tabel 3. Intensitas Tema Subjek 1 

No. Tema Intensitas Keterangan 

1. Kedisiplinan  ++++ Subjek sangat disiplin dalam 

latihan dan memilki jadwal 

yang sudah ditetapkan serta 

berusaha menaati apa yang 

sudah dibuat. 

 

2. Kepercayaan diri +++ Subjek memiliki kepercayaan 

diri namun berusaha 

menghindarkan diri dari sikap 

sombong. 

 

3. Motivasi  ++++ Subjek dapat memotivasi diri 

sendiri untuk berprestasi dan 

semakin termotivasi ketika 

mendapat motivasi eksternal 

berupa beasiswa untuk 

kuliahnya. 

 

4. Kekuatan  +++ Subjek melakukan latihan-

latihan yang dirasa dapat 

meningktakan kekuatan 

fisiknya. 
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5. Daya tahan tubuh ++ Subjek secara rutin latihan 

agar tubuhnya mempunyai 

daya tahan tubuh yang baik 

sehingga saat cidera dapat 

segera sembuh. 

 

6. Ketahanan  +++ Subjek mentargetkan setiap 

latihan fisik untuk berlatih 

ketahanan karena saat 

bertanding diharuskan 

bertahan beberapa ronde di 

atas matras. 

 

7. Ekonomi  ++ Subjek mengeluarkan uang 

pribadi untuk berlatih disaat 

belum menjadi atlet namun 

sekarang sudah mendapatkan 

gaji dari menjadi atlet. 

 

8. Dukungan sosial ++ Subjek menerima dukungan 

sosial dari beberapa pihak 

namun yang paling sering 

diterima didapatkan dari 

teman-teman di Semarang 

yang sudah dianggap seperti 

keluarga.  

 

9. Perhatian  ++ Subjek memberikan perhatian 

lebih pada apa yang dilihat 

jika berkaitan dengan 

olahraga Tarung Derajat. 

    

 

Keterangan :  

+  rendah 

++  sedang 

+++  tinggi 

++++  sangat tinggi 
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Tabel 4. Matriks antar Tema Subjek 1 

 A B C D E F H I J 

A          

B          

C          

D          

E          

F          

G          

I          

J          

 

 

Keterangan : 

A: Kedisiplinan   H: Ekonomi 

B: Kepercayaan diri   I: Dukungan sosial 

C: Motivasi    J: Perhatian 

D: Kekuatan     

E: Daya tahan tubuh    

F: Ketahanan 
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 Bagan 2. Subjek 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Internal: 

Kedisiplinan 

Memiliki jadwal latihan yang teratur 

 

Kepercayaan diri 

Percaya bahwa akan mampu menghadapi lawan 

 

Motivasi 

Terdorong untuk mendapatkan beasiswa sebagai 

mahasiswa berprestasi 

 

Kekuatan 

Melakukan latihan yang dapat menguatkan  fisik  

 

Daya tahan tubuh 

Tubuhnya dapat segera sembuh dari sakit dan 

cidera 

 

Ketahanan 

Mentargetkan setiap latihan untuk mendapatkan 

ketahanan fisik 

 

 

Eksternal: 

 

Ekonomi 

Subjek mendapat gaji dari menjadi atlet 

 

Dukungan sosial 

Keluarga, pelatih, dan teman selalu 

mendukung 

 

Modelling: 

Perhatian  

Melihat pelatih dengan 

seksama saat latihan 

 

 

Prestasi 

Mempraktikkan 

apa yang telah 

diajarkan 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 2 

Nama Subjek   : T 

Umur Subjek   : 19 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan Subjek  : Mahasiswa 

Subjek T merupakan atlet yang baru 2 tahun bergabung dengan 

Tarung Derajat. Awalnya subjek tidak mendapat restu dari orangtuanya 

karena dari keluarga memang tidak ada yang menjadi atlet. Hanya subjek 

dan kembarannya yang menyukai olahraga. Saat SMA subjek sempat 

mengikuti olahraga beladiri Silat dan lomba lari. Kegigihan subjek dalam 

membujuk orangtuanya akhirnya mendapatkan ijin untuk menjadi atlet 

saat sudah di universitas. 

Subjek yang memilih  bidang gerakan seni di Tarung Derajat 

memang tidak bertarung saat bertanding. Subjek menampilkan gerakan-

gerakan peragaan jurus secara berkelompok dengan dua rekannya. 

Dalam menunjukkan gerakan terdapat gerakan-gerakan yang wajib 

diperlihatkan dan ada gerakan tambahan yang dapat disesuaikan dengan 

kreativitas namun tetap tidak boleh keluar dari materi yang sudah 

ditetapkan. 

Subjek merasa bahwa setelah menjadi atlet terdapat perubahaan 

sikap yang didapatkan selama di universitas. Teman-teman subjek lebih 

menghargai dan hal tersebut membuat kepercayaan dirinya meningkat. 

Sebelum menjadi atlet perlakuan teman subjek cenderung biasa-biasa 

saja, namun setelah menjadi atlet yang berprestasi perubahan itu mulai 
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terjadi. Kepercayaan diri subjek juga semakin bertambah setelah berhasil 

meraih medali di beberapa pertandingan yang telah diikuti. 

Subjek melakukan latihan-latihan untuk ketahanan fisiknya. 

Menjelang pertandingan subjek akan melakukan latihan lebih intens 

yang sudah diprogramkan. Saat bertanding subjek harus mengulang-

ulang gerakan yang sama sehingga harus ketahanan serta kestabilan 

hingga akhir pertandingan. Dalam satu kali tampilan semisal ada satu 

jurus inti dan gerakan pembuka serta penutup. Subjek harus 

mempertahankan gerakan setidaknya dua sampai tiga menit. 

Pada awal menjadi atlet, subjek sedikit terbebani dengan harga 

seragam yang cukup mahal. Saat mengikuti ujian kenaikan sabuk juga 

ada uang yang harus dibayarkan lagi. Subjek merasa bahwa itu memang 

kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang atlet sampai akhirnya 

subjek memenangkan perlombaan dan mendapatkan tunjangan dari 

pemerintah. 

Subjek harus memperhatikan pelatih secara berulang kali karena 

tidak mungkin menghafal gerakan dalam sekali contoh. Tidak hanya 

memperhatikan diri sendiri tetapi juga rekan satu tim karena dalam gerak 

seni Tarung Derajat perempuan terdapat tiga orang dalam satu kelompok 

sehingga subjek harus memperhatikan gerakan dan kekompakan satu 

tim. 

Subjek selalu mengulang gerakan-gerakan yang diajarkan pelatih 

hingga berulang-ulang agar tidak perlu bersusah payah mengingat. 

Latihan yang dilakukan berulang-ulang nantinya akan membuat subjek 
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merasa bahwa  gerakan yang dipelajarinya sudah diluar kepala dan 

tubuhnya akan bergerak sesuai irama dengan sendirinya. 

 

b. Hasil Wawancara 

1) Kedisiplinan  

  Latihan yang dilakukan subjek tidak hanya beberapa saat 

sebelum pertandingan namun jelang satu tahun perlombaan sudah 

latihan secara intens. Jadwal latihan juga dibuat agar tetap stabil 

dalam kurun waktu setahun. Ditengah kesibukan mengikuti 

beberapa kegiatan di universitasnya,subjek semaksimal mungkin 

untuk bertanggung jawab dalam mentaati jadwal yang sudah 

dibuat.   

2) Motivasi 

  Ketika subjek mulai bermalas-malasan, pelatih akan 

memberikan motivasi untuk membuatnya semangat kembali. 

Apabila subjek tidak latihan sama sekali dalam satu hari, pelatih 

akan bertanya pada subjek tentang apa yang terjadi sehingga subjek 

dapat diberi pengarahan secara tepat. Motivasi yang diterima dari 

pelatih selalu berhasil membuat subjek untuk segera kembali 

berlatih dan memotivasi dirinya sendiri agar lebih disiplin supaya 

dapat berprestasi. 

3) Kekuatan 

  Subjek sering melakukan latihan fisik untuk membentuk 

tubuhnya agar semakin kuat karena olahraga Tarung Derajat 

membutuhkan fisik yang kuat. Subjek biasanya melakukan 
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pemanasan terlebih dahulu sebelum joging dan lari sprint supaya 

memiliki napas yang kuat. 

4) Daya tahan tubuh 

  Subjek selalu berupaya menjaga kesehatan tubuhnya 

meskipun memiliki banyak kegiatan diluar menjadi atlet. Meskipun 

gerak seni pada Tarung Derajat tidak menuntutnya untuk bertarung 

tetapi tetap membutuhkan daya tahan tubuh. Latihan yang intens 

membuat daya tahan tubuh subjek semakin meningkat. Subjek 

merasa bahwa dirinya jarang sakit dan dalam satu tahun belakangan 

subjek tidak pernah sakit sama sekali.   

5) Tempat Latihan 

  Subjek memiliki beberapa tempat untuk latihan. Ketika di 

universitasnya, latihan di lakukan secara outdoor karena pelatih 

menganjurkan agar berlatih di atas paving untuk memperkuat kaki. 

Jika latihan di lantai kemungkinan besar akan jatuh tergelincir 

karena licin dan lebih berbahaya. Subjek juga berlatih di tempat 

yang disediakan KONI yang memiliki alat-alat yang lebih lengkap 

serta terdapat fasilitas gym. Subjek tidak terlalu mempedulikan 

tempat latihan karena dapat berlatih dimanapun sesuai jadwal 

latihan.   

 6) Dukungan sosial 

  Subjek selalu mendapatkan dukungan sosial dari pelatih yang 

selalu membuatnya merasa senang menjadi seorang atlet. Kedua 

orangtua subjek juga mendukung meskipun pada awal subjek 

menjadi atlet sempat tidak direstui namun akhirnya orangtuanya 
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merasa bangga dan memberikan dukungan penuh. Teman-teman 

satu tim Tarung Derajat dan teman-teman di asrama selalu memberi 

dukungan dan semangat saat subjek mulai malas latihan. Dari pihak 

KONI memberikan dukungan dengan memaksimalkan alat-alat di 

tempat latihan.   

  7) Mengingat 

  Subjek mengingat gerakan yang diajarkan karena harus 

menghafalkan gerakan-gerakan seperti bagaimana posisi kaki, 

posisi tangan, dan tendangan yang dilakukan. Dalam satu gerakan 

dapat diulang hingga sepuluh kali sampai akhirnya menambah 

gerakan baru.   

 

c. Dinamika Faktor-faktor Prestasi Olahraga Ditinjau dari 

TeoriBelajar Sosial Pada Subjek 2 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, prestasi 

olahraga pada subjek 2berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang muncul dari subjek 1 yaitu kedisiplinan, 

kreativitas, kepercayaan diri, motivasi, kekuatan, daya tahan tubuh, 

dan ketahanan. Sedangkan faktor eksternal yang muncul yaitu tempat 

latihan, ekonomi, dan dukungan sosial.  

Proses belajar subjek memiliki beberapa tahapan. Proses 

pertama yang dilakukan subjek adalah dengan memberikan perhatian 

pada temannya yang belajar olahraga Tarung Derajat. Setelah masuk 

menjadi anggota, subjek memperhatikan gerakan-gerakan yang 

diajarkan pelatihnya. Latihan dilakukan berulang-ulang dan 
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dihafalkan dengan baik oleh subjek. Hingga akhirnya subjek dapat 

melakukan gerakan dengan baik dan sudah tidak perlu terlalu keras 

mengingat karena telah membiasakan diri dengan gerakannya. Subjek 

semakin giat berlatih ketika mulai memenangkan kejuaraan dan 

mendapat apresiasi dari teman-temannya. Terlebih lagi saat subjek 

mulai menerima tunjangan dari pemerintah. 

 

d.   Intensitas Tema Subjek 2 

Tabel 5. Intensitas Tema Subjek 2 

No. Tema Intensitas Keterangan 

1. Kedisiplinan  ++ Subjek berusaha semaksimal 

mungkin untuk disiplin dalam 

latihan bahkan sejak satu 

tahun sebelum kejuaraan. 

    

    

2. Motivasi  ++ Subjek dapat memotivasi diri 

sendiri ketika sedang malas 

latihan dengan bantuan dari 

pelatih. 

 

3. Kekuatan  ++ Subjek melakukan latihan-

latihan fisik seperti joging 

dan lari sprint karena 

olahraga Tarung Derajat 

membutuhkan fisik yang 

kuat. 

 

4. Daya tahan tubuh ++++ Subjek memiliki daya tahan 

tubuh yang sangat baik dan 

merasa hampir tidak pernah 

sakit sejak menjadi atlet. 

 

    

5. Tempat latihan +++ Subjek dapat berlatih di 
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tempat yang memiliki 

fasilitas seadanya maupun 

yang berfasilitas lengkap. 

    

6. Dukungan sosial ++++ Subjek mendapat banyak 

dukungan sosial dari 

keluarga, pelatih, teman-

teman dan dari pihak KONI. 

    

7. Mengingat ++ Subjek mengingat dan 

menghafalkan gerakan-

gerakan secara intens. 

    

 

Keterangan :  

+  rendah 

++  sedang 

+++  tinggi 

++++  sangat tinggi 
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Tabel 6. Matriks antar Tema Subjek 2 

 A D E F H J L 

 

A        

D        

E        

F        

H        

J        

L        

 

Keterangan: 

A: Kedisiplinan   

D: Motivasi    

E: Kekuatan    

F: Daya tahan tubuh    

H: Tempat latihan  

J: Dukungan sosial 

L: Mengingat



 
 

52 
 

 

Bagan 3. Subjek 2 

 Internal: 

 

 

Kedisiplinan 

Melakukan latihan setahun sebelum kejuaraan 

 

Motivasi 

Pelatih memotivasi agar tidak malas 

 

Kekuatan 

Melakukan latihan yang dapat menguatkan  fisik  

 

Daya tahan tubuh 

Selama menjadi atlet jarang sekali sakit 

 

 

Eksternal: 

 

Tempat latihan 

Latihan dapat dilakukan di berbagai tempat 

 

 

Dukungan sosial 

Keluarga, pelatih, dan teman selalu 

mendukung 

 

Modelling: 

 

Mengingat 

Menghafalkan gerakan 

yang akan ditampilkan 

 

 

Prestasi 

Mempraktikkan 

apa yang telah 

diajarkan 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 3 

Nama Subjek   : D 

Umur Subjek   : 21 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan Subjek  : Mahasiswa 

Subjek D adalah atlet yang menekuni olahraga Tarung Derajat 

sejak berusia sekitar empat tahun. Subjek memiliki keluarga yang juga 

menekuni olahraga Tarung Derajat. Keluarga subjek memang sudah 

memperkenalkan olahraga beladiri tersebut sejak subjek masih kecil 

dengan mengajaknya ikut serta dalam latihan orangtua dan kakaknya. 

Akhirnya subjek tertarik dan ikut menekuni olahraga beladiri Tarung 

Derajat dan mulai ikut bertarung saat usia sekitar lima atau enam tahun. 

Olahraga beladiri Tarung Derajat menuntut kreativitas tersendiri 

bagi subjek. Saat pertandingan, atlet harus kreatif dengan memilih waktu 

yang tepat untuk menentukan kapan melakukan serangan atau 

memikirkan bagaimana cara menghindari lawan dan dimana harus posisi 

yang tepat untuk melakukan pukulan.  

Subjek sudah mengikuti pertandingan saat berusia tujuh tahun dan 

mendapat berbagai prestasi serta apresiasi. Hingga usianya yang 

sekarang sudah 21 tahun subjek dapat menambah perekonomiannya. 

Olahraga Tarung Derajat tidak hanya mempengaruhi perekonomian 

subjek secara pribadi tetapi juga terhadap keluarganya. Keluarga subjek 

yang juga merupakan atlet Tarung Derajat dapat memperbaiki 

perekonomiannya setelah menjadi atlet. 
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b. Hasil Wawancara 

1) Kedisiplinan 

Subjek D memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi dalam 

menjalankan latihan dan sudah mulai berlatih sejak sebelum masuk 

TK. Subjek sudah dibiasakan untuk disiplin dalam latihan dan di 

kehidupan sehari-hari. Setiap hari bangun tidur minimal jam 

setengah lima pagi hari untuk melakukan beberapa aktivitas yang 

berkaitan dengan olahraga. Subjek selalu berusaha memperbaiki 

kemampuannya dengan melakukan latihan setiap hari. 

 2) Kepercayaan diri 

Saat bertanding, subjek percaya dengan kemampuan yang 

dimiliki dan yang sudah dilatihkan selama ini. Subjek merasa bahwa 

ketika dirinya memiliki kepercayaan diri bahwa tekniknya lebih baik 

dari lawan maka subjek akan memenangkan pertandingan. 

Terkadang kepercayaan diri subjek tidak selalu muncul ketika harus 

mempertahankan gelar juara bertahan. Karena subjek merasa bahwa 

mempertahankan gelar juara bertahan lebih sulit dibandingkan saat 

meraih juara. 

3) Motivasi 

Subjek yang memiliki keluarga atlet Tarung Derajat di 

motivasi oleh orangtuanya untuk terus berlatih. Setiap ada kejuaraan 

subjek selalu memiliki motivasi dan keinginan yang tinggi dari 

dalam dirinya untuk bisa berdiri diatas podium. Keinginan untuk 

membahagiakan orangtua dan menjadi yang terbaik dibidangnya 

menjadi motivasinya selama ini. Apapun yang terjadi saat 
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pertandingan adalah motivasi untuk subjek. Jika subjek menang 

maka itu akan mendorongnya untuk mempertahankan gelar juara, 

sedangkan jika kalah maka akan memotivasi subjek untuk semangat 

kembali dalam berlatih. Dari dalam diri subjek memang selalu ada 

dorongan dan keinginan yang tinggi untuk berprestasi dengan 

memotivasi dirinya sendiri. Teman-teman dan pelatih subjek juga 

selalu memotivasi dengan kalimat-kalimat penyemangat. 

4) Kekuatan 

  Olahraga beladiri Tarung Derajat mengutamakan latihan fisik 

yang kuat. Hal tersebut karena olahraga ini full body contact 

sehingga mengharuskan subjek memiliki fisik yang kuat. Latihan 

yang dilakukan juga selalu berkaitan dengan fisik dan 

mengutamakan kekuatan serta teknik. 

5) Daya tahan tubuh 

  Latihan secara rutin yang dilakukan subjek juga dibarengi 

dengan gizi yang dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh.Ketika sudah mendekati kejuaraan maka akan ada program 

untuk konsumsi atlet. Subjek juga harus tetap menjaga berat badan 

agar tetap ideal, oleh sebab itu saat ini subjek sedang diprogramkan 

untuk diet oleh pelatihnya. 

 6) Ketahanan 

  Subjek dapat memiliki ketahanan fisik yang sangat baik 

karena sering melakukan latihan secara rutinuntuk mempertahankan 

gelar juara yang dimiliki. Latihan yang biasanya dilakukan subjek 

untuk meningkatkan ketahanan fisiknya adalah latihan speed. 
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Latihan speed dapat meningkatkan ketahanan dan jika diiringi 

dengan teknik yang sudah dipelajari dari awal maka akan sangat 

berguna untuk subjek dalam menghadapi lawan. 

7) Tempat latihan 

Sarana dan prasarana yang sudah berstandar nasional adalah 

hal yang penting jika ingin berprestasi. Subjek memiliki beberapa 

tempat untuk berlatih namun subjek merasa bahwa tempat latihan 

yang nyaman akan membuat lebih bersemangat. Tempat latihan 

subjek juga dirasa sudah sangat nyaman dan berstandar. Apabila 

tempat latihan sudah berstandar internasional sekalipun namun jika 

atlet merasa tidak nyaman maka akan sia-sia saja. 

  8) Dukungan sosial 

Subjek selalu mendapat dukungan penuh dari keluarga 

terutama dari orangtua. Terkadang subjek juga dilatih oleh 

orangtuanya. Pelatih subjek sendiri juga memberi banyak 

pengarahan serta dukungan. Teman-teman subjek sering menonton 

saat ada pertandingan dan memberi dukungan langsung. 

  9) Perhatian 

Subjek sering melihat teman-temannya yang sudah senior. 

Terlebih jika seniornya memiliki teknik yang sangat baik. Subjek 

melihat bagaimana tendangan dan pukulannya lalu menanyakan 

bagaimana cara berlatihnya. Subjek sangat menyukai tantangan dan 

memperhatikan teknik seniornya atau melihat video dari youtube dan 

jika ada yang membuatnya tertarik maka akan dipelajarinya.  
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10) Mengingat 

Subjek sering bertukar pikiran dengan pelatih maupun sesama 

atlet Tarung Derajat. Setelah melihat senior yang berlatih dan 

memiliki teknik yang bagus maka subjek akan mengingat-ingat apa 

yang sudah dilihat dan mencari tahu bagaimana cara untuk 

mempelajarinya juga. Oleh sebab itu subjek sangat senang 

berdiskusi dengan senior maupun rekannya untuk mengingat apa 

yang sudah dilihat dan mencari latihan yang tepat. 

11) Reproduksi gerak 

Setelah subjek mencari tahu tentang teknik-teknik yang 

pernah dilihat dari seniornya, subjek akan langsung meniru dan 

melakukan latihan seperti apa yang dilihat. Subjek akan 

mempraktikkan latihan yang sudah dipelajari dan mencoba 

melakukan pengembangan-pengembangan sendiri. Subjek akan 

merasa senang jika mampu melakukan gerakan-gerakan yang terlihat 

sulit. Oleh karena itu subjek selalu berlatih dengan melakukan 

praktik langsung. 
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c.  Dinamika Faktor-faktor Prestasi Olahraga Ditinjau dari Teori 

Belajar Sosial Pada Subjek 3 

Prestasi olahraga subjek 3 dipicu oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Adapun faktor internal yang muncul yaitu 

kedisiplinan, kreativitas, kepercayaan diri, motivasi, kekuatan, daya 

tahan tubuh, dan ketahanan. Latihan yang dilakukan subjek sejak 

masih kecil membuat kemampuan fisik dan tekniknya sangat baik. 

Prestasi yang dihasilkan subjek tidak hanya hasil dari  

pengembangan fisik saja namun karena memiliki mental yang baik. 

Selain faktor internal, faktor eksternal yang membuat subjek 

berprestasi yaitu tempat latihan, ekonomi, dan dukungan sosial. 

Keluarga subjek yang juga merupakan atlet Tarung Derajat sangat 

menjadi lingkungan pendukung yang mempengaruhi prestasi subjek. 

Subjek yang berada di lingkungan keluarga yang menyukai 

olahraga dan memiliki prestasi sehingga hal tersebut membuatnya 

tertarik. Selalu melihat dan mengikuti orangtuanya saat latihan sejak 

kecil membuat subjek menginginkan hal yang sama, yaitu menjadi 

atlet yang berprestasi di olahraga Tarung Derajat. Tidak hanya 

melihat namun subjek langsung berlatih gerakan yang dilihatnya. 

Subjek mencoba mengingat apa yang sudah dipelajari dan 

mempraktikkan secara langsung. 
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d.   Intensitas Tema Subjek 3 

Tabel 7. Intensitas Tema Subjek 3 

No. Tema Intensitas Keterangan 

1. Kedisiplinan  ++++ Subjek berlatih sejak masih 

kecil dan selalu 

mempertahankan 

kedisiplinannya dalam 

latihan.  

    

3. Kepercayaan diri +++ Subjek selalu percaya diri 

dengan kemampuan yang 

dimiliki saat mengadapi 

lawan. 

 

4. Motivasi  ++++ Subjek dapat memotivasi 

dirinya sendiri untuk 

berprestasi. 

 

5. Kekuatan  +++ Subjek melakukan latihan 

fisik yang dapat 

meningkatkan kekuatan 

fisiknya. 

 

6. Daya tahan tubuh ++ Subjek melatih fisik untuk 

menjaga daya tahan tubuh 

dan menjaga asupan makan. 

 

7. Ketahanan  ++++ Subjek melakukan latihan 

speed untuk memiliki 

ketahanan fisik yang baik. 

 

8. Tempat latihan ++ Subjek dapat berlatih dimana 

saja asalkan dapat 

membuatnya nyaman. 

    

10. Dukungan sosial +++ Subjek mendapatkan berbagai 

dukungan sosial mulai dari 

keluarga, pelatih, serta teman-

temannya. 
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11. Perhatian  ++++ Subjek sering melihat latihan 

dari senior-seniornya dan 

memperhatikan mana yang 

sekiranya dapat ditiru. 

 

12. Mengingat ++++ Subjek melakukan diskusi 

dari apa yang dilihat untuk 

mencari tahu bagaimana cara 

berlatih teknik yang 

diinginkannya. 

 

13. Reproduksi gerak +++ Subjek mempraktikkan 

gerakkan yang sudah dilihat 

dan diajarkan oleh pelatih 

maupun seniornya. 

 

 

Keterangan :  

+  rendah 

++  sedang 

+++  tinggi 

++++  sangat tinggi 
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Tabel 8. Matriks antar Tema Subjek 3 

 A C D E F G H J K L 

 

M 

A            

C            

D            

E            

F            

G            

H            

J            

K            

L            

M            

 

Keterangan: 

A: Kedisiplinan  H: Tempat latihan  

C: Kepercayaan diri   J: Dukungan sosial 

D: Motivasi   K: Perhatian 

E: Kekuatan   L: Mengingat 

F: Daya tahan tubuh  M: Reproduksi gerak 

G: Ketahanan
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Bagan 4. Subjek 3 

 

Internal: 

Kedisiplinan 

Memiliki jadwal latihan yang teratur 

 

Kreativitas 

Pemilihan waktu untuk menyerang atau 

menghindar 

 

Kepercayaan diri 

Percaya bahwa atlet memiliki mental juara 

 

Motivasi 

Ingin membanggakan keluarga 

 

Kekuatan 

Melakukan latihan yang dapat menguatkan  fisik  

 

Daya tahan tubuh 

Menjaga daya tahan tubuh dari asupan gizi 

 

Ketahanan 

Melakukan latihan speed untuk ketahanan fisik 

 

Eksternal: 

Tempat latihan 

Tempat yang nyaman akan meningkatkan 

semangat latihan 

 

Ekonomi 

Subjek dapat meningkatkan perekonomian 

dengan menjadi atlet 

 

Dukungan sosial 

Keluarga, pelatih, dan teman selalu 

mendukung 

 

Modelling: 

Perhatian  

Melihat pelatih dan 

senior dengan seksama 

saat latihan 

 

Mengingat 

Berdiskusi dan mencari 

tahu setelah mengamati 

 

Reproduksi gerak 

Mempraktikkan apa 

yang telah diajarkan 

 

Prestasi 

Mempraktikkan 

apa yang telah 

diajarkan 


