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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Atlet merupakan individu yang terlibat dalam sebuah kompetisi olahraga 

yang kompetitif (Sutardi & Budiasih, 2010). Menurut Broad (2014) definisi dari 

atlet sendiri yaitu yang menggambarkan setiap individu yang melakukan olahraga 

teratur atau terlibat dalam olahraga. Ramdhani dkk, (2018) atlet juga merupakan 

seseorang yang hidup dalam lingkungan sosial yang memiliki perbedaan 

keinginan, kebutuhan, dan perasaan dengan orang-orang lain di sekitarnya.  

Menurut May (2018) salah satu faktor terpenting yang berhubungan 

dengan keberhasilan seorang atlet menuju kesuksesan adalah self efficacy. Self 

efficacy merupakan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mengelola dan dapat menampilkan tingkah laku yang efektif, sehingga 

mampu menyelesaikan tugas tertentu dengan baik (Hidayah & Atmoko, 2014).  

Self efficacy merupakan keyakinan seseorang dalam kompetensi mereka 

sendiri. Ini telah didefinisikan sebagai keyakinan bahwa seseorang mampu 

melakukan dengan cara tertentu mencapai tujuan tertentu. Diyakini bahwa ide-ide 

pribadi tentang efikasi diri mempengaruhi interaksi sosial dalam segala hal (Jarret, 

2012). Atlet sering kali dihadapkan dengan persoalan yang menuntut mereka 

untuk memiliki keberdayaan dan bukan ketidakberdayaan, maka dari itu self 

efficacy merupakan suatu hal yang terpenting dan harus dimiliki dalam diri 

seorang atlet. Jika atlet merasa cepat tidak berdaya, maka mereka akan sulit untuk 
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menghadapi lawannya dan ia akan mudah dikalahkan dikarenakan ia mudah 

menyerah (Satiadarma dkk, 2013).  

Fauzee (2003) apabila seorang atlet kurang adanya self efficacy maka akan 

mulai memikirkan sesuatu yang negatif seperti mengalami kejayaan atau tidak, hal 

ini akan menjadikan suatu keadaan yang disebut self-fulfilling prophecy yang 

artinya percaya sesuatu akan menyebabkan perkara tersebut terjadi, misalnya 

apabila seseorang berfikiran akan gagal, maka pikiran negatif itulah yang akan 

menyebabkan kegagalan. 

Berita yang dimuat dari Riau Pos Pekanbaru, atlet junior sukses dalam 

kejuaraan di Indonesia Open Taekwondo Championship 2015, namun tidak untuk 

ketiga atlet senior di Riau. Sampai hari ketiga belum satu pun atlet senior yang 

mampu meraih medali. Bahkan tidak satupun atlet senior yang mampu melewati 

babak pertama. Muhammad Rafi Putra yang bertanding dikelas -59 kg kalah 

dengan atlet berasal dari Arab Saudi bernama Muhammad Mauladdawilah, 

Herven Okta Brian yang turun dikelas -68 kg kalah dengan atlet berasal dari 

Jogjakarta bernama Okky Indera, Florentina Desiana yang turun dikelas -46 kg 

kalah dengan atlet berasal dari Kalimantan Timur bernama Hana Pertiwi. 

Beratnya persaingan dalam Indonesia Open membuat ketiga atlet tersebut merasa 

kurang yakin akan kemampuannya. Dikarenakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi atlet senior mengalami kekalahan langsung dibabak pertama yaitu 

: lawan yang dihadapi dari atlet internasional yang punya jam terbang lebih tinggi, 

persiapan yang dilakukan dinilai masih kurang dibanding dengan atlet lawan, dan 
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selama persiapan atlet tidak melakukan try out atau yang disebut dengan uji 

tanding bersama atlet yang lebih baik.  

Self efficacy merupakan keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk 

menunjukkan tingkah laku yang akan mengarah kepada hasil yang diharapkan 

(Yusuf & Nurihsan, 2011). Manuntung (2018) mengatakan seseorang percaya jika 

mereka memiliki self efficacy yang baik maka mereka mampu melakukan 

perubahan sesuatu di sekitarnya, sedangkan sebaliknya jika mereka memiliki self 

efficacy yang rendah  menganggap dirinya tidak mampu melakukan segala sesuatu 

yang ada disekitarnya. Dalam situasi yang sulit mereka yang memiliki efikasi 

yang kurang baik maka cenderung mudah gagal.  

Newman & Newman (2012) menyatakan self efficacy diartikan sebagai 

rasa percaya diri seseorang yang dapat melakukan perilaku yang diminta dalam 

situasi yang ditentukan. Adapun Santrock (2007) berpendapat bahwa seseorang 

dapat menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu dengan akhir yang baik yaitu 

mereka yang memiliki self efficacy.  

Berdasarkan hasil wawancara yang melibatkan 3 atlet taekwondo kudus. F 

merupakan salah satu atlet taekwondo kudus yang tidak pintar memainkan tehnik 

di arena, sehingga ketika dia tahu dihadapkan dengan lawan yang lebih unggul F 

sudah merasa tidak yakin untuk bisa menang.  Ketika bertanding F merasa cemas, 

gerogi, dan gugup dikarenakan teman-teman F tidak bisa hadir untuk memberikan 

semangat langsung terhadapnya dan memberikan penenang jika F merasa deg-deg 

an.  
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Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan T juga salah satu atlet 

taekwondo kudus. T merupakan atlet yang masih pemula, belum memiliki 

pengalaman fight yang beneran dan takut diketawakan orang banyak. Orang tua T 

tidak suka anaknya ikut beladiri. Jadi, ketika ada kejuaraan orangtuanya tidak 

pernah tahu karena T tidak pernah bilang, sehingga T tidak ada yang memberi 

semangat langsung maupun tidak langsung untuk meredakan rasa cemas karena T 

mudah gerogi, gugup, dan keringat dingin ketika akan masuk gilirannya.   

Begitu juga wawancara yang dilakukan terhadap D salah satu atlet 

taekwondo kudus. D merasa tidak yakin ketika lomba disebabkan masih pemula, 

kemampuannya yang masih kurang dan belum bisa menguasai tehnik yang telah 

diberikan. D merasa dukungan dari teman-temannya kurang begitu antusias di 

karenakan pemegang sabuk terendah dari pada yang lainnya. D dianggap remeh 

dan juga sempat dikucilkan. Ketika D merasa gerogi akan mulai masuk gilirannya 

bertanding, tidak ada yang menenangkan untuk mengurangi rasa kecemasannya.  

Widyarini, (2009) salah satu faktor yang mempengaruhi self efficacy 

adalah kecemasan. Kecemasan merupakan kondisi fisik dan emosi yang tertekan, 

ketika seseorang mengalami kondisi tersebut dapat mengakibatkan dampak 

negatif bagi diri sendiri, misalnya tidak yakin menghadapi tugas-tugas berikutnya, 

melumpuhkan kinerjanya dan dapat mempengaruhi pengharapan yang akan 

dicapai.  

Az-Zahrani (2005) menyatakan kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang 

penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan suatu hal yang mungkin terjadi dimasa 

depan, baik berkaitan dengan masalah-masalah yang tertentu maupun hal-hal yang 
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aneh. Pendapat lain dari Al-Uqshari (2006) menyebutkan kecemasan adalah 

perasaan takut gagal apa yang telah dilakukannya, takut ditolak oleh lingkungan 

sekitar dan ia selalu sibuk memikirkan penilaian orang diluar sana terhadap 

dirinya.  

Satiadarma (2013) mengungkapkan beban psikologis yang dialami oleh 

atlet adalah kecemasan. Kecemasan merupakan kendala yang paling sering yang 

dialami oleh atlet ketika dalam bertanding kerena tidak ada atlet yang mau kalah 

dari lawan dan tidak mau tampil buruk dihadapan publik. Jika atlet mengalami 

cemas konsentrasi akan terganggu sehingga menyimpang dari sasaran.  

Individu yang memiliki pemikiran negatif akan memiliki kecenderungan 

untuk meragukan kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah yang akan 

datang, hal ini menunjukkan tingginya rasa cemas mengakibatkan rendahnya self 

efficacy (Muhith, 2015). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumadewi dkk (2021) 

dengan judul “Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Tingkat Efikasi Diri pada 

Atlet Renang” menunjukkan hasil ada hubungan negatif antara tingkat kecemasan 

dengan tingkat efikasi diri pada atlet renang. Kecemasan dapat memberikan efek 

samping pada performa atlet renang seperti gangguan konsentrasi yang membuat 

atlet tidak dapat memberikan hasil maksimal dalam pertandingan. Penelitian 

serupa yang dilakukan oleh Purnamasari (2020) dengan judul “Hubungan Antara 

Efikasi Diri dengan Kecemasan” menunjukkan hasil ada hubungan negatif 

signifikan antara efikasi diri dengan kecemasan atlet SKOI KALTIM dalam 

menghadapi pertandingan, yang artinya efikasi diri dengan segala aspek yang 
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terkandung didalamnya memberikan kontribusi terhadap kecemasan atlet dalam 

menghadapi pertandingan.  

Menurut Widiyawati dkk (2021) faktor lain yang mempengaruhi self 

efficacy adalah dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bantuan atau 

dukungan dari orang lain yang diterima oleh individu dalam kehidupannya yang 

membuat si penerima dukungan tersebut merasa dihargai, dicintai, dan 

diperhatikan (Tumanggor dkk, 2010). Dukungan sosial dapat berlangsung secara 

alami dalam lingkup bantuan keluarga, tetangga, teman sebaya, serta dalam 

kelompok dan organisasi yang secara spesifikasi direncanakan untuk mencapai 

tujuan (Roberts & Greene, 2009).  

Menurut Irwan (2020) Jika dukungan yang diberikan membantu untuk 

mengurangi kesulitan atau membantu untuk menghasilkan sesuatu yang 

diinginkan maka akan meningkatkan self efficacy. Selain itu dukungan sosial juga 

dapat mningkatkan kemampuan individu untuk mencaritahu informasi baru dan 

memecahkan masalah. Individu yang mendapatkan dukungan seperti saran, 

nasihat, dan arahan bimbingan sehingga dapat meningkatkan self efficacy tentang 

kemampuan diri yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Wibowo 

dkk, 2020).  

Individu yang mendapatkan interaksi dari orang lain sehingga bisa 

merasakan kenyamanan secara fisik dan psikologis disebut dukungan sosial 

(Suparni & Astutik, 2016). Pudjiastuti & Utomo (2003) juga berpendapat bahwa 

Individu bisa mendapatkan dukungan sosial dari berbagai macam dukungan yaitu 



7 
 

 
 

pasangan hidup, anak, lansia, saudara, tetangga, atasan, bawahan, dan salah 

satunya adalah teman sejawat atau teman sebaya.  

Gilmartin (2009) mengatakan bahwa dukungan sosial menawarkan 

kesempatan untuk curhat pada orang lain, yang membantu dalam mengatasi 

masalah. dukungan tersebut tidak tergantung terhadap  ukuran jaringan seseorang, 

melainkan siapa saja seperti teman, keluarga, tetangga yang dianggap mendukung. 

Menurut Roberts & Greene (2009) menyatakan bahwa adanya dukungan sosial 

juga dapat mengurangi keyakinan yang negatif tentang diri sendiri dan dapat 

meningkatkan self efficacy serta meningkatkan kemampuan untuk 

mengidentifikasi kekuatan pribadi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfitria & Fathin (2019) dengan 

judul “Pengaruh Dukungan Sosial Teman Satu Tim terhadap Self Efficacy Atlet 

Selam di POSSI Kab. Malang” terdapat hubungan positif secara signifikan antara 

dukungan sosial teman satu tim dengan self efficacy. Dukungan teman satu tim 

memiliki nilai yang berharga bagi atlet selam dalam melalui proses untuk 

mencapai tujuan dan target. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rosa & 

Indriana (2021) dengan judul “Efikasi Diri Atlet Futsal Putri “Klub Semarang” 

Ditinjau dari Dukungan Sosial Teman Sebaya” menunjukkan terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan efikasi diri 

atlet futsal putri Klub Semarang. Artinya semakin positif dukungan sosial teman 

sebaya maka semakin tinggi efikasi diri.  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara kecemasan dan dukungan sosial 
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terhadap self-efficacy pada atlet remaja taekwondo kudus dalam menghadapi 

tournament. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empiris hubungan antara kecemasan dan dukungan sosial terhadap self-efficacy 

pada atlet remaja taekwondo kudus dalam menghadapi tournament. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi atlet, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang hubungan antara kecemasan dan dukungan sosial terhadap self-

efficacy. 

2. Bagi peneliti lain, sebagai masukan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya berkaitan dengan self-efficacy atlet remaja taekwondo 

kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


