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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan aktivitas yang bersifat multidimensional sehingga 

banyak faktor ikut berperan dalam mewujudkan keberhasilannya. Disamping 

faktor fisik, faktor mental pun memiliki peran yang sangat menentukan terutama 

ketika atlet melakukannya untuk mencapai puncak prestasi dalam situasi yang 

sangat kompetitif. Di lapangan dapat diketahui seorang atlet atau tim yang sudah 

mempunyai kemampuan fisik yang baik, teknik yang sempurna, dan sudah 

dibekali berbagai taktik, tetapi tidak dapat mewujudkannya dengan baik di arena 

pertandingan atau perlombaan, dan akhirnya mengalami kekalahan. Hal ini 

dipengaruhi juga oleh kesiapan dan ketahanan mental atlet dalam mengatasi 

tekanan dan kecemasan yang dialaminya menjelang dan saat menghadapi 

pertandingan. Selain  masalah kecemasan yang dapat diamati pada atlet dalam 

menghadapi pertandingan, namun juga ada permasalahan lain yang harus 

dipikirkan diantaranya adalah tuntutan-tuntutan pihak KONI agar atlet mampu 

meraih target-target tertentu (Badarudin, 2013). 

Kempo merupakan salah satu olah raga bela diri yang berprestasi dan 

berkembang cukup baik di Jawa Timur khususnya di kota Surabaya karena 

menjadi tolak ukur perkembangan olah raga kempo bagi kota/kabupaten lain di 

wilayah Jawa Timur melalui program pemusatan latihan cabang (Puslatcab) yang 

diselenggarakan oleh KONI bekerja sama dengan pengurus olah raga kempo di 

kota Surabaya. Kempo adalah olah raga bela diri yang menggunakan teknik 
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pukulan, tendangan, kuncian, dan bantingan sehingga setiap atlet kempo harus 

memiliki kemampuan khusus yakni melakukan teknik-teknik sesuai dengan 

tingkatannya, juga harus memiliki kekuatan fisik, daya tahan, dan kelenturan otot 

yang baik. Oleh karena itu, seorang atlet kempo harus memiliki kesiapan dan 

ketahanan mental dalam mempersiapkan diri menjelang dan saat melakukan 

pertandingan sehingga memperoleh prestasi yang baik. Namun berdasarkan survei 

yang dilakukan oleh peneliti, ternyata ada masalah-masalah yang berkaitan antara 

peningkatan prestasi dengan kondisi emosional atlet dimana pada atlet kempo di 

Surabaya diketahui bahwa prestasi yang dapat diraih dalam kurun waktu 7 tahun 

terakhir hanya sebatas pada level regional invinity (pertandingan tingkat propinsi). 

Dalam kejuaraan tingkat daerah se-propinsi tahun 2013 ini, atlet kempo Surabaya 

mampu meraih prestasi terbaik, dari lima belas atlet yang dipertandingkan 95% 

lebih meraih medali emas dan perak. Akan tetapi kemampuan atlet kempo ini 

mengalami penurunan, baik semangat berlatih, kekhawatiran yang kurang 

rasional, dan kepercayaan diri ketika harus mengikuti pertandingan tingkat 

nasional, dan pencapaian prestasi tidak lebih dari 10%. Sehingga melalui survei 

awal tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang dialami para atlet kempo 

ketika mengikuti kejuaraan tingkat nasional adalah masalah mental yang wajar 

namun harus segera diatasi. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa atlet 

sebagaimana petikan wawancara berikut. 

…Kalau mau bertanding, kan gak tau ya siapa lawan kita mesti awalnya cemas gitu, ya.. 

gimana kalo nanti saya jadi cedera trus gak bisa tanding..malu juga kalau kalah.. yang 

pasti rasa cemas itu ada sih (Subjek 1/laki-laki/16 tahun) 
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…Setiap akan pertandingan, biar tingkat kota Surabaya pun kadang juga cemas.. saya 

suka mikir yang nggak-nggak…nantinya gimana ya?..saya harus apa? Kadang juga 

sampe blank pikiran saya… kadang juga sampe sakit perut apalagi kalo sudah waktunya 

tanding… (Subjek 2/laki-laki/17 tahun) 

… sudah beberapa kali saya ikut pertandingan dan sudah tidak seberapa cemas meski 

lawan kita gak kenal atau tingkatnya lebih tinggi,tapi kadang masih ada perasaan apa 

ya… deg-deg’an gitu, kadang sampe kebelet pipis…nanti kalau kalah, gimana? apalagi 

kita dapat lawan yang tingkatnya lebih rendah dari kita.. kan juga malu kalo kalah 

(Subjek 3/perempuan/15 tahun) 

 

Petikan wawancara diatas memberikan gambaran bahwa pada masa 

menjelang pertandingan, seorang atlet tidak jarang menghadapi suatu kondisi 

kecemasan. Menurut Horney (dalam Hall dan Lindzley, 1999), kecemasan 

merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang 

menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu 

masalah atau tidak adanya rasa aman. Hall (dalam Parnabas, 2010) menjelaskan 

bahwa perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan 

yang nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan 

psikologis.  

Menurut pandangan Cratty (dalam Shireman, 2004), dan Gilson, Cisco, dan 

Curnock (2012), adalah hal yang wajar saja kalau atlet menjadi tegang, bimbang, 

cemas, terutama kalau menghadapi lawan yang lebih kuat atau seimbang, dan 

kalau situasinya mencekam. 

Hasil penelitian Gilson, Cisco, dan Curnock (2012); Cumminga (2006), dan 

Devonport (2006), bahwa meningkat atau merosotnya kinerja atlet sangat 

ditentukan oleh kesiapan mental atlet, dan selanjutnya juga ditentukan oleh 

ketahanan mental alet. Makin disadari bahwa sifat-sifat kepribadian (personality 

traits) dan kemampuan-kemampuan psikologik sangat berperan dalam 
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meningkatkan kinerja maupun prestasi pada para atlet. Selanjutnya Devonport 

(2006) dan Phelps (2009), menjelaskan bahwa ketahanan mental pada atlet 

berkaitan erat dengan masalah bagaimana seorang atlet mengatasi dirinya sendiri, 

terutama kecemasannya dalam menghadapi pertandingan. 

Selain itu, pada hasil penelitian Luthans dan Combs (2007); Betz dan 

Hacket (dalam Gilson, Cisco, dan Curnock (2012); Pajares (2002) melaporkan 

bahwa kesanggupan dan motivasi berprestasi pada para atlet berkaitan erat dengan 

masalah self efficacy, juga masalah-masalah emosi seperti kemampuan 

mengendalikan kecemasan dan harga diri sosial dapat diturunkan apabila 

seseorang memiliki self efficacy yang tinggi. Luthans dan Combs (2007) 

menjelaskan bahwa untuk mencapai prestasi seorang atlet harus memiliki efikasi 

diri, daya konsentrasi, kemauan keras, koordinasi gerak yang baik, dan rasa 

keindahan ini semua akan dapat terganggu apabila atlet yang bersangkutan 

mengalami efikasi diri yang rendah. 

Banyak ahli olahraga berpendapat bahwa tingkat pencapaian prestasi puncak 

sangat ditentukan oleh kematangan dan ketangguhan mental atlet dalam 

mengatasi berbagai kesulitan selama bertanding. Salah satu aspek kematangan 

mental ditentukan oleh tingkat kematangan emosi (dalam Parnabas, 2010). 

Banyak atlet yang tidak sukses mewujudkan kemampuan optimalnya hanya 

karena rasa cemas dan takut gagal yang berlebihan. Ketakutan atau kecemasan 

yang melampaui batas ambang kontrol seseorang mengakibatkan kehilangan 

konsentrasi dan justru menurunkan kemampuannya.  
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Upaya untuk mengembangkan kemampuan atlet diantaranya adalah 

pembinaan mental bagi atlet yang menjadi penting untuk memenangkan 

pertandingan dan menjadi juara. Para pelatih perlu dan memahami bagian ini yaitu 

mengenal eksistensi atlet sebagai subyek yang dibina dengan mengetahui apa 

adanya dan sifat-sifat ataupun hukum-hukum yang sesuai dengan atlet yang 

dibina. Menurut Shireman (2004), bahwa pembinaan harus sesuai dengan 

eksistensi atlet sebagai makhluk yang mempunyai jiwa dan raga, mahkluk sosial, 

dan makhluk Tuhan dengan segala sifat dan hukumnya. Arvinen, Weiganda, 

Thomasa, Hemmingsa, dan Walleya (2007), menjelaskan bahwa sebelum 

memberikan perlakuan pada atlet, maka perlu memahami eksistensi manusia 

secara umum, dengan sifat-sifat yang tidak boleh diabaikan yang merupakan 

prinsip-prinsip pembinaan bagi atlet sehingga latihan mental (mental training) 

yang diberikan pada atlet sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Arvinen, et.al, (2007) dan Phelps (2009) juga menjelaskan bahwa mental 

training merupakan kunci utama dalam pencapaian prestasi. Dalam melakukan 

kegiatan olahraga, lebih-lebih untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi, 

diperlukan berfungsinya aspek-aspek kejiwaan tertentu, misalnya untuk mencapai 

prestasi yang tinggi dalam cabang olah raga bela diri, maka atlet harus dapat 

memusatkan perhatian dengan baik, penuh percaya diri, tenang, dapat 

berkonsentrasi penuh meski ada gangguan dari luar. Artinya masalah emosional 

perlu diperhatikan, karena gangguan emosional dapat mempengaruhi 

psychological stability atau keseimbangan psikis secara keseluruhan, dan ini 

berakibat besar terhadap pencapatan prestasi atlet. Oleh karena itu, setelah 
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memahami prinsip-prinsip dasar bagi pelatih dan atlet, maka kiranya dapat 

dikembangkan lebih lanjut pembinaan ataupun pelatihan sesuai sasaran dan tujuan 

akhir yang akan dicapai. 

Berkaitan dengan pemaparan antara keyakinan dan kesanggupan atlet 

menyelesaikan tugas-tugas pertandingan (self efficacy) dengan kecemasan yang 

dihadapi pada masa persiapan menghadapi pertandingan, maka mengacu pada 

hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui beberapa kajian berikut. 

 

Tabel 1 

Penelitian tentang self efficacy dan kecemasan pada atlet 

Peneliti (Tahun) Judul  Hasil Penelitian 

Panayiotou, G., & 

Vrana, S.C. 

(2004). 

The Role of Self-Focus, 

Task Difficulty, Task Self-

Relevance, and Evaluation 

Anxiety in Reaction Time 

Performance Motivation 

and Emotion 

Seseorang yang memiliki tingkat 

kecemasan yang relatif menetap 

(trait anxiety) cenderung kurang 

memiliki konsistensi fokus yang 

baik, serta tingkat efikasi diri 

yang rendah. Kecenderungan 

kecemasan mempengaruhi tugas-

tugas dan meningkatnya emosi 

yang mempengaruhi fokus pada 

tugas. 

Khaibar, K (2008) Hubungan antara self 

efficacy dengan penampilan 

puncak (peak performance) 

pada pemain sepak bola. 

Membuktikan adanya hubungan 

antara self efficacy dengan 

kemampuan yang mendukung 

penampilan dalam permainan 

sepak bola. 

Parnabas, V.A 

(2010). 

Tahap kebimbangan 

keadaan atlet Malaysia 

sebelum dan semasa 

Kebimbangan pada masa sebelum 

dan sesudah pertandingan 

dipengaruhi oleh keyakinan diri, 
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pertandingan dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya 

baik pertandingan individual 

maupun kelompok yang faktor 

gender cukup berperan. 

Nichollsa, A.R., 

Polmanb, R., & 

Levy, A.R (2010). 

Coping self-efficacy, pre-

competitive anxiety, and 

subjective performance 

among athletes 

Ada hubungan negatif antara self 

efficacy dengan kecemasan pada 

atlet serta meningkatnya 

performance atlet bersama 

dengan peningkatan self efficacy 

 

Tabel hasil penelitian terdahulu, sebagaimana telah dijelaskan oleh para 

peneliti bahwa self efficacy memiliki peranan yang cukup penting dalam proses 

meraih keberhasilan atau menyelesaikan tugas-tugas (Panayiotou dan Vrana, 

2004; dan Khaibar, 2008). Demikian pula hasil penelitian Parnabas (2010) telah 

membuktikan bahwa keyakinan diri (self efficacy) memiliki peranan penting 

untuk mengatasi kecemasan (anxiety) dan bahkan mengurangi bias gender dalam 

pertandingan. Pemahaman tentang peran gender memiliki keterkaitan dengan 

distorsi pikiran dan memunculkan kecemasan. Selain itu hasil penelitian 

Nichollsa, Polmanb, dan Levy (2010) pada 307 atlet yang terdiri dari 252 laki-

laki, dan 55 perempuan, berusia 16-34 tahun yang berlaga di tingkat nasional / 

internasional (n=18), kabupaten (n=54), klub / universitas (n=139), dan tingkat 

pemula (n=96) menunjukkan adanya pengaruh self efficacy terhadap performance 

atlet, serta mampu menurunkan tingkat kecemasan, baik kognitif maupun somatik. 

Hasil penelitian terdahulu sebagaimana telah dipaparkan dapat memberikan 

gambaran bahwa self efficacy memiliki peranan yang sangat penting, yaitu kondisi 

yang diperlukan oleh setiap atlet, terutama pada atlet bela diri kempo. Untuk itu 
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pelatihan atau terapi yang mengarah pada peningkatan self efficacy sangatlah 

diperlukan dalam pembinaan atlet, yang dalam penelitian ini pelatihan yang akan 

dilakukan adalah pelatihan self efficacy.  

Shireman (2004); Devonport, (2006); Luthans dan Combs (2007); serta 

Gilson, et. al. (2012), menjelaskan bahwa self efficacy merupakan salah satu 

bentuk mental training, yang berguna untuk mengatasi kelemahan dan 

mengembangkan sikap-sikap positif dan kemampuan atlet. Selain itu Cumminga  

(2006); dan Caldwell, Harrison, dan Marianne (2010), menjelaskan bahwa 

pelatihan self efficacy ditujukan untuk menyiapkan bagian-bagian yang berkaitan 

dengan sikap mental atlet, seperti motivasi, pemikiran perasaan, dan faktor-faktor 

yang datang dari luar dirinya, seperti pengetahuan, pengalaman, hambatan dan 

faktor lainya yang mengganggu motivasi berprestasi.  

Bandura (1997) menyatakan bahwa self efficacy adalah keyakinan individu 

terhadap kemampuan individu dan akan mempengaruhi cara individu dalam 

bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu. Bandura (dalam Salim, 2001) 

menyatakan bahwa self efficacy adalah keyakinan, persepsi, kekuatan untuk 

mempengaruhi perilaku seseorang, kepercayaan bahwa dirinya sanggup untuk 

mengatasi situasi dan menghasilkan hasil yang positif akan mempengaruhi cara 

individu dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu. Bandura (1997) 

menjelaskan bahwa self efficacy individu didasarkan pada empat hal, yaitu: a) 

pengalaman akan kesuksesan, b) pengalaman individu lain, c) persuasi verbal atau 

persuasi sosial, serta d) keadaan fisiologis seseorang. 



9 

 

 

Pelatihan self efficacy ini dipilih dengan pertimbangan hasil penelitian 

terdahulu seperti Shireman (2004); Devonport, (2006); Cumminga  (2006); 

Luthans dan Combs (2007); Caldwell,et, al (2010), Gilson, et. al. (2012), yang 

menjelaskan pentingnya pelatihan self efficacy sebagai upaya mengatasi masalah 

gangguan sikap dan mental terutama kondisi kecemasan pada diri atlet akan 

berpengaruh terhadap keadaan kejiwaan atlet secara keseluruhan, ketidak-stabilan 

emosional atau emotional instability akan mengakibatkan terjadinya 

psychological instability, dan akan mempengaruhi peran fungsi-fungsi 

psikologisnya, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian prestasi atlet. 

Lincoln (2013), mengemukakan bahwa kecemasan adalah kondisi yang paling 

awal dan mendasar menjadi hambatan para atlet bela diri dalam menampilkan 

keterampilan teknis maupun kemampuan performance dalam pertandingan 

kejuaraan. Kecemasan yang dialami atlet merupakan hal yang umum terjadi pada 

masa-masa pra pertandingan dan akan menurun setelah masa pertandingan, 

namun dampak kecemasan mempengaruhi kemampuan dan menurunkan adversity 

question (daya juang), dan performance (keahlian) di arena pertandingan. 

Berdasarkan pertimbangan kondisi di pusat latihan cabang pada atlet olah 

raga kempo di Surabaya, terutama para atlet yang dipersiapkan sebagai atlet untuk 

kejuaraan olah raga nasional yang selama ini masih cenderung belum 

menunjukkan kesungguhan dan keengganan meraih prestasi dan kemudian 

mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu tentang efektivitas pelatihan 

self efficacy terhadap peningkatan self efficacy, maka peneliti berminat untuk 
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mengkaji secara langsung pelatihan self efficacy sekaligus mengetahui dampaknya 

terhadap penurunan tingkat kecemasan pada atlet di cabang olah raga kempo. 

 

2. Keaslian Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebagaimana yang dipaparkan 

pada tabel 1, yaitu penelitian Panayiotou dan Vrana (2004), tentang the role of 

self-focus, task difficulty, task self-relevance, and evaluation anxiety in reaction 

time performance motivation and emotion, menggunakan subyek sejumlah 80 

atlet dengan metode survei melalui angket yang dianalisis melalui teknik regresi 

ganda dengan hasil F=132,757 dengan p=0,000 (p<0,05) membuktikan bahwa 

role of self-focus, task difficulty, task self-relevance, and evaluation anxiety in 

reaction time performance berpengaruh terhadap motivasi dan emosi para atlet. 

Penelitian Khaibar (2008), yang meneliti tentang hubungan antara self 

efficacy dengan penampilan puncak (peak performance) pada pemain sepak bola, 

yang mengambil 40 siswa dari klub sepak bola melalui metode survei. Analisis 

data dilakukan melalui korelasi bivariate product moment yang menunjukkan nilai 

rxy= 0,768 dan p=0,000 (p<0,5), yang berarti bahwa hipotesis yang diajukan telah 

terbukti. 

 Parnabas (2010), yang meneliti tentang tahap kebimbangan keadaan atlet 

Malaysia sebelum dan semasa pertandingan: faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Penelitian ini mengambil 240 atlet dari berbagai cabang olah 

raga di Malaysia, dengan pengambilan data melalui angket dan dilakukan analisis 

faktor. Hasil penelitian menunjukkan nilai eigen value  dan loading factor, bahwa 
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dari 12 faktor yang diajukan dapat diwakili oleh 3 faktor, yaitu kecemasan 

menghadapi pertandingan, kekhawatiran akibat rasa malu karena harga diri sosial, 

dan takut akan kekalahan.   

Nichollsa, Polmanb, dan Levy (2010), yang meneliti tentang coping self-

efficacy, pre-competitive anxiety, and subjective performance among athletes 

melalui metode deskriptif quasi experiment (eksperimen semu) dengan 

mengambil data melalui angket pada 112 atlet. Analisis data dilakukan 

menggunakan regresi ganda,  dengan memperoleh nilai F=98,465 dengan p=0,000 

(p<0,05), yang menyimpulkan bahwa secara simultan coping self-efficacy, pre-

competitive anxiety berpengaruh terhadap subjective performance among athletes. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa subjective performance among athletes 

yang tergolong tinggi dimiliki oleh atlet yang coping self-efficacy tinggi dan pre-

competitive anxiety rendah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode 

penelitian serta variabel yang digunakan. Peneliti tersebut menggunakan model 

pendekatan multivariate yang menguji keterkaitan secara simultan maupun secara 

parsial, serta menggunakan sampel besar. Selain itu, penelitian tersebut 

menggunakan model quasi experimental (eksperimen semu), sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen murni yang melibatkan 

kelompok pembanding serta hanya menggunakan dua variabel, yakni mengukur 

kecemasan sebagai variabel tergantung dengan pelatihan self efficacy sebagai 

variabel treatment (variabel bebas) yang digunakan sebagai variable predictor. 
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Kemudian kesamaan penelitian ini dengan penelitian Shireman (2004); 

Devonport, (2006); Cumminga  (2006); Luthans dan Combs (2007); Caldwell,et, 

al (2010), serta Gilson, Cisco, dan Curnock (2012), adalah penggunaan self 

efficacy sebagai variabel prediktor, yakni keberhasilan seorang atlet atau 

kesuksesan atlet yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau kemampuan 

mengendalikan tekanan mental. Penelitian tersebut tidak menjadikan variabel self 

efficacy sebagai metode training maupun terapi untuk mengatasi kondisi kejiwaan 

selain sebagai variabel yang memiliki keterkaitan dengan variabel tergantungnya 

masing-masing. Demikian pula dari segi metode, bahwa peneliti tersebut tidak 

menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yang sesungguhnya dengan 

memanfaatkan kelompok kontrol sebagai pembanding, sedangkan penelitian ini 

melibatkan kelompok kontrol.  

 

3. Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan treatment berupa 

pelatihan pada atlet kempo di pusat latihan cabang olah raga kempo Surabaya. 

Pemilihan subjek yaitu atlet kempo Surabaya dengan pertimbangan bahwa untuk 

cabang olah raga khususnya bela diri, bidang olah raga kempo di Surabaya 

tergolong berkembang pesat dan banyak meraih prestasi di tingkat regional, 

sedangkan di dalam pertandingan olah raga tingkat nasional prestasinya kurang 

memuaskan. Hasil evaluasi dari tiap pertandingan menyimpulkan faktor yang 

mempengaruhi prestasi atlet adalah kecemasan saat menghadapi pertandingan 

atau state anxiety. 
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Mengacu pada penelitian sebelumnya dan observasi pada atlet, diketahui 

bahwa kecemasan yang dialami atlet berkaitan dengan masalah ketahanan mental 

terutama keyakinan dan kesanggupan dirinya untuk menyelesaikan target-target 

latihan dan keyakinan untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Untuk 

membangun dan menumbuhkan keyakinan para atlet maka dipilih self efficacy 

sebagai materi pelatihan dengan mengacu pada konsep Bandura, yang 

menekankan pada aspek a) magnitude (level), yaitu membangun pandangan yang 

positif terhadap aktivitas dan pandangan terhadap diri untuk mampu 

menyelesaikan latihan; b) strength, yakni membangun kesanggupan atlet untuk 

menyelesaikan latihan dan berusaha mencapai target latihan serta membangun 

keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki; dan generality, yakni atlet mampu 

belajar dari pengalaman, dan mampu menyikapi situasi dan kondisi yang beragam 

dengan sikap positif untuk mengurangi kecemasannya. 

Self efficacy mempengaruhi atribusi penyebab, yakni seorang atlet yang 

memiliki self-efficacy tinggi akan menilai kegagalannya dalam meraih prestasi 

disebabkan kurangnya usaha, sedangkan atlet dengan self efficacy rendah menilai 

kegagalannya disebabkan oleh orang lain dan faktor keberuntungan (faktor 

eksternal). Faktor eksternal inilah yang pada akhirnya memunculkan spekulasi 

tentang kegagalan, kecemasan state, dan masalah mental lainnya ketika atlet 

dipersiapkan untuk suatu kejuaraan. Kecemasan state merupakan kecemasan 

situasional yang disebut sebagai kecemasan menghadapi pertandingan dan bukan 

kecemasan sebagai karakter atau trait kepribadian, yang ciri-cirinya adalah 

perasaan tidak aman, rasa khawatir terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak 
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diketahui sehingga berpengaruh pada tubuh, misalnya sering sakit perut, telapak 

tangan berkeringat; pada perilaku, misalnya memaksakan diri untuk tetap berlatih 

disaat dirinya harus relaks/santai. 

 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah, apakah 

ada pengaruh pelatihan self efficacy terhadap kecemasan dalam menghadapi 

pertandingan pada atlet olah raga kempo di Surabaya? 

 

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pelatihan self efficacy 

terhadap kecemasan pada atlet olah raga kempo di Surabaya. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan acuan 

dalam pengembangan program pelatihan atlet kempo dan cabang olah raga bela 

diri lainnya serta sebagai wacana keilmuan bidang psikologi.   

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pilihan bagi praktisi dibidang pengembangan sumber daya manusia yang 

menekuni bidang olah raga untuk membantu organisasi maupun institusi dalam 

meningkatkan potensi para atlet. Diharapkan pula dapat dikembangkan sebagai 

media belajar untuk para atlet di bidang olah raga selain bela diri. 


