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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Hasil Seluruh Subjek 

Prestasi olahraga merupakan indikator olahraga untuk 

mengukur tingkat pencapaian dan perkembangan pembangunan serta 

pembinaan olahraga. Pencapaian prestasi atlet dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi subjek yaitu: 

1. Kedisiplinan 

Kedisiplinan antara ketiga subjek sedikit berbeda. Subjek 

1 dan 3 memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi, namun subjek 2 

memiliki intensitas yang sedang. Subjek 1 sangat disiplin 

menjalankan latihan bahkan saat libur tetap berusaha berolahraga 

meskipun hanya joging atau lari. Jadwal yang sudah dibuat juga 

selalu ditaati.  Subjek 2 cukup disiplin namun terkadang tidak 

mentaati jadwal yang sudah dibuat. Ketika mendekati kejuaraan 

barulah subjek mulai intens dalam berlatih. Subjek 3 memiliki 

kedisiplinan sejak masih kecil dan berusaha meningkatkannya. 

Setiap hari selalu berlatih sesuai jadwal dan melakukan kegiatan-

kegiatan yang selalu berkaitan dengan olahraga. 

2. Kepercayaan diri 

Kepercayaan diri pada ketiga subjek sedikit berbeda. Subjek 1 

memiliki mental dan kepercayaan diri saat sedang menghadapi 
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lawan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan melakukan latihan 

untuk meningkatkan teknik. Tidak hanya dalam menghadapi 

lawan, subjek juga dilatih untuk percaya diri ketika berada 

didepan orang lain dengan berlatih memimpin pemanasan saat 

bersama teman-teman atlet. Berbeda dengan subjek 2 yang 

memiliki peningkatan kepercayaan diri ketika sudah menjadi atlet 

yang berprestasi. Teman-teman subjek menjadi lebih menghargai 

dibandingkan saat sebelum subjek menjadi atlet. Sedangkan pada 

subjek 3 memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi saat 

bertanding. Teknik dan latihan yang sudah dilakukan selama ini 

membuat subjek percaya diri dan meyakini bahwa dirinya lebih 

baik dari lawan. Jika memiliki mental juara saat bertanding maka 

subjek akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat 

menghadapi lawan. 

3. Motivasi 

Subjek 1 dapat memotivasi diri sendiri dengan membuat 

target pribadi untuk meraih prestasi. Senior dan pelatih juga 

selalu memotivasi agar tidak malas dalam latihan. Subjek juga 

memiliki motivasi agar mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa 

yang berprestasi. Sedangkan pada subjek 2 harus mendapatkan 

motivasi lebih dari pelatihnya jika sudah bermalas-malasan 

dalam latihan. Pada subjek 3 memiliki motivasi diri yang sangat 

tinggi. Keluarga yang juga merupakan atlet olahraga Tarung 

Derajat membuat subjek memiliki keinginan yang tinggi untuk 

meraih prestasi pada kejuaraan yang diikuti.  
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4. Kekuatan 

Sebagai atlet beladiri, ketiga subjek melakukan latihan secara 

rutin untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Pada subjek 1 tidak 

ada latihan khusus untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya 

latihan secara teratur bahkan dihari libur setidaknya tetap joging 

untuk menjaga stamina. Dihari biasa subjek latihan fisik dan atau 

pukulan di siang hari, dan latihan teknik di sore hari. Pada subjek 

2 juga sering melakukan joging dan sprint untuk memiliki fisik 

yang kuat. Sedangkan pada subjek 3 selalu mengutamakan 

kekuatan fisik dan teknik dalam berlatih karena olahraga Tarung 

Derajat adalah olahraga yang membutuhkan fisik yang kuat.  

5. Daya tahan tubuh 

Subjek 1 memiliki daya tahan tubuh yang meningkat meskipun 

dalam berlatih maupun bertanding sering terkena pukulan atau 

mengalami cidera. Karena latihan yang dilakukan selama ini 

justru membuatnya menjadi sehat. Pada subjek 2 juga 

mempunyai daya tahan tubuh yang baik setelah menjadi atlet. 

Bahkan subjek tidak pernah sakit sama sekali dalam satu tahun 

terakhir. Subjek selalu berupaya untuk menjaga fisiknya agar 

tetap sehat. Pada subjek 3 selain melakukan latihan untuk 

meingkatkan daya tahan tubuh juga menjaga asupan gizi pada 

makanannya. Konsumsi atlet memang sudah diprogramkan oleh 

pelatih terlebih saat mendekati kejuaraan tertentu. 
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6. Ketahanan 

Pada subjek 1 selalu memiliki target saat latihan misalnya 

ketika lari mengelilingi lapangan harus sekian putaran. Latihan 

fisik juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan subjek 

karena dalam satu kali pertandingan terdapat tiga ronde dan satu 

ronde membutuhkan waktu tiga menit. Untuk meningkatkan 

ketahanan subjek melakukan latihan seperti pull up, push up, dan 

latihan dasar lain yang berkaitan dengan pukulan, tendangan, dan 

teknik menghindar. Pada subjek 2 berlatih dengan mengulang-

ulang gerakan agar memiliki kestabilan saat menampilkan 

gerakan saat bertanding. Pada subjek 3 untuk meningkatkan 

ketahanan tubuhnya melakukan latihan speed. Latihan tersebut 

jika dilakukan dengan rutin disertai dengan mempelajari teknik 

maka akan sangat berguna saat menghadapi lawan. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi subjek yaitu: 

1. Tempat latihan 

Ketiga subjek dapat melakukan latihan ditempat yang 

berbeda-beda dan tidak harus pada satu tempat saja. Subjek 1 

dapat berlatih di tempat outdoor seperti lahan parkiran di 

universitasnya. Kadang-kadang subjek berlatih di tempat 

indoor yang sudah disediakan oleh KONI dan memiliki 

fasilitas yang lengkap. Subjek bersemangat mengikuti pelatih 

dan bersemangat berlatih dimana saja. Demikian juga dengan 

subjek 2 yang sering latihan di tempat outdoor karena 

pelatihnya menganjurkan berlatih di atas paving untuk 
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memperkuat kaki. Jika ingin berlatih di tempat dengan 

fasilitas lengkap maka subjek akan mendatangi tempat yang 

disediakan KONI. Pada subjek 3 merasa bahwa tempat latihan 

yang nyaman akan membuat atlet lebih bersemangat dalam 

berlatih. Tempat latihan subjek juga dirasa sudah berstandar, 

namun jika atlet merasa tidak nyaman maka tidak akan ada 

gunanya. 

2. Ekonomi  

Subjek 1 cukup mengeluarkan banyak uang sebelum 

menjadi atlet binaan KONI. Pengeluaran tersebut digunakan 

untuk transportasi ke tempat latihan dan konsumsi pribadi 

selama latihan. Setelah menjadi atlet uang berprestasi subjek 

sudah mendapatkan gaji insentif. Sedangkan  subjek 2 sempat 

terbebani dengan biaya seragam dan ujian kenaikan sabuk 

yang cukup mahal. Subjek tetap berlatih dan akhirnya juga 

mendapat tunjangan dari pemerintah setelah berhasil 

berprestasi. Pada subjek 3 yang sudah menjadi atlet 

berprestasi sejak kecil telah mendapat berbagai apresiasi. 

Perekonomiaannya juga semakin meningkat seiring prestasi 

yang terus diperoleh oleh subjek. 

3. Dukungan sosial 

Ketiga subjek mendapat dukungan sosial dari berbagai 

pihak. Subjek 1 memiliki keluarga yang tinggal di luar pulau 

namun terus berkomunikasi untuk mendapatkan dukungan 

selama latihan maupun sebelum bertanding. pelatih dan 
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teman-teman subjek yang sudah dianggap seperti keluarga 

juga terus mendukung. Pada subjek 2 sempat tidak mendapat 

dukungan dari orangtuanya namun setelah memiliki beberapa 

prestasi pada olahraga Tarung Derajat, subjek mendapat 

dukungan penuh dari orangtuanya. Subjek 3 selalu didukung 

oleh kedua orangtuanya. Teman-teman subjek juga sering 

menonton pertandingan dan memberi dukungan langsung. 

Proses belajar yang terjadi pada subjek: 

1. Perhatian  

Subjek 1 adalah orang yang mudah meniru gerakan 

orang lain dengan melihat dan memperhatikan. Saat masih 

kecil subjek sering melihat pamannya berlatih olahraga 

sehingga membuat subjek tertarik juga untuk latihan olahraga. 

Pada saat latihan subjek juga dapat mudah mempelajari teknik 

yang diajarkan dengan melihat dan memperhatikan 

pelatihnya. Begitu juga dengan subjek 2 yang harus 

memperhatikan gerakan pelatihnya secara berulang-ulang 

untuk dapat menghafal gerakan yang diajarkan. Subjek tidak 

hanya memperhatikan gerakan pelatih namun harus melihat 

teman kelompoknya untuk menyamakan gerakan. Subjek 3 

sudah mulai mengamati dan memperhatikan olahraga Tarung 

Derajat saat diajak ikut latihan oleh orangtuanya ketika subjek 

masih kecil. Subjek juga mengamati dan memperhatikan 

seniornya yang memiliki teknik yang bagus untuk ditiru. 
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Selain itu subjek sering  melihat video dari youtube yang 

mebuatnya tertarik untuk mempelajari teknik-teknik yang 

dianggap sulit oleh orang lain. 

2. Mengingat  

Subjek 1 tidak memunculkan faktor ini. Subjek 2 harus 

mengingat dan menghafal gerakan yang dipelajari karena saat 

kejuaraan subjek harus menampilkan pengulangan gerakan. 

Untuk mempermudah ingatan subjek dalam menghafal 

gerakan, latihan tiap gerakan dapat di ulang hingga puluhan 

kali hingga akhirnya ganti ke gerakan selanjutnya. Subjek 3 

selalu mengingat apa yang diperhatikan dan didiskusikan 

dengan para seniornya untuk mempelajari teknik yang 

diinginkan. Olahraga beladiri tidak hanya membutuhkan fisik 

namun juga teknik. Untuk mengingat teknik yang sudah 

dipelajari subjek menanyakan pada seniornya. 

3. Reproduksi gerak 

Setelah subjek 1 memperhatikan gerakan yang 

diajarkan oleh pelatih, maka subjek akan mempraktikkan 

secara langsung karena lebih efektif untuk segera menguasai 

apa yang telah dilihat. Subjek 2 selalu mengulang gerakan 

yang telah diajarkan tidak bersusah payah menghafal gerakan 

tetapi tubuhnya dapat bergerak sesuai irama dengan 

sendirinya. Begitu juga dengan subjek 3 yang menirukan 

gerakan yang dicontohkan. Subjek akan mempraktikkan 
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teknik dan gerakan yang sudah dipelajari dan melakukan 

pengembangan sendiri. 

Tabel 8. Matriks antar Semua Subjek (1,2,3) 

 A C D E F G H I J K L 

 

M 

A             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

I             

J             

K             

L             

M             

 

Keterangan: 

A: Kedisiplinan  H: Tempat latihan  

C: Kepercayaan diri   I: Ekonomi 

D: Motivasi   J: Dukungan sosial
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E: Kekuatan   K: Perhatian 

F: Daya tahan tubuh  L: Mengingat 

G: Ketahanan   M: Reproduksi gerak 
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 Bagan 5. Semua subjek (1,2,3) 

 

 

Internal: 

Kedisiplinan (1,2,3) 

Memiliki jadwal latihan yang teratur  dan latihan 

setahun sebelum pertandingan 

 

Kepercayaan diri (1,2,3) 

Percaya bahwa akan mampu menghadapi lawan 

 

Motivasi (1,2,3) 

Terdorong untuk mendapatkan beasiswa sebagai 

mahasiswa berprestasi, melawan kemalasan, 

ingin membanggakan keluarga 

 

Kekuatan (1,2,3) 

Melakukan latihan yang dapat menguatkan  fisik  

 

Daya tahan tubuh (1,2,3) 

Tubuhnya dapat segera sembuh dari sakit dan 

cidera, tidak mudah sakit, asupan gizi 

 

Ketahanan (1,2,3) 

Mentargetkan setiap latihan untuk mendapatkan 

ketahanan fisik 

 

Eksternal: 

Tempat latihan (1,2,3) 

Latihan dapat dilakukan di berbagai tempat 

 

Ekonomi (1,2,3) 

Subjek mendapat gaji dari menjadi atlet 

 

Dukungan sosial (1,2,3) 

Keluarga, pelatih, dan teman selalu 

mendukung 

 

Modelling: 

Perhatian (1,2,3) 

Melihat pelatih dengan 

seksama saat latihan 

 

Mengingat (2,3) 

Mengingat apa yang 

sudah dipelajari 

 

Reproduksi gerak(1,2,3) 

Mempraktikkan apa yang 

telah diajarkan 

 

Prestasi 

Mempraktikkan 

apa yang telah 

diajarkan 
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B. Pembahasan Umum 

Olahraga prestasi bertujuan untuk mencapai prestasi setinggi-

tingginya, oleh karena itu prestasi olahraga tidak dihasilkan melalui 

pengembangan fisik saja melainkan faktor mental atau psikologis 

juga (Gumelar & Wulandari, 2017). Pencapaian prestasi atlet 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal berasal dari dalam diri atlet seperti kemampuan fisik 

atlet dan keadaan psikis. faktor dari dalam tersebut adalah 

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

dan ketahanan. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan 

misalnya tempat bertanding, tempat latihan, ekonomi, dan dukungan 

sosial Setyobroto (dalam Yulianto & Nashori, 2006).  

Ketiga subjek dapat berprestasi karena sudah memiliki kedua 

faktor tersebut. Subjek 1 memiliki paman seorang atlet. Meskipun 

bukan atlet olahraga beladiri Tarung Derajat tetapi subjek sudah 

dikenalkan pada lingkungan yang gemar berolahraga sejak kecil. 

Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi proses belajar 

keseluruhan secara psikologis (Yulianto, 2006). Subjek senang 

mengikuti pamannya berolahraga dan terjadilah proses pengamatan 

atau pemberian perhatian. Subjek terbiasa berolahraga hingga 

akhirnya ketika memasuki universitas yang memiliki Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Tarung Derajat di Semarang, subjek mulai 

memperhatikan teman-temannya yang mengikuti latihan.  

Subjek 2 tidak memiliki lingkungan keluarga yang menjadi 

atlet namun dengan sering mengamati teman-teman di universitasnya 
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yang berlatih olahraga Tarung Derajat. Proses belajar dimulai dari 

tahap perhatian, yaitu dengan memberikan perhatian pada sesuatu 

yang dianggap menarik di lingkungannya (Praditya, 2013). Dengan 

latihan yang dilakukan secara disiplin akhirnya subjek dapat menjadi 

atlet dan memiliki beberapa prestasi. Subjek membutuhkan waktu 

lebih untuk berlatih karena harus mengamati dan menghafal 

gerakan-gerakan yang diajarkan. 

Subjek 3 memiliki kedua orangtua dan kakak yang juga 

menjadi atlet olahraga Tarung Derajat. Keluarga yang juga menjadi 

atlet membuat subjek sudah berlatih sejak kecil. Motivasi dalam 

dirinya juga sangat tinggi karena ingin membuat keluarganya 

bangga. Terlebih orangtua subjek juga ikut melatihnya secara 

langsung. Dari kecil subjek senang mengamati dan memperhatikan 

senior-seniornya berlatih yang dianggap memiliki teknik yang hebat. 

Subjek mendapatkan banyak dukungan sosial. dukungan sosial 

merupakan informasi atau atau nasihat verbal dan non verbal antara 

penerima dukungan dan penyedia dukungan Albert & Adelman 

(dalam Hunt, 2011). Dukungan sosial yaitu pemberian dukungan 

kepuasan emosional yang mencakup pertukaran informasi danbentuk 

perilaku Antonnuci & Jackson (Walen & Lachman, 2000). Taylor 

(2012) mengartikan dukungan sosial sebagai bagian dari jaringan 

komunikasi dan kewajiban timbal balik dari suatu pemberian 

informasi dari seseorang yang mencintai, memeperhatikan, 

menghormati dan menghargai. Individu yang memperhatikan harus 

merekam peristiwa dalam ingatannya. 
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Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan 

bagaian penting dalam proses belajar (Praditya, 2013). Setelah itu 

subjek akan berdiskusi dan menanyakan bagaimana cara berlatih 

teknik tersebut. Kemudian subjek akan berusaha mencontoh dan 

memperagakan yang sudah diajarkan senior dan pelatihnya. Dengan 

lingkungan yang mendukung serta latihan yang dilakukan secara 

disiplin membuat subjek sudah memiliki banyak prestasi dan 

penghargaan sejak kecil. Ganjaran (reward) yang didapatkan 

merupakan stimulus yang membuat suatu perilaku akan diulang 

kembali (Susetyo, 2011). 

Prestasi yang tinggi merupakan perwujudan dari bakat, proses 

latihan atau pembinaan dan dukungan lingkungan (Hasibuan & 

Kasih, 2015). Hasil selama proses latihan yang ditampilkan dalam 

suatu perlombaan atau pertandingan yang dicapai oleh atlet 

merupakan prestasi olahraga. prestasi olahraga merupakan 

keberhasilan dalam mencapai kegiatan keolahragaan melalui usaha 

yang dilakukan (Setiawan, 2012). Ketiga subjek dapat melakukan 

proses belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung tetapi dapat 

melalui peneladanan seperti teori yang diungkapkan Jalaludin (dalam 

Praditya, 2013) bahwa proses memiliki empat proses yaitu perhatian, 

mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi.  
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C. Kelemahan penelitian 

Setelah melakukan beberapa rangkaian tahapan dalam 

melakukan penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya 

kelemahan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam proses 

pengambilan data, peneliti kesulitan menemui subjek karena atlet 

sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan yang 

akan dilakukan pada bulan Oktober. 

  


