
BAB VI

PENI]TTIP

Penelitian ini dilalnrkan dengan mengembangkan model untuk menganalisis

pengaruh antara selJ'-fficacy dengan perilaku beladiri karate usia dewasa dengan

self-deterruined motivation sebagai intervening variabel. Pada bab ini dipaparkan

hasil penelitian, kesimpulan tentang diterima atau ditolaknya hipotesis. Pada bagian

akhir akan disaj ikan keterb atasan penelitian.

A. Simpulan Pengujian Hipotesis Penelitian

Setelah dilakukan penelitian yang menguji keempat hipotesis yang diajukan,

maka simpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. .Sel-/-effrcay (SE) mempturyai pengaruh sangat signifikan terhadap

perilaku bela dki karate (PERI) usia dewasa.

2. Self-ellicacy mempunyai pengamh sangat signifikan terhadap self-

determined motivation

3. SelJ'-6rrrr*ined motivation tidak mempuyai pengaruh yang signifikan

tedradap perilaku beladiri karate usia dewasa.

4. Self-determined motivation tidak memberikan efek mediasi pada

pengaruh self-efficacy terhadap perilaku bela diri karate usia dewasa.
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B. Saran

Saran untuk penelitian yang akan datang bisa memasukkan variabel

rnotivasi intrisnsik dan variabel motivasi ekstrinsik ke dalam model. Untuk

responden bisa menggunakan responden sabuk betwama dengan usia yang masih

remaja, sehingga bisa melihat sejauh mana penganrh rnotivasi pada karateka sabuk

berwarna terhadap perilaku bela diri.

C. Agenda Penelitian di masa yang akan datang

Penelitian yalg dilakukan ini rnenggrrrakan responden sabuk hitam,

sehingga dari hasil kesimpulan dapat diketahui bahwa self- fficacy dari karateka

sabuk hitarn shotokan karate memang sangat diperlukan agar dojo karate dapat

berkembang di masa yang akan datang. Tetapi self -fficacy saja tidak cukup agar

sabuk hitam karateka dapat rnengembangkan dojo, tetapi perilaku bela diri dari

sabuk hitam juga dipenganrhi oleh tujuan dan motivasi dari para karateka agar self-

e.f.ficacy yang sudah dipunyai tersebut bersama dengan motivasi baik intrinsik yang

berupa otonomi dan kompetensi serta motivasi ekstrinsik benrpa relasi dengan

orang lain, dapat terintegrasi di dalarn kognitif para karateka sabuk hitam sehingga

mereka tergerak untuk mengembangkan dojo. Pengembangan dojo ini tentu saja

harus disertai denganpelatihan bagi kohai baik teklik maupun filosofi yang selama

ini belun diterapkan oleh karateka sabuk hitam.


