
BAB I

PENI}AHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agresivitas dalam bela diri menurut penelitian Ahmad & Rachmy (2001) tidak

hanya rnuncul dalam latihan ataupun pertandingan bela diri, tetapijuga berpengaruh ke

dalam ranah publik. Hal senada juga dikemtrkakan Kusnierz, Cynarski, & Gomer (2417)

bahwa gambaran negatif tentang bela diri sangat dipengaruhi oleh media. Media

menggambarkan bela diri sebagai olah raga yang agresif seperti tayaxgan yang ada di

televisi.

Persepsi yang dibentuk oleh media menyebabkan remaja juga mernpunyai

gambaran yang negatif tentang bela diri, yaitu untuk tawlrran, digunakan preman

jalanan, keahlian yang hanya raengedepankan otot atau kekuatan. Hal ini membuatpara

remaja kurang berminat untuk rnempelajari bela diri. Inilah fenomena yang te{adi daiam

masyarakat dewasa ini. Karate sudah disalahartikan urtuk hal-hal yang bersifat negatif.

Persepsi masyarakat yang negatif ini menurunkan jumlah peserta bela diri dari tahun ke

tahun.

Pada tanggal 20 April 2018 telah dilakukan wawancara kepada sepuluh orang

karateka sabuk hitam Shotokan di Dojo Shinkan Tawang Semarang. Hasil wawancara

rnenunjukkan bahwa mereka mengalami kebimbangan dan mempunyai persepsi tentang

bela diri yang tidak sarna lagi. Ketika memasuki usia anak sampai remaja, mereka

bersemangat tmhrk rnengikuti dan menggeluti dunia bela diri karena mempunyai cita-

cita untuk menjadi atlet. Cita-cita untuk menjadi atlet ini tidak relevan lagi ketika usia

mereka sudah dewasa dan harus beke{a. Beberapa alasan yang diutarakan antara lain
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bahwa bela diri tidak dapat menjamin hidup mereka secara f,nansial dan tidak dapat

rnenunjang karir dalam peke{aan. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi

mereka sehingga memutrskan untuli tidak lagi aktif dalam kegiatan bela diri yang

mereka geluti selama ini.

Sebagai ilusffasi di bawah ini adalah data peserta bela diri berdasarkan kelompok

tlmur, berdasar data tahun 2A14,2016 dan 2018.
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Gambarl. Jumlah Peserta Karate Inkado SsJawa Tengah Menurut Kelompok Umur
Sumber : Data Inkado Pengurus Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa grafik paling tinggr adapada usia 10-

14 tahun (SD-SMP), kemudian urutan kedua adalah kelompok umtr 15-19 tahun. Hasil

wawaxcara dengan peserta kelompok anak dan remaja pada tanggal 3 Juni 2018 di Dojo

Santosa Motor Semarang menunjukkan bahwa mereka mengikuti pelatihan bela diri

karate meniru dari orang tua. Orang fira mereka adalah atlet beladiri karate, sehingga

meniru apa yang dilakukan orang tua sebagai atlet karate. Alasan lain karena merasa

senang dengan adanya pertandingan dan pekan olah raga pelajar yang nrtin dilaksanakan,

sehingga terpacu untuk mendapatkan prestasi dan hadiah.

Grafik menurffl tajarn pada kelompok :usia 2A-24 tahun ke atas. Hal ini

menunjukkan bahwa perilaku beladiri karate mengalami penurunan setelah peserta
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mencapai umur 20 tahun ke atas. Penunman ini disebabkan karena tingkat kompetensi

dan kepercayaan diri mereka untuk mengikuti beladiri berubah seiring dengan kenaikan

usia. Kompetensi dan kepercayaan diri berhubungan dengan tujuan yalg ingin dicapai

dari pelatihan beladiri yang diikuti. Tujuan yang ingin dicapai ini rnenimbulkan motivasi,

sesuai dengan peneiitian Zettk, Cynarski, Baatz, dan Park (2015) mengatakan bahwa

semakin dewasa seseorang, maka motivasi mereka dalam melakukan latihan bela diri

juga benrbah. Sekitar 20 % dan orang dewasa yang melakukan latihan beladiri masih

tertarik untlk mengikuti pertandingan yang bersifat kompetisi, sedangkan sisanya lebih

tertarik trntuk melakukan latihan beladiri bukan sebagai kornpetisi, tetapi lebih pada

pembentukan diri, menaikkan rasa percaya diri, menjaga ego dan emosi serta

menjemihkan pikiran, tubuh dan jiwa.

Sarwono (1999) menyebutkan bahwa ilmu psikologi yang mempelajari perilaku

manusia dapat diterapkan dalam olahraga salah satunya adalah bela diri. Perilaku adalah

tindakan atau aktivitas manusia yang mempunyai cakupafiyang sangat luas, antara lain

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca dan sebagainya'

Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati

langsrurg mauplm yang tidak dapat diarnati oleh pihak luar (Kulsun & Jauhar, 2014).

perilaku adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas motorik, aktivitas

emosional dan aktivitas kognitif seseoftulg (Walgito, 2003). Untuk mengutrah gambaran

masyarakat yaflg negatif tentang bela diri yang menyebabkan menurunnya jumlah

peserla dari tahun ke tahun, maka perlu mempelajari perilaku dari pesera bela diri karate

khususnya yang sudah mencapai sabuk hitam.

Hal ini dilak-ukan agar diketahui penyebab dari perilaku mereka untuk tidak aktif

lagi dalam latihan bela diri. Kulsum dan Jauhar (2014) mengatakan bahwa salah satu

faktor pembentuk perilaku adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan rasa amalt,

penghargaan dan aktualisasi did. Pemenuhan kebutuhan psikologis tersebut
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urenimbulkan perilaku yang berbeda-beda. Apabila perilaku yang ditimbulkan

berlangsung dalam waktu lama, maka akan menjadi karalter dari jiwa seseorang. Hal

inilah yang ingin diketahui, yaiftr bagaimana melihat karakter dari para sabuk hitam,

lewat perilaku-perilaku yang dibentuk selama pelatihan beladiri.

Pengertian dari bela diri adalah kemampuan dasar untuk mempertahankan diri

dengan menggunakan akal sehat, menyadari adanya ancaman bahaya dan bagaimana

melaknkan pencegahannya (Banks,2010; Mufloz-rivas, & Girmez-gtradix, 2011). Bela

diri sendiri dapat dibagi dua yaitu bela diri profesional (salah satunya adalah mencetak

atleQ dan bela diri non-profesional (untuk kesehatan, olahraga, atau rurtuk

rnempertahankan diri) (Sarwono, 1999). Berdasarkan penelitiannya di berbagai negara,

Messaoud (2016) menemukan bahwa bela diri karate mempunyai tiga frmgsi yaitu

pertama sebagai comhat sport atauolah raga, kedua berfi.urgsi sebagai btdho (pandangan

hidup) dan fungsi yang ketiga adalah sebagai martial art (bela diri). Menurut penelitian

ini fungsi dari ketiganya tidak dapat dipisah-pisatrkan, karena fimgsi ketiganya saling

berkaitan. Konsep sebagai pandangan hidup dipakai dalam karate dalam frrngsinya

sebagai bela diri, artinya untuk membela diri ini seseorang harus mengetahui fllosofinya

kapan diserang dan kapan menyerang, dan apakah serangan yang dia lakukan akan

berakibat buruk bagi lawan. Fungsi karate sebagai budho ini merupakan kompas atau

petturjuk arah bagi fungsi karate yang lain yaitu sebagai olah raga dan sebagai bela diri.

Jangan sampai bela diri dan olah raga yang dilakukan bertentangan dengan budho dari

karate.

Hal inilah yang rnenjadi rnasalah bagi karateka sabuk hitam yakni beltun adanya

tuJuan yang jelas tentang kegunaan beladiri yang mereka pelajari, mengingat karate

sendiri dibagi menjadi dua yaitu karate untuk atlet dan karute untuk non atlet. Karateka

sabuk hitam yang dahulu pernah menjadi atlet, cenderung untuk melatih atlet juga ketika
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mereka sudah tidak bisa bertanding dalam kompetisi. Demikian juga dengan sabuk hitam

yang tidak pernah rnenjadi atlet, mereka juga cenderrurg untuk melatih karateka non atlet.

Apabila para praktisi bela diri memahami dan menyadari hal ini, maka

semestinya pelatihan bela diri bisa berlangsung seumur hidup tanpa harus memandang

usia. Karena meskipm usia bertambah, dengan t{uan yang jelas, kompetensi dan

kepercayaan diri akan muncul sehingga tetap rnelakukan pelatihan beladiri. Sudah

disebutkan di atas bahwa salah satu fimgsi karate sebagai budolpandangan hidup, maka

semakin meningkat umur seseorang justru akan sering melalarkan latihan bela diri karena

digrurakan tidak hanya rurtuk kesehatan, tetapi juga unhrk mengembangkan karakter dan

menggali potensi diri sesuai dengan filosofi karate. Dipertegas oleh Leiman QArc)

bahwa bela diri karate adalali perjalanan untuk semakin mengenali kaakter dan potensi

diri. Karate bisa diaplikasikan dalam dunia pekerjaan tenrtama yang rnembutuhkan

kepemimpinan dan proses mencapai hasil terbaik berdasarkan potensi diri yang dimiliki.

Twemlo, Sacco & Fonagi, (2008); Palenno dan Greydanus (2012); Van Dijk,

Leffers, dan Lodder (2014) mengatakan bahwa beberapa praktisi bela diri menggunakan

ketrampilan bela dirinya unturk rnemberikan terapi pada anak-anak autis dan anak dengan

kemampuan kognisi sosial rendah seperti pada anak dengan ADHD (Attention Deficit

H1;peractivity Disorder). Twemlo dkk (2008) juga menjelaskan bahwa kegiatan bela

diri dapat berfi.mgsi sebagai wadah untuk mengurangi agresivitas pada anak lewat

pelatihan bela diri. Disebutkan bahwa pelatihan bela diri berguna untuk membangun

dasar psikologis seseorang yang berhubrxrgan dengan hubungan interpersonal, percaya

diri, kontrol diri, membangrur perilaku asertif dalarn lingk-ungan sosial, mengatur emosi

seseorang, dan membangrrn karakter seseorang.

Pembentukan karakter ini menurut Lunpkin dan Stokowski ( 2011) meliputi

nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial adalah nilai yang rnempuryai etika yang baik

dalam bekerja, mempwryai komifinen. Sedangkan nilai moral adalah jnjur, melakukan
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hal yaug benar, dapat drjadikan sebagai panntan, mempunyai rasa hormat. Demikian juga

trntuk atlet, character huitding meliputi bagaimana atlet belajar untuk

bertanggungjawab, menghormati teamwork kelompoknya, mempunyai managemen

wakhr yang baik, dapat membedakan yang baik dan yang buruk dan bagaimana

menghadapi kegagalan dan menghadapi kesuksesan. Menurut Sultana (2008)

pengembangan karakter mempunyai aspek afektif seperti mengembangkan rasa cinta

kasih, perdamaian, haflnofli, integritas, toleransi, kemampuan menghormati diri sendiri

dan orang lain, bekerjasama, rnenjalin relasi yang baik. Maka pengembangan karakter

akan mengembangkan juga rasa empati dari seseorang terhadap lingkungan sosial.

Cynarski, Perception dan Martial QAlq menjelaskan beberapa pakar karate

mengatakan persepsi tentang karate, yaitu mempelajari karate adalah mencari

harmonisasi dalam perkembangan manusia secara psikologis (shihan Jan Dyduch, Dan 8

karate oyama). Tujuan karate adalah mencari budho karate, jalan hidup seorang ksatria,

dengan mencari kebijaksanaan, kehormatan, keberanian , kebaikan dan kebenaran sejati

(Masutatsu Oyama, pendiri karate aliran Kyokushin). Karate adalah tentang disiplin diri,

konffol diri, respect atau rasa hormat kepada sesalna, tanggungjawab dan toleransi

(Meijin Lothar, Dan 10). Dalarn penelitian Cynarski, Sieber, Kudlacz dan Telesz (2015)

ditemukan bahwa bela diri merupakan kesatuan dari body, urind and spirit/soul. Tubuh

dalarn hal ini digunakan untuk mencapai pencerahan dan kebijaksanaan yaitu dengan

cara berlatih beladiri secara rutin selama hidup. Melatih hrbuh dan mengembangkan

pikiran merupakan salah satu syarat untuk mencapai spiritualitas. Spiritualitas ini

merupakan bagian dari energy (ki) yang selalu berhubungan dengan tingkat kesehatan

tubuh seseorang. Jadi selalu terdapat hubungan erat antara pikiran, tubuh dan

spriritualitas seseorang, sehingga apabila salah satu elemen menjadi lemah rnaka akan

mempengaruhi elemen yang lain.
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Sherman dan Cohen (2006) mengatakan bahwa alasan seseorang untuk

melakukan perilaku beladiri adalah unftk menghindari ancaman dan mempertahankan

integritas diri. Secara psikologis seorang individu mempunyai sistem kekebalan yang

mampu melindungi dirinya ketika ada ancaman yang mengganggu integritas diri, seperti

persaingan dalam prestasi, kesehatan, konflik interpersonal, relasi dengan keluarga,

relasi dengan lingkungan sosial, politik, agarna dan sebagainya. Lebih jauh dikatakan

upaya seseorang untuk melindungi integritas dirinya kemungkinan akan mengancam

hubungannya dengan orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku beladiri adalah kegiatan

yang berhubungan dengan aktivitas motorik, aktivitas emosional dan aktivitas kognitif

seseomng untuk mempertahankan diri dari ancaman bahaya dan bagaimana melakukan

pencegahannya. Dengan kata lain rurhrk melihat bagaimana perilaku beladiri seorang

karateka sabuk hitam untuk rnempertahankan diri serta mempuryai awareness terhadap

ancaman dapat dilihat dari aktivitas motorik, aktivitas emosional dan aktivitas kognitif

yang dilakukan. Aktivitas motorik yang dapat dilihat adalah bagaimana kemampuan

karateka untuk menggunakan motorikrrya dalarn menghadapi ancaman bahaya dari

seseorang baik dengan tangffi kosong mauplm dengan banhran alatl real life combat.

Aktivitas motorik juga bisa dilihat dari kemampuan dalam berlatih bela diri untuk

berolah raga lkesehatan. Beberapa dari penelitian yang sudah dilakukan adalah beladiri

untuk kesshatan (Beets, M dan Pitteti, K.,20A7; Hebed, J., Muller, N., Andersen, L.,

dan Wedderkopp, N.,2015). Penelitian Longitunal dari Beets dan Pitteti (2007)

menunjukkan bahwa pelatihan fisik yang teratur akan meningkatkan performa kegiatan

di lingkungan sosialnya. Hebert, dkk (2015) menyatakan bahwa aktivitas fisik ini

merupakan aspek sentral yang sailgat memengaruhi kesehatan dan cara bertingkah laku

yang baik. Maka tarnpaklah bahwa faktor kesehatan ini sangat berpengaruh pada
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aktivitas fisik seseorang baik dalam bertingkah laku maupun dalam menghadapi

kesulitan dan kegagalan yang muncul dalam setiap kehidupan.

Perilaku bela diri dari ssorang karateka juga bisa dilihat dari aktivitas

emosionalnya, yaku kemampuan untuk mengontrol emosi dalam berhubungan dengan

orang lain. Mengingat antara perilaku, individu dengan lingkungan saling berinteraksi

satu sama lain. Perilaku ini juga terlihat dari bagaimana seseorang memberikan rasa

hormat kepada linglnurgan sekitarnya. Perilaku bela diri menurut penelitian dapat

meningkatkan ernpati (Daniel Batson dalarn Sarwono (2009), meningkatkan prestasi

(Dull, Schleifer, dan Mcrnillan, 2015) dan beladiri turtuk membentuk karakter (Sultana,

2008). Perilaku bela diri dilihat dari aktivitas kognitif artinya bagaimana seseorang

menggunakan akal sehat atau pikiran untuk menyadari adanya ancaman bahaya baik

bahaya yang mengancam Secara fisik maupun bahaya yang mengancam psikologis

seseofang.

Kenaikan umur seseorang akan diikuti juga oleh kenaikan tingkatan sabuk.

Kenaikan tingkatan sabuk akan meningkatkan pula teknik beladiri yang mereka pelajari.

Atau dapat dikatakan bahwa kenaikan tingkatan sabuk akan menaikkan kompetensi

dalam beladiri yang dipelajari. Ha1 ini sesuai dengan penelitian Zeng, dkk (2015) bahwa

semakin tinggi tingkatan kemampuan dalam beladiri dalam hal ini adalah karate dan

taekwondo, maka semakintinggi pulakemampuanmereka dalammemaharni teknik dan

nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu beladiri, dibandingkan dengan sabuk tingkatan

di bawahnya. Tetapi kenyataan di lapangan justru terjadi sebaliknya, semakin tinggi

tingkatan sabuk maka semakin menurun kemauan untuk berlatih beladiri. Dari

wawancara dengan beberapa karateka sabuk hitam yang non aktif, mengatakan bahwa

mereka merasa tidak mampu dan tidak percaya diri rurtuk melatih kohai/ adik tingkat,

apalagi rurtuk mengembangkan dan membuka tempat latthanl dojo baru, mereka merasa

tidak sanggup. Bahkan kadangkala tekanan dari para pengurus kepada karateka mtrlk
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membuka dojo baru, menyebabkan mereka semakin tidak percaya din, sehingga

menyatakan untuk tidak aktif lagi berlatih di dojo perguruan.

Pengurus Propinsi lnkado Jawa Tengah berpendapat bahwa dengan kompetensi

dan penguasaan materi yang semakin baik, seharusnya para karateka ini mempunyai

tingkat kepercayaandiri untuk melatih karateka baru atau untnk mernbuka tempat latihan

,Dojo baru sebagai wujud keberhasilan dari pelatihan beladiri karate yang sudah mereka

tekruri. Tetapi ternyata kompetensi yang tinggi lewat penguasaan materi ini tidak

otomatis membuat perilaku bela diri seseorang meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bela diri seseorang adalah persepsi

tentang bela diri (Messaoud, 2016), sosio kuitural (Messaoud, 2015), gender (Mary &

Kari, 2000), IJmur (Van Dijk, 2014), sel/-4r1rr*,ned (Sweet, Fortier, Strachan dan

Blanchard, 2012'), serta sel/:efficacy (Sweet dkk, 2012).

Kompetensi yang tinggi dari karateka sabuk hitam lewat penguasaan teknik

karate, seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan olahraga beladiri ini.

Kompetensi yang merupakan salah satu aspek dan self-efficacy, bisa dijadikan sebagai

salah satu indikator apakah sessorang karateka sabuk hitarn sudah rnempunyai .sely'

e.fficacy ataukah belum. Self-efficacy adalah adalah rasa percaya dari individu trntuk

mendapatkan kemampuan dalam berprestasi dan menyelesaikan tugas (Bandrira ,1997

dalarn Ariani, Z}fi); (Chase, 2001). Dikatakan lebih lanjut oleh Bandura bahwa

seseorang dikatakan mempunyai self-fficacy tinggi apabila mempuryai kepercayaan

mampll unhrk menyelesaikan tugas, seberapa besar upaya yang dilakukan dan sampai

berapa lama seseorang mampu bertahan dalarn melaksanakan tugas tersebut.

Terdapat tiga aspek dalam selJ'-fficacyyaitrmastery experience,compelence dan

confidence. Mastery experience adalah pengalaman sukses yang dipunyar. Competence

adalah kemampuan atau kecakapan dalam melalarkan tugas tertentu . Confidence adalah

kepercayaan diri untuk mampu melakukan suatu aktivitas atau tindakan tertentu.
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Sehingga jika dihuburgkan selJ'- efficacy dengan bela diri maka penguasaan teknik bela

diri, pengalaman sukses masa lalu, kemampuan atau kecakapan dalam melakukan bela

diri serta kepercayaan diri sangat berpengaruh pada pelatihan beladiri yang dilakukan

(Bandura, 197 7 dalam Garrin, 20lq.

Dull, Schleifer dan Mcmillan (2015) mengatakan bahwa pencapaian prestasi

sangat tergantung pada self-fficacy. Self-efficdcy menggambarkan kepercayaan diri

seseorang tentang kemampuan dirinya dalam mencapai suatu tujuan, di mana pencapaian

suatu tujuan ini penting urtuk menerangkan motivasi dari seseorang dalam pencapaian

suatu prestasi. Menurut Bandura (dalarn Dull dkk ,2A15) self-fficacy ini adalah pondasi

bagi seseorang untuk menentukan keputusan tantangan seperti apa yang sepatutnya

dihadapi, seberapa banyak effort yang harus digunakan untuk mencapai tartangan

tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah self-efficacy ini menyangkut bagaimana

seseorang menghadapi tidak hanya kesuksesan tetapi juga kegagalan, dan bagaimana

mereka mempunyai motivasi dan jalan keluar untuk mengatasi kegagalan tersebrut (Dull

dkk, 2015), (Halvari dkk,2011).

SelJ:6rrrr*inated moti,-ation adalah motivasi sesorang dalam berperilaku yang

dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis bagaimana seseorang dapat menghadapi situasi

yang berhuburgan dengan otonomi dirinya {autonomy), kompetensi dirinya

(competence) dan hubungannya dengan orang lain (.relatedness). Motivasi ini bersifat

multidimensional di mana berbagai tipe motivasi akan berpenganrh pada kognisi, afeksi

dan perilaku seseorang (Deci dan Ryan, 1991 dalam Tan, dkk, 2011). Lebih jauh

dikatakan bahwa semakin tinggi kebutuhan unhrk melalnrkan otonomi diri dan

kompetensi diri, maka seseorang dikatakan termotivasi secara intrinsik. Apabila semakin

tinggt kebutuhan unhrk melakukan relasi dengan orang lain, maka seseorang dikatakan

termotivasi secara ekstrinsik. Karena bersifat otonomi dan melihat kompetensi diri maka

motivasi intrinsik ini terjadi apabila seseorang berperilaku atau melakukan sesuatu
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karena adanya rasa kepuasan dan kesenangan yang timbul dari dalam dirinya. Sedangkan

motivasi ekstrinsik timbul akibat relasi atau hubungan dengan orang lain. Seperti adanya

rasa rnalu, tertekan dengan orang lain, dorongan orang lain yang menyebabkan seseorang

melakukan suatu tindakan atau berperilaku unhtk mencapai tujuan.

Ketidaksesuaian dengan kenyataan di lapangan bahwa karateka sabuk hitam

dengan penguasaan teknik cukup tinggi, tsrnyata tidak rnerniliki kemauan wttuk terus

berlatih. HaI ini berhubungan dengan motivasi yang timbul dari diri seseorang untuk

berperilaku. Seperti dikatakan Ariani (2017) bahwa motivasi merupakan variabel

perantara dalam berperilaku rnenuju kesuksesan ataupun berperilaku menuju kegagalan

dalam mencapai suatu tujuan. SelJ:e.fficacy dalun diri seseorang akan mendorong

seseomng berperilaku dengan disertai rnotivasi sebagai daya pendorong seseorang trntuk

mencapai kesuksesan atau kegagalan mencapai tujuan.

Parnabas dan Shapie (2015) mengatakan bahwa banyak motif yalg mendasari

seseorang melakukan bela diri. Ketika seseorang dengan kemauan sendiri , tanpa paksaan

dari pihak lain, dan didasari rasa ingin tahu serta kesenangan untuk turut bergabung

dalam latihan beladiri, maka bisa dikatakan mereka termotivasi secara intrinsik.

Sebaliknya jika hanya didasari karena paksaan dan adanya hadiah, maka dapat dikatakan

orang tersebut termotivasi secara ekstrinsik. Penelitian Parnabas dkk (2015)

menunjukkan bahwa rnotif utama seorang atlet dalam bela diri adalah kesenangan,

ketergugahan, prestasi, meningkatkan kemampuan teknik, gaya hidup yang sehat,

menjalin relasi dan persahabatan. Motif ini penting diketahui untuk lebih

mengembangkan olah raga beladiri terutama yang sesuai dengan motif seseorang,

sehingga setiap orang berlatih dengan rasa senang dan tidak timbul rasa bosan, serta tidak

timbul rasa penyesalan telah mengikuti latihan bela diri selama bertahun-tahun bahkan

sampai dewasa, karena sesuai dengan motif yang diharapkan.
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Sejalan dengan motivasi yang mendasari suatu perilaku, penelitian Twemlo dkk,

2008; Palermo & Greydanus, 2012; van Dijk dkk,2Al4, mengatakan bahwa semakin

meningkat umur seseorang, maka motivasi untuk melakukan beladiri juga berubah.

Untuk usia anak-anak dan remaja tujuan beladiri lebih pada kompetisi dalam

pertandingan untuk mendapatkan prestasi. Tetapi untuk seseorang dengan usia dewasa,

motivasi untuk melakukan beladiri ini bukan untuk prestasi, tetapi untuk kesenangan,

kesehatan fisik dan mental. Pernyataan ini diperjelas bahwa motivasi manusia ini bersifat

kompleks, dan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Motivasi seseorang pada

suatu saat akan berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan pribadi ataupun tuntutan dari

masyarakat (Feist, Feist, & Roberts, 2}fi). Tanpa motivasi yang jelas, seseorang akan

meninggalkan kegiatan beladiri ini, walaupun sudah mempunyai tingkatan sabuk hitam.

Apabila dikaitkan afltaia self-e.fficacy dengan self-determtned motivation maka

dapat dikatakan bahwa seseorang dengan self detennination akan melakukan segala

aktivitas tanpa dipengaruhi oleh siapa pun, artinya daya pendorong ada pada dirinya

sendiri yaitu seberapa kuat tekad yang dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Tekad

yang kuat untuk mencapai tujuan ini merupakan motivasi intrinsik yang timbul dari

dirinya, dan pencapaian tujuan akhir membuhrhkan kompetensi diri yang merupakan

salalr satu aspek dan sef-elficacy. Kompetensi dan kebulatan tekad (otonomi) sendiri

merupakan salah satu aspek agar seseorang dapat dikatakan termotivasi secara intrinsik

atau telah berperilaku secara se$- detennined.

Seperti pernyataan dari Bandura (da1am Myers, 2005), bahwa self-fficacy

adalah seberapa jauh seseorang berkompeten untuk melakukan sesuatu. Menunjuk pada

rasa percaya diri yang optimis bahwa seseorang mempunyai kompetensi diri unftrk

mencapai tujuan secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari self efficaccy mengarahkan

seseorang untuk menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan, dan rnampu menghadapi

setiap rintangan yang datang. Ketika ada masalah datang, seseorang dengan self-fficacy
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yang tinggi akan bersikap tenang, dan berusaha mencari solusi, serta mempunyai

kompetensi dan bekerja keras disertai dengan ketekunan dalam mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan akan menumbuhkan rasa percaya diri, dengan rasa percayadiri yang

meningkat maka harga difr lselJ- esteem juga akan meningkat sehingga se lf-efficacy juga

akan meningkat. Peningkatan self-efficacy disertai dengan motivasi yang tepat akan

meningkatkan pula perilaku seseorang dalam mencapai tujuan akhiryang diinginkannya.

B. Perumusan Masalah

Uraian di atas memperlihatkan bahwa self-fficacy dan self-determirued

motivation sangat berpengaruh pada perilaku beladiri seseorang. Self-fficacy dapat

digunakan untgk menerangkan motivasi seseorang dan perilaku berprestasi termasuk di

dalarnnya perilaku bela diri. Pemmusan rnasalalmya adalah sebagai berikut : apakah ada

pengarulr antara self-fficacyterhadap perilaku beladiri karate pada usia dewasa dengan

s elf-de te rmin ed rn otiv ati on sebagai int ervening variabel.

C.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

terhadap perilaku beladiri karate pada usia

sebagai interv ening variabel.

mengetahui pengaruh antata self-fficacy

dewasa dengan seA'-deterffiined motivation

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan

dan memperbanyak referensi ilmiah di bidang Psikologi Sosial.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan akademisi dari Pergrruan Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat

berguna sebagai referensi penelitiannya.

b. Bagi praktisi Psikologi Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menangani permasalahn yang terkait dengan Psikologi Sosial,

terutarna mengenai hubungan antara Self-fficocy dan perilaku bela diri karate pada

usia dewasa dengan Self-determined motivation sebagai variabel perantaranya.


