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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mempunyai tujuan yang pasti dan jelas serta memiliki sikap mandiri 

adalah aspek utama yang harus dimiliki setiap pendaki. Pendaki yang memiliki 

tujuan dalam pendakiannya pasti sudah menyusun rencana dengan baik. Untuk 

dapat mencapai segala hal yang diinginkan atau dituju agar dapat tercapai 

sesuai yang diharapkan pendaki harus mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan matang dan tidak mudah tergantung pada orang lain termasuk kesiapan 

yang ada pada dirinya, yaitu sikap percaya diri. Pendaki yang tidak mempunyai 

kepercayaan diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada 

kemampuannya. Sikap kepercayaan diri sangat mempengaruhi kelancaran 

pendakian. 

Pendaki dikatakan lancar dalam melakukan perjalanan pendakian, jika 

dalam perjalanan dapat berpikir dengan positif terhadap dirinya dan mempunyai 

rasa empati dikalangan para pendaki lainnya. Empati menurut Johnson (dalam 

Nurlitasari & Rohmatun, 2017, h.58) memahami kondisi orang lain serta 

melakukan reaksi terhadap apa yang dirasakan orang lain. 

Sikap positif merupakan kunci kesuksesan yang memberikan sikap 

percaya diri. Apabila pendaki tidak mempunyai sikap positif maka akan 

mempengaruhi kepercayaan diri baik terhadap dirinya ataupun terhadap pendaki 

lain. Menurut Fatimah (dalam Mirhan & Kurnia Yusuf, 2016, h. 87) kepercayaan 

diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 
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lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Mampu bergaul merupakan 

indikator yang harus dikuasai oleh setiap pendaki ketika berada dalam suatu 

kelompok pendakian. Kumara (dalam Yulianto & Nashori, 2006, h.58) 

menjelaskan bahwa kemampuan dalam bergaul, yaitu mampu menyesuaikan diri 

di dalam lingkungan baru sehingga dapat diterima di lingkungan baru. Setiap 

pendaki yang dapat bergaul dengan siapa saja dapat meningkatkan rasa 

kepercayaan diri pada dirinya.  

Bagi pendaki kepercayaan diri (self confidence) yang tinggi adalah modal 

dalam menggapai sebuah tujuan dalam perjalanan pendakian. Kepercayaan diri 

sendiri menurut Handoko (2013, h. 4) kepercayaan diri adalah 

memberikan keyakinan pada kemampuan sendiri dan merasa positif tentang apa 

yang bisa dilakukan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa dilakukan. 

Senada dengan Handoko,Suryana (dalam Maulida & Dhania, 2012, h.2) 

mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah sikap dan keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari hasil observasi dan wawancara pada tanggal 11 Februari 2017 yang 

dilakukan peneliti kepada beberapa pendaki gunung, peneliti menyimpulkan 

keterangan bahwa terdapat kepercayaan diri yang rendah dari pendaki gunung. 

Hal ini ditunjukan dengan fakta yang ditemukan peneliti bahwa pendaki gunung 

banyak yang tersesat ataupun hilang, mengalami kesulitan untuk membaur 

dengan pendaki lain, tidak menunjukan sikap senang ketika bertemu pendaki 

lain, sikap susah bergaul tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan diri yang 

ada pada pendaki. 

Sedangkan dari pendaki lain peneliti menyimpulkan keterangan bahwa 

kendala rendahnya kepercayaan diri pada pendaki gunung adalah minimnya 
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komunikasi yang terjalin antar pendaki, sedikitnya pengetahuan tentang jalur 

resmi gunung juga membuat pendaki menjadi semakin tidak percaya diri. 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, topik topik di media massa 

menyoroti tentang pendaki gunung. Salah satu permasalahan yang menyita 

perhatian di dunia pendakian saat ini adalah tentang pendaki hilang atau 

tersesat. Penyebab utama banyaknya kasus pendaki yang tersesat dan hilang di 

gunung dikarenakan tidak dapat mengontrol diri dengan baik dalam pendakian, 

serta kurangnya penyusunan rencana dengan baik (Admojo, Winarko, 2016, 

h.24). Aminullah (2019, h. 1) menjelaskan bahwa dalam 4 tahun terakhir terdapat 

peningkatan angka kecelakaan dalam pendakian, tercatat total ada 69 

kecelakaan pendakian yang terjadi dan menyebabkan 28 pendaki meninggal, 33 

pendaki ditemukan sakit atau terluka, serta 8 pendaki ditemukan mengalami 

kelemahan fisik. Menurut Kurniawan (2004, h. I) menjelaskan bahwa pendaki 

harus mempunyai tujuan dan mempunyai persiapan yang matang dalam 

mendaki. Jam terbang atau pengalaman dalam mendaki bukan sebuah jaminan 

seseorang menjadi ahli dan percaya diri saat pendakian. 

Kepercayaan diri seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi 

menurut Sari (dalam Hapsari & Primastuti, 2014, h.66) dipengaruhi beberapa 

faktor salah satunya adalah dukungan sosial. Sarason (dalam Kumalasari & 

Ahyani, 2012, h.25) menyatakan dukungan sosial adalah menyayangi dan 

menghargai kita dalam bentuk kepedulian, kesediaan, keberadaan dari orang-

orang yang dapat diandalkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu saling melengkapi 

dikarenakan tidak akan pernah bisa lepas dari peran orang lain. Begitu pula 

dengan pendaki yang juga tidak pernah bisa lepas dari pendaki lainnya. Teman 
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sesama pendaki merupakan salah satu yang berperan dalam pemenuhan 

kebutuhan individu pendaki gunung. Dengan dukungan yang ada dari teman 

membuat pendaki gunung tersebut lebih percaya diri dalam melakukan 

pendakian. Dukungan yang dimaksud dapat berupa dukungan perhatian kasih 

sayang berupa rasa empati dan simpati, dukungan informasi berupa saran, 

dukungan penghargaan atau penilaian dengan cara tidak membedakan pendaki 

yang satu dengan pendaki lainnnya serta dukungan instrumental. Dukungan 

istrumental yang dimaksud adalah pemberian dukungan berupa perlengkapan 

yang dibutuhkan, uang ataupun sarana lain yang dibutuhkan. 

Dari hasil observasi dan wawancara tanggal 11 Februari 2017 yang 

dilakukan peneliti kepada  pendaki gunung, peneliti menyimpulkan bahwa 

dukungan sosial sangatlah dibutuhkan oleh pendaki seperti pemberian 

penghargaan karena melalui dukungan sosial antar pendaki dapat semakin 

memberikan semangat kepada pendaki yang sedang mengalami putus asa.  

Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara kepada pendaki lainnya 

di tanggal yang sama peneliti menyimpulkan bahwa dukungan sosial dari 

sesama pendaki itu sangat penting dengan memberikan perhatian, nasehat 

ataupun dukungan yang berupa materi karena dapat membuat pendaki merasa 

diperhatikan dan dipedulikan. 

Pada penelitian Hapsari dan Primasturi (2014, h. 68) yang memang 

melakukan penelitian tentang masalah kepercayaan diri dan dukungan sosial 

mengatakan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial teman sebaya 

terhadap kepercayaan diri mahasiswa papua di Semarang yang sangat 

signifikan. 
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Penelitian lain dari Khusnia (2010, h. 59) yang meneliti tentang dukungan 

sosial dan kepercayaan diri pada remaja tunanetra di panti rehabilitasi sosial bina 

cacat Netra Budi Mulya Malang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri remaja tunanetra. 

Berdasarkan penjelasan atau uraian diatas, urgensi penelitian ini adalah 

kepercayaan diri. Pendaki harus bisa mempersiapkan diri secara matang dengan 

cara melakukan persiapan fisik, melakukan pemetaan wilayah pendakian serta 

jalur pendakian, sehingga pendaki dapat lebih siap dalam melakukan pendakian. 

Pada penelitian ini peneliti hendak mengadakan penelitian tentang hubungan 

dukungan sosial sesama pendaki dengan kepercayaan diri mendaki gunung. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah ada hubungan 

antara dukungan sosial sesama pendaki dengan kepercayaan diri dalam 

mendaki gunung. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu Psikologi 

khususnya dalam Psikologi Sosial yang berkaitan dengan kepercayaan diri 

mendaki gunung ditinjau dari dukungan sosial sesama pendaki. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pendaki 

berkaitan terhadap dukungan sosial sesama pendaki dengan kepercayaan diri 

pendaki gunung.


