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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji 

asumsi yang terdiri atas uji normalitas yang dilakukan untuk melihat 

persebaran item apakah normal atau tidak serta uji linearitas yang 

dilakukan untuk melihat apakah hubungan antar variabel bebas dan 

variabel tergantung linier atau tidak. 

1. Uji Normalitas 

Penulis melakukan uji normalitas untuk mengetahui normal 

atau tidaknya distribusi pada penelitian yang dilakukan. Pada kali ini 

penulis menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Z dimana 

normalitas ditunjukkan apabila p > 0,05, berikut adalah hasilnya : 

a. Skala kepercayaan diri diperoleh K-S Z = 1,230 dengan nilai p 0,097 

(p > 0,05) dengan ini berarti menunjukkan bahwa data pada 

kepercayaan diri memiliki distribusi normal. 

b. Skala dukungan sosial diperoleh K-S Z = 1,093 dengan nilai p 0,183 

(p > 0,05) dengan ini berarti menunjukkan bahwa data pada 

dukungan sosial memiliki distribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linear pada penelitian ini menggunakan uji F, dimana 

hubungan variabel tergantung dan variabel bebas memiliki hubungan 

linear apabila p < 0,05. 
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Hasil uji linearitas menunjukkan adanya korelasi linear 

antara dukungan sosial dan kepercayaan diri. Hal tersebut dibuktikan 

dengan Flinear= 12,331 dengan p 0,01 (nilai p < 0,05) yang berarti 

terdapat hubungan yang linear antara dukungan sosial pelatih dengan 

kepercayaan diri atlet. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages For 

Social Science (SPSS) Versi 16.0. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

diperoleh menunjukkan bahwa rxy = 0,464 dengan p 0,001 (p < 0,01). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara dukungan sosial pelatih dengan kepercayaan diri atlet senam 

lantai. Semakin tinggi dukungan sosial pelatih maka semakin tinggi 

kepercayaan diri atlet senam lantai, begitu pula sebaliknya. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis membuktikan 

bahwa hipotesis diterima, yang artinya ada hubungan positif antara 

dukungan sosial pelatih dengan kepercayaan diri atlet senam lantai. 

Olahraga di kehidupan sekarang sudah menjadi kebutuhan 

penting oleh masyarakat yang dipercaya dapat memberikan banyak 

manfaat bagi tubuh kita, namun dengan seiring berjalannya waktu 

olahraga tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup saja 

melainkan juga untuk dipertandingkan (Nuraeni, 2014). 

Gunarsa (dalam Yulianto & Nashori, 2006, h.56) berpendapat 

bahwa banyak hal yang dapat mempengaruhi kondisi atlet baik saat 
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latihan maupun saat bertanding. Kondisi fisik atlet yang bagus dan 

prima belum tentu dapat menghasilkan prestasi yang memuaskan 

apabila tidak didukung oleh kondisi psikologis yang baik, dan disini 

kepercayaan diri sangatlah dibutuhkan oleh atlet karena dengan percaya 

dengan kemampuan diri sendiri berarti seorang atlet mampu untuk 

meraih prestasi yang memuaskan. Kepercayaan diri membuat atlet lebih 

berusaha secara maksimal untuk mencapai prestasi yang diinginkan. 

Seorang atlet untuk dapat mencapai prestasi yang diinginkan 

harus memiliki kepercayaan diri yang penuh. Kepercayaan diri seorang 

atlet akan muncul apabila dirinya mendapatkan dukungan dari orang 

yang ada disekitar atlet, salah satunya adalah pelatih. Pelatih selalu 

menemani atletnya pada saat latihan maupun pertandingan. Hubungan 

pelatih dan atlet banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan 

prestasi seorang atlet. Pelatih memiliki peran penting untuk 

memberikan dukungan penuh terhadap atletnya. Dukungan sosial yang 

bersumber dari pelatih dapat meningkatkan kepercayaan diri atlet. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Trenz (dalam Farradinna, h.54, 2012) 

bahwa dukungan terbesar atlet adalah pelatih, pelatih memberikan 

lingkungan yang nyaman terhadap atlet-atletnya serta pelatih 

memberikan motivasi terbesar terhadap atletnya untuk mencapai 

prestasi yang diinginkan. 

Sakti & Rozali (2015) berpendapat bahwa seorang atlet yang 

mendapatkan dukungan sosial yang tinggi akan memiliki semangat 

pada saat latihan maupun saat pertandingan serta dirinya akan optimis 

dan fokus dengan tujuan yang diinginkannya. Selain itu Weinberg & 
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Gould (dalam Satiadarma, 2000, h.245) berpendapat bahwa seorang 

atlet yang memiliki kepercayaan diri akan memberikan dampak positif 

dan dirinya akan lebih mudah untuk mengendalikan keadaan yang 

menekannya saat itu, dengan begitu atlet tersebut merasa tenang dapat 

menentukan suatu gerakan yang tepat dan atlet akan memiliki rasa 

optimis untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sikap optimis atlet 

senam lantai dapat terlihat ketika dirinya sedang berada di tengah 

matras, dirinya akan melakukan gerakan dengan fokus dan serius serta 

tidak terpengaruh oleh situasi yang berada disekitarnya sehingga 

dirinya dapat menyelesaikan semua rangkaian gerakan dari awal hingga 

akhir. Seorang atlet yang memiliki sikap bertanggung jawab cenderung 

akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dirinya akan 

memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai prestasi yang 

diinginkannya. 

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sakti & Rozali (2015) pada 117 atlet taekwondo club BJTC, yang 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara dukungan 

sosial dengan kepercayaan diri atlet taekwondo club BJTC. Hasil 

penelitian menunjukkan r = 0.392 dan signifikan 0.000 (p <0.05). Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang atlet 

mendapatkan dukungan sosial yang tinggi maka kepercayaan yang 

dimiliki akan tinggi. Atlet taekwondo yang memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi cenderung yakin dengan kemampuan yang dimiliki pada 

saat berlatih maupun bertanding dan yakin akan mampu untuk 

mencapai prestasi yang diinginkan. 
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Demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan 

sosial mempunyai sumbangan efektif yaitu sebesar 21,5 %. 

Hasil penelitian untuk dukungan sosial diperoleh mean 

empirik sebesar 115,47 dan standar deviasi sebesar 11,464. Sedangkan 

melalui perhitungan mean dan standar deviasi hipotetik, didapatkan 

mean hipotetik 90 dan standar deviasi hipotetik sebesar 13, sehingga 

dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa variabel dukungan sosial masuk 

dalam kategori sedang. 

Hasil penelitian untuk kepercayaan diri diperoleh mean 

empirik sebesar 99,34 dan standar deviasi sebesar 7,023. Sedangkan 

melalui perhitungan mean dan standar deviasi hipotetik didapatkan 

mean hipotetik 75 dan standar deviasi hipotetik sebesar 15, sehingga 

dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa variabel kepercayaan diri masuk 

dalam kategori sedang. 

Penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

harapan penulis, namun dengan begitu penulis masih menemukan 

kelemahan-kelemahan yang terjadi pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan try out terpakai dimana dapat 

memungkinkan kurangnya penelitian yang 

menggambarkan aspek-aspek pada variabel kepercayaan 

diri dan variabel dukungan sosial di dalam item skala 

penelitian dengan baik. 

2. Saat atlet mengisi angket penelitian ada beberapa atlet 

yang bertanya mengenai item skala yang terdapat di dalam 
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angket penelitian dapat memungkinkan masih ada atlet 

yang belum memahami item skala tersebut. 

3. Beberapa atlet masih terpengaruh dengan atlet lain pada 

saat pengisian angket penelitian sehingga peneliti harus 

selalu mendampingi atlet dalam pengisian angket 

penelitian. 

4. Identitas subjek dalam skala masih kurang lengkap 

sehingga mengakibatkan kurang dapat menunjukkan 

karakteristik subjek. 

5. Identitas skala seharusnya tidak usah diberi subjudul untuk 

mengurangi kemungkinan jawaban yang tidak sesuai 

dengan keadaan atau kondisi subjek saat pengisian. 

 

  


