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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk 

melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani namun juga secara 

rohani dan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, dan pasti setiap orang pernah melakukannya. 

Harsono (dalam Gunarsa 1989, h.137) mengatakan olahraga merupakan 

istilah yang telah populer di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih 

lagi dengan pencanangan program “Memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat” yang kemudian disusul semboyan : 

”Tiada hari tanpa olahraga”. Dengan adanya semboyan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas 

olahraga dalam kehidupan sehari-hari. 

Olahraga pada kehidupan modern ini sudah menjadi kebutuhan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Olahraga terbukti 

bermanfaat bagi kesehatan termasuk dalam meningkatkan berbagai 

fungsi organ tubuh manusia. Selain bermanfaat bagi kesehatan manusia, 

dengan berolahraga 3-4 kali dalam seminggu dipercaya dapat 

mengurangi risiko kematian. Dengan melakukan olahraga secara rutin 

dapat meningkatkan kemampuan otak, menunda proses penuaan, 
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mengurangi stres, menjaga kesehatan, mencegah berbagai 

penyakit, dan meningkatkan daya tahan tubuh (Nuraeni, 2014). 

Ada banyak cabang olahraga yang ada di Indonesia, salah 

satunya adalah cabang olahraga senam. Senam dalam bahasa inggris 

disebut Gymnastic yang berasal dari kata “Gymnos” yang berarti 

berpakaian minim atau telanjang. Senam merupakan cabang olahraga 

yang melibatkan performa gerakan dan membutuhkan kelentukan serta 

koordinasi yang baik antara anggota tubuh. 

Cabang olahraga senam sendiri memang kurang populer di 

kalangan masyarakat luas. Olahraga senam dikatakan sebagai olahraga 

yang menarik karena dalam rangkaiannya senam harus dimulai dari 

beberapa gerakan yang ringan, sedang, berat, serta gerakan akrobatik. 

Selain itu dalam olahraga senam juga mengandung gerakan 

ketangkasan, keluwesan, dan keseimbangan. Olahraga senam ini akan 

lebih menarik lagi apabila sudah dirangkai dengan indah menjadi satu 

kesatuan serta dimainkan dengan menggunakan musik. Senam lantai 

biasanya juga disebut sebagai senam bebas, karena dalam melakukan 

gerakan atlet senam lantai atau pesenam tidak membutuhkan alat 

apapun kecuali lantai berukuran 12x12 meter atau matras dengan lebar 

1 meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan atlet. Unsur gerakan 

yang digunakan dalam senam lantai terdiri dari beberapa gerakan yaitu 

gerakan mengguling, melompat di udara, lentingan dan putaran badan, 

maupun bentuk keseimbangan. 

Olahraga senam terdiri dari beberapa macam, yaitu senam 

artistik (senam lantai), senam aerobik, dan senam ritmik. Dari tahun ke 
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tahun olahraga senam selalu mengalami perubahan dan 

penyempurnaan. Dahulu olahraga senam tidak digunakan untuk 

dipertandingkan, namun pada akhir abad 19 olahraga senam mulai di 

buat peraturan-peraturan dan dipertandingkan. Salah satu olahraga 

senam yang dipertandingkan adalah senam lantai. 

Banyak atlet mampu menunjukkan gerakannya yang terbaik 

saat pertandingan. Menang ataupun kalah dalam sebuah pertandingan 

menjadi standart ukuran berhasil atau tidaknya atlet tersebut dalam 

mengembangkan ketrampilannya. Sebuah pertandingan, seorang atlet 

dituntut untuk dapat memaksimalkan potensinya agar dapat mencapai 

prestasi yang diinginkan. Keberhasilan seorang atlet tidak hanya 

dipengaruhi oleh kondisi fisik saja, namun kondisi psikologis juga 

mempengaruhi. Ketika seorang atlet kurang memiliki kondisi fisik yang 

baik dan prima, maka saat akan memulai pertandingan dapat dipastikan 

bahwa atlet tersebut akan kurang mampu untuk menampilkan 

gerakannya secara maksimal. Kondisi psikologis juga sangat berperan 

penting dalam menampilkan gerakan atlet secara maksimal. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Harsono (dalam Gunarsa, 1989, h.138) 

bahwa hubungan jiwa dan raga itu timbal balik, masing-masing saling 

mempengaruhi. Kedua aspek tersebut tak terpisahkan satu sama lain, 

sehingga apabila kita memperhatikan gerak seseorang, maka gerakan 

tersebut bukanlah semata-mata kontraksi otot-otot tubuh yang bergerak, 

melainkan juga hasil fungsi psikis dari orang tersebut. Harsono (dalam 

Setyawati, 2014, h.50) juga berpendapat bahwa dalam sebuah 

pertandingan, kesuksesan seorang atlet ditentukan oleh 70% faktor 
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mental dan hanya 30% faktor lainnya. Namun ironisnya banyak dari 

pelatih menghindari adanya pelatihan ketrampilan psikologis dengan 

alasan banyak atlet meragukan dan tidak senang dengan pelatihan 

tersebut. 

Banyak hal yang mempengaruhi kondisi psikologis atlet baik 

saat latihan maupun saat pertandingan, antara lain motivasi, kecemasan, 

stress, gugahan dan kepercayaan diri (Satiadarma, 2000). Pada 

penelitian kali ini penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai 

kepercayaan diri seorang atlet. Weinberg & Gould (dalam Satiadarma, 

2000 h.245) mengemukakan bahwa rasa percaya diri (self confidence) 

erat kaitannya dengan falsafah pemenuhan diri (self-fulfilling 

propheshy) dan keyakinan diri (self efficacy). Atlet yang memiliki 

kepercayaan diri yang baik percaya dirinya dapat menampilkan kinerja 

olahraga sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sangat 

dipengaruhi oleh adanya harapan positif dan harapan negatif, dimana 

harapan-harapan tersebut akan membawa dampaknya masing-masing 

pada setiap penampilan. Weinberg & Gould (dalam Satiadarma, 2000, 

h.245) juga menjelaskan rasa percaya diri memberikan dampak positif 

pada emosi, konsentrasi, sasaran, usaha, strategi , dan momentum. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Butler (dalam Setyawati, 2014, h.50) 

mengatakan bahwa kepercayaan diri sangat dipengaruhi adanya 

harapan positif dan negatif seseorang terhadap suatu hal dan hal 

tersebut akan membawa dampak dalam penampilannya. 

Setyawati (2014) mengatakan pada situasi tertentu meski 

seorang atlet sudah melakukan latihan dengan baik bisa jadi pada saat 
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bertanding seorang atlet tersebut tidak mampu untuk menampilkan 

gerakan dengan baik, bisa jadi pula efektivitas gerakannya yang selama 

latihan baik tiba-tiba menjadi tidak baik atau pudar begitu saja, dan 

gerakannya menjadi tidak maksimal dan tampil sangat kaku pada saat 

pertandingan. Atlet tersebut bisa jadi menghadapi masalah kurang 

percaya diri, karena apabila kepercayaan diri atlet kurang dia menjadi 

ragu untuk mengambil keputusan dan kehilangan konsentrasinya. Maka 

dari itu kepercayaan diri merupakan modal utama yang diperlukan oleh 

seorang atlet, karena kepercayaan diri diperlukan atlet untuk 

membantunya saat mengalami ketegangan, memantabkan emosinya, 

mencapai target yang diinginkan serta menghindarkan diri dari frustrasi 

karena kegagalan, dengan itu atlet mampu untuk meraih prestasi yang 

tinggi.  

Atlet yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi merasa 

optimis terhadap diri sendiri dan yakin dengan kemampuannya sendiri, 

sedangkan atlet yang memiliki kepercayaan diri rendah akan cenderung 

meragukan kemampuannya sendiri dan akan memicu ketegangannya 

sendiri saat latihan maupun saat bertanding. Yulianto & Nashori (2006) 

juga menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan diri dapat 

mengakibatkan seorang atlet tidak dapat memecahkan masalahnya dan 

tidak dapat menampilkan gerakan yang baik, sehingga atlet tidak dapat 

meraih prestasi yang diinginkannya. Kepercayaan diri membuat para 

atlet berusaha secara maksimal dan mendorong atlet untuk mencapai 

prestasi yang diinginkannya. 
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Dari kondisi diatas penulis tertarik untuk menelisik lebih 

khusus aspek psikologis tersebut, yaitu kepercayaan diri khususnya 

pada atlet senam lantai, karena pada gerakan senam lantai banyak 

gerakan khusus yang ada diluar teknis pertandingan dan pertandingan 

yang akan ikut serta dalam keberhasilan seorang atlet. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto & Nashori (2006)  

tentang Kepercayaan Diri dan Prestasi Atlet Tae Kwon Do mengatakan 

bahwa kepercayaan diri disebabkan oleh situasi dan kondisi yang 

sedang dialami oleh atlet saat pertandingan sehingga atlet tidak mampu 

untuk meraih prestasi yang tinggi. Pendapat tersebut didukung oleh 

Singer (dalam Supriyanto, 2012, h.2) yang menyatakan bahwa untuk 

mencapai prestasi yang tinggi kepercayaan diri merupakan modal 

utama seorang atlet, karena dengan percaya dengan kemampuan diri 

sendiri berarti seorang atlet mampu untuk meraih prestasi yang tinggi. 

Pendapat tersebut sesuai dengan fakta dilapangan penelitian yang 

ditemukan oleh penulis. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang 

dilakukan oleh peneliti kepada beberapa atlet senam lantai, peneliti 

menemukan permasalahan yang ada dilapangan, yaitu sebagai berikut : 

Tanggal 26 Oktober 2017 penulis melakukan wawancara 

singkat dengan atlet di cabang olahraga senam lantai. Berinisial R, 

berikut pernyataannya : 

”Menurut saya sendiri, iya kepercayaan diri sangatlah 

diperlukan. Sebab, hal itu sangat mendukung dalam cabang 

olahraga ataupun saat kita bertanding. Khususnya senam 

lantai sendiri, kepercayaan diri menjadi hal penyebab 

seseorang gagal atau tidaknya dalam performancenya, jika 
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atlet tidak punya kepercayaan diri maka performancenya akan 

buruk”. 

  

Pada tanggal yang sama penulis juga melakukan wawancara 

singkat dengan atlet lain di cabang olahraga senam lantai. Berinisial A, 

berikut pernyataannya : 

“Iya perlu adanya kepercayaan diri, karena kepercayaan diri 

itu ada pada keyakinan diri sendiri, dengan kepercayaan diri 

itu kita lebih PD tampil yang terbaik untuk menjadi sang juara. 

Kalo enggak, kita tidak bisa yakin pada diri sendiri, tidak PD, 

tidak PD dengan penguasaan diri. Maka keyakinan untuk jadi 

juara nihil”. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas bahwa 

kepercayaan diri merupakan faktor yang penting karena dengan 

kepercayaan diri memang diperlukan oleh seorang atlet untuk mencapai 

prestasinya dan dengan kepercayaan diri atlet menjadi yakin akan 

kemampuannya sendiri dan apabla atlet tidak memiliki kepercayaan diri 

maka atlet akan mengalami kesulitan pada saat bertanding. 

Pada kenyataannya masih banyak atlet yang kurang memiliki 

kepercayaan diri. Pada saat penulis melakukan wawancara kepada dua 

atlet senam lantai, atlet mengakui kurangnya kepercayaan diri atlet bisa 

disebabkan karena lawan main, atlet sering berfikir bahwa lawan 

mainnya lebih bagus dibandingkan dengan dirinya sendiri, selain itu 

bisa juga disebabkan karena atlet tidak siap untuk bertanding. Hal 

tersebut ditemui penulis saat melakukan wawancara kepada atlet senam 

lantai,  dirinya merasa setiap mengikuti pertandingan selalu merasa 

kurang percaya diri ketika melihat lawan mainnya. Dirinya merasa 

bahwa lawan mainnya memiliki kemampuan yang jauh diatasnya, 
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seketika itu atlet tersebut mentalnya menjadi turun dan hal itu membuat 

kepercayaan dirinya sangat berkurang saat tampil sehingga 

menyebabkan dirinya tidak lancar pada saat menampilkan gerakan. 

Penampilannya berantakan, mendadak lupa dengan koreografi yang 

sudah dirancang pada saat latihan, dirinya lupa dengan gerakan-gerakan 

yang akan dilakukan karena kurang fokus. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Mylsidayu (2016) bahwa masih banyak atlet yang kurang 

memiliki rasa percaya diri karena dirinya merasa minder dengan atlet 

lain. Hal tersebut yang menyebabkan seorang atlet tidak siap untuk 

mengikuti sebuah pertandingan. Padahal untuk mengikuti sebuah 

pertandingan, seorang atlet harus memiliki kepercayaan diri yang 

optimal agar dapat mencapai prestasi yang diinginkannya.  

Hal lain yang ditemui penulis pada saat wawancara dengan 

atlet senam lantai adalah atlet yang mempunyai kepercayaan diri 

berlebih. Kepercayaan diri pada seorang atlet juga tidak boleh terlalu 

berlebih, atau biasa disebut dengan over confidence. Over Confidence 

atau rasa percaya diri yang berlebih adalah sifat terlalu optimis yang 

ada pada seorang atlet. Atlet yang memiliki kepercayaan diri yang 

berlebih, dirinya suka menganggap enteng lawan mainnya karena 

harapan dirinya untuk menjadi juara sangatlah tinggi sehingga apabila 

dirinya mengalami kekalahan akan lebih mudah mengalami frustrasi 

(Firmansyah, 2011, h.4). Pada saat penulis wawancara dengan atlet 

senam lantai,atlet mengaku bahwa apabila seorang atlet memiliki 

kepercayaan diri yang berlebih berdampak pada persepsi penonton. 

Orang akan berpikir atlet tersebut akan disebut sebagai atlet yang 
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arogan atau sombong sehingga dirinya merasa paling bisa diantara atlet 

lain dan menyepelekan atlet lain. Atlet dengan over confidence 

memiliki harapan sukses terlalu tinggi, apabila atlet tersebut kalah 

dalam suatu pertandingan dirinya akan kurang siap mental untuk 

menerima kekalahannya. 

Hackfort (dalam Satiadarma, 2000, h.248) menjelaskan bahwa 

atlet yang kurang memiliki rasa percaya diri maupun atlet yang 

memiliki rasa percaya diri yang berlebih merupakan ketidaksesuaian 

antara keyakinannya dengan kenyataan yang ada, biasanya atlet 

tersebut hanya menutupi kecemasannya dengan berperilaku santai 

secara berlebihan. Seharusnya seorang atlet memiliki kepercayaan diri 

yang seimbang. 

Banyak hal yang menjadi faktor dari kepercayaan diri bagi 

seorang atlet. Beberapa penelitian telah banyak dilakukan untuk 

menemukan faktor dari kepercayaan diri seorang atlet pada saat latihan 

maupun saat bertanding. Penelitian yang dilakukan oleh Sakti & Rozali 

(2015) menyimpulkan bahwa faktor penting yang mendukung 

kepercayaan diri seorang atlet adalah dukungan sosial. Sarafino (dalam 

Sakti & Rozali, 2015, h.27) dukungan sosial adalah dukungan yang 

diterima oleh seseorang dari orang lain. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Freeman, Coffe, & Rees (2011) juga membuktikan 

bahwa dukungan sosial telah menjadi faktor penting bagi seseorang dan 

dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya. 

Membangun rasa percaya diri seorang atlet dibutuhkan adanya 

dukungan sosial dari orang sekitarnya, seperti orang tua, teman sebaya, 
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pasangan, dan pelatih. Pada penelitian kali ini ditekankan pada 

dukungan sosial pelatih, karena pelatih olahraga memegang peranan 

yang sangat penting dalam pencapaian prestasi atletnya. Sukadiyanto 

(dalam Supriyanto, 2012, h.27) berpendapat bahwa pelatih adalah 

seseorang yang sangat berperan penting untuk membantu atlet 

mengungkapkan potensinya, keyakinan serta kepercayaan atlet berasal 

dari pengambilan keputusan yang berasal dari pelatih (Wilson, Sullivan, 

Myers, & Feltz, 2004). 

Penulis melakukan wawancara dengan pelatih senam lantai. 

Menurut pelatih adanya kepercayaan diri pada diri atlet yang paling 

dasar memang dari pelatih. Pelatih bukan hanya sekedar mendampingi 

atlet, namun pelatih juga merupakan tokoh panutan, guru, pembimbing, 

pemimpin, bahkan menjadi model bagi atletnya dan atlet cenderung 

untuk meniru hal-hal yang dilakukan oleh pelatihnya. Sehingga tugas 

utama dari pelatih adalah membimbing dan membantu atlet dalam 

mengungkapkan potensi yang dimiliki sehingga atlet dapat 

menampilkan potensi terbaiknya saat pertandingan. Menurut pengakuan 

pelatih masih banyak atlet yang bermalas-malasan untuk latihan, tidak 

ada semangat untuk latihan, dan terlihat seperti memiliki dendam 

dengan pelatih dikarenakan pelatih pilih kasih antara atlet satu dengan 

atlet yang lain, hal tersebut menyebabkan adanya kecemburuan sosial 

antara atlet satu dengan atlet lain, maka dari kepercayaan diri atlet pada 

saat bertanding akan menurun dikarenakan dirinya belum maksimal 

saat proses latihan berlangsung, maka dari itu dasar munculnya 

kepercayaan diri dari atlet adalah dukungan dari seorang pelatih, 
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dikarenakan pelatih sering melakukan interaksi dengan atlet bahkan 

seorang atlet bisa maju dikarenakan dukungan dari pelatihnya, apabila 

pelatih tidak memberikan dukungan kepada atletnya, bisa dikatakan 

atlet akan kurang percaya diri saat bertanding dan akibatnya atlet tidak 

memiliki semangat juang untuk memenangkan pertandingan. 

Seorang atlet untuk mencapai sebuah prestasi yang tinggi 

dalam sebuah pertandingan harus melalui proses latihan yang panjang. 

Proses latihan tersebut sudah pasti mengeluarkan banyak pengorbanan, 

baik tenaga, biaya, dan waktu. Proses latihan tersebut tentunya seorang 

atlet didampingi oleh pelatih. Selama proses latihan pelatih membawa 

efek terhadap prestasi atlet. Semakin dekat hubungan pelatih dengan 

atlet maka semakin besar atlet untuk mencapai sebuah prestasi yang 

tinggi, sehingga peran pelatih sangat mempengaruhi atlet. Dukungan 

sosial dari pelatih juga sangat mempengaruhi seorang atlet. Masukan 

dari pelatih sebagai tokoh yang memiliki peran cukup penting bagi atlet 

untuk diolah oleh atlet dalam proses berpikirnya, apabila pelatih 

memberikan masukan yang merendahkan harga diri atlet, maka atlet 

cenderung merasa direndahkan oleh pelatihnya (Satiadarma, 2000). 

Pelatih yang berkompeten dapat menghasilkan atlet yang 

memiliki kualitas. Pelatih membantu atletnya utuk menguraikan 

masalah yang sedang dialami atlet pada saat latihan maupun bertanding. 

Dengan bantuan yang diberikan oleh pelatih, atlet merasa semakin 

yakin dan sanggup untuk menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapinya hingga atlet dapat meraih prestasi sesuai dengan yang 

diinginkan. 
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Ketika seorang atlet menerima pengakuan dari orang lain 

mengenai kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya maka keyakinan 

atlet akan kemampuannya menjadi lebih tinggi dan meningkatkan 

kepercayaan diri dalam diri atlet. Begitu pula pengakuan berupa pujian 

pada atlet sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan diri atlet 

(Sakti & Rozali, 2015). 

Penelitian Sakti & Rozali (2015) yang berjudul ”Hubungan 

Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan Diri Pada Atlet Cabang 

Olahraga Taekwondo Dalam Berprestasi (Studi Pada Atlet Taekwondo 

Club BJTC, Kabupaten Tangerang) menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial dengan 

kepercayaan diri pada atlet club BJTC. 

Uraian diatas penulis memahami bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh Sakti & Rozali memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian kuantitatif, serta Variabel Tergantung Kepercayaan Diri dan 

Variabel Bebas Dukungan Sosial, sedangkan perbedaan penelitiannya 

terletak pada subjek penelitian, penulis menggunakan subjek atlet 

senam lantai sedangkan pada penelitiannya Sakti & Rozali 

menggunakan subjek atlet taekwondo. 

Dari uraian masalah yang ada diatas, permasalahan 

penelitiannya apakah ada hubungan antara dukungan sosial pelatih dan 

kepercayaan diri atlet senam lantai? 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empirik hubungan antara dukungan sosial pelatih dengan kepercayaan 

diri atlet senam lantai. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang 

psikologi olahraga yang berkaitan dengan kepercayaan diri dan 

dukungan sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada atlet 

senam lantai dan pelatih berkaitan dengan kepercayaan diri dan 

dukungan sosial.


