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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Atlet Olahraga Kempo 

1.1 Gambaran Perkembangan Olah Raga Kempo di Indonesia 

Shorinji Kempo (少林寺拳法) adalah salah satu dari seni bela diri yang 

berasal dari Jepang. Di Indonesia biasa disebut dengan Kempo saja. Shorinji 

Kempo diciptakan oleh Doshin So (宗道臣) pada tahun 1947 sebagai sistem 

pelatihan dan pengembangan diri (行: gyo atau disiplin dalam bahasa 

jepang). Kata Shorinji Kempo sendiri berasal dari kata sho = hutan, rin = 

bambu, ji = kuil, ken = aturan dan kempo bermakna "jalan hidup". 

Metode latihannya berdasarkan pada filosofi "jiwa dan tubuh adalah 

sebuah kesatuan yang tak terpisahkan"(心身一如: shinshin ichinyo) dan 

"melatih tubuh dan jiwa" (拳禅一如: kenzen ichinyo). Dengan cara tersebut 

Shorinji Kempo mempunyai tiga manfaat yaitu: "pelatihan dan pertahanan 

diri"(護身錬鍛: goshin rentan), "pelatihan mental" (精神修養: seishin 

shuyo) dan "meningkatkan kesehatan"（健康増進: kenko zoshin). 

Sejak akhir tahun 1959, pemerintah Jepang menerima mahasiwa dan 

pemuda Indonesia untuk belajar dan latihan sebagai salah satu bentuk 

pembayaran pampasan perang. Sejak itu secara bergelombang dari tahun ke 

tahun sampai tahun 1965, ratusan mahasiswa dan pemuda Indonesia 

mendapat kesempatan belajar di Jepang. Tidak sedikit di antara mahasiswa 

itu memanfaatkan waktu senggang dan liburannya untuk belajar serta 
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memperdalam seni beladiri seperti Karate, Judo, Ju Jit Su dan juga Kempo. 

Sepulangnya ke tanah air, para mahasiswa bukan saja memperoleh ijazah 

sesuai dengan bidang studinya tetapi juga memperoleh tambahan berupa 

penguasaan beberapa seni bela diri. 

Pada tahun 1964, dalam suatu acara kesenian yang dipertunjukkan 

mahasiswa Indonesia untuk menyambut tamu-tamu dari tanah airnya, 

seorang pemuda yang bernama Utin Syahraz mendemonstrasikan Shorinji 

Kempo. Apa yang didemonstrasikannya itu menarik minat pemuda dan 

mahasiswa Indonesia lainnya, diantaranya Indra Kartasasmita dan Ginanjar 

Kartasasmita serta beberapa orang lainnya. Para mahasiswa lalu datang ke 

pusat Shorinji Kempo di kota Tadotsu untuk menimba langsung seni bela 

diri itu. 

Untuk meneruskan warisan seni bela diri itu di Indonesia, ketiga 

pemuda tersebut yaitu Utin Sahras (almarhum), Indra Kartasasmita dan 

Ginanjar Kartasasmita, akhirnya membentuk suatu organisasi olah raga 

Shorinji Kempo, yang bernama PERKEMI (Persaudaraan Bela Diri Kempo 

Indonesia) pada tanggal 2 Februari 1966. 

Di Indonesia, Perkemi berada dibawah naungan KONI Pusat. Perkemi 

juga menjadi anggota penuh dari Organiasasi Federasi Shorinji Kempo se-

Dunia atau WSKO (World Shorinji Kempo Organization), yang berpusat di 

kuil Shorinji Kempo di kota Tadotsu, Jepang. 

Selain sebagai ilmu seni bela diri, kempo merupakan salah satu cabang 

olahraga yang dipertandingkan. Olahraga kempo bisa dilakukan secara 
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individu, berpasangan maupun beregu. Kompetisi olahraga kempo dibagi 

dalam dua jenis pertandingan, yaitu : embu (kerapian teknik) dan randori 

(perkelahian dengan menggunakan teknik kempo). Dalam olahraga kempo, 

nomor-nomor yang dipertandingkan dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 2 

Nomor-nomor yang dipertandingkan pada olahraga kempo 

Peserta Jenis Pertandingan Kategori Nomor Pertandingan 

Individu Randori Randori perorangan putri sesuai 

kelas (berat badan) 

Randori perorangan putra sesuai 

kelas (berat badan) 

Berpasangan Embu Embu berpasangan putri, putra, dan 

campuran per tingkatan : tingkat 

kyu kenshi dan yudansha 

Beregu (4-8 

orang) 

Embu Embu beregu putri, putra, dan 

campuran  

 

1.2 Karakteristik Atlet Olahraga Kempo 

Atlet adalah orang yang melakukan latihan-latihan agar mendapat 

kekuatan badan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan 

kekuatan dalam mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum pertandingan dimulai 

atau orang yang turut serta dalam pertandingan mengadu kekuatannya untuk 

mencapai suatu prestasi (Zander, dalam Sirait, 2011). 

Penampilan para atlet yang mencapai prestasi merupakan gambaran 

beberapa faktor. Pertama, faktor fisik yakni berkaitan dengan kondisi fisik, 

seperti struktur tubuh, postur tubuh, dan daya tahan. Kedua ialah faktor 

teknik, faktor keterampilan, dan kemampuan khusus yang berhubungan erat 
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dengan bakat atau latar belakang konstitusional (Gunarsa, 2003). Faktor lain 

adalah faktor yang berkaitan dengan psikis atlet. Faktor ini kadang-kadang 

lupa diperhatikan, padahal sebenarnya cukup memegang peranan penting 

dalam usaha meraih prestasi bagi seorang atlet. faktor ini bisa berfungsi 

sebagai penggerak atau pengarah pada penampilan atlet, terungkap dalam 

bentuk pelaksanaan taktik, motivasi atau yang menghambat seperti 

kecemasan, ketegangan dan ketidakpercayaan diri. 

Atlet olahraga kempo adalah atlet berprestasi yang ikut serta dalam 

pertandingan yang diselenggarakan baik dalam skala daerah, nasional 

maupun internasional. Untuk menjadi atlet olahraga kempo harus mengikuti 

latihan yang keras karena kempo merupakan olah raga bela diri yang meliputi 

teknik pukulan, tendangan, kuncian dan bantingan sehingga ketahanan 

mental seorang atlet kempo harus dapat disiapkan sedini mungkin. Atlet 

kempo juga harus mengikuti seleksi yang dilakukan dalam wadah pembinaan 

dan pemusatan latihan masing-masing wilayah. Selain itu, untuk menjadi 

seorang atlet kempo yang berprestasi harus memiliki kemampuan khusus, 

yakni dapat menguasai teknik-teknik yang digunakan sesuai dengan 

tingkatannya. 

 

2. Kecemasan (Anxiety) 

2.1 Pengertian Kecemasan   

Semua situasi yang akan mengancam kesejahteraan organisme dapat 

menimbulkan kecemasan. Konflik, frustasi, ancaman fisik, ancaman terhadap 
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harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu diluar kemampuan akan 

menimbulkan kecemasan (Atkinson, 1996). Hilgard (dalam Atkinson, 1996) 

menjelaskan bahwa kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan, yang 

ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan dan rasa 

takut yang kadang kita alami dalam tingkat yang berbeda-beda. Nevid (2005) 

juga menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu kondisi individu yang  

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang 

dicemaskan, misalnya: kesehatan kita, relasi sekolah, ujian dan kondisi 

lingkungan adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber kecemasan. 

Freud (dalam Semiun, 2006) mengatakan bahwa kecemasan adalah 

suatu perasaan afektif yang tidak menyenangkan yang disertai dengan sensasi 

fisik yang mengikutkan orang terhadap bahaya yang akan datang. Keadaan 

yang tidak meyenangkan itu sering kabur dan sulit menunjuk dengan tepat, 

tetapi kecemasan itu sendiri selalu dirasakan. Kecemasan melibatkan persepsi 

tentang perasaan yang tidak menyenangkan dan reaksi fisiologis, dengan kata 

lain kecemasan adalah reaksi atau situasi yang diannggap berbahaya. Gejala 

kecemasan ada dalam bermacam-macam bentuk dan kompleksitasnya, 

namun biasanya cukup mudah dikenali. Seseorang yang mengalami 

kecemasan cenderung untuk terus menerus merasa khawatir akan keadaan 

yang buruk yang akan menimpa dirinya atau diri orang lain yang dikenalnya 

dengan baik. Biasanya seseorang yang mengalami kecemasan cenderung 

tidak sadar, mudah tersinggung, sering mengeluh, sulit berkonsentrasi dan 
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mudah terganggu tidurnya atau mengalami kesulitan untuk tidur (dalam 

Nichollsa, Polmanb, & Levy, 2010).  

Freud (dalam Hall dan Lindzley, 1999; Hall, 1999; Gobel, 2001; dan 

Alwisol, 2006) mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan hasil dari 

konflik psikis yang tidak disadari. Selanjutnya kecemasan menjadi tanda 

terhadap ego untuk mengambil aksi penurunan cemas. Ketika mekanisme diri 

berhasil, kecemasan menurun dan rasa aman datang lagi. Namun bila konflik 

terus berkepanjangan, maka kecemasan ada pada tingkat tinggi. Mekanisme 

pertahanan diri dialami sebagai simptom, seperti phobia, regresi dan tingkah 

laku ritualistik.  

Dalam teori perilaku, Horney (dalam Hall dan Lindzley, 1999), 

menjelaskan kecemasan berasal dari suatu respon terhadap stimulus khusus 

(fakta). Kecemasan tersebut merupakan hasil frustasi, sehingga akan 

mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Lebih lanjut Hall (1999) menjelaskan bahwa beberapa kasus kecemasan (5% 

- 42%), merupakan suatu perhatian terhadap proses fisiologis. Kecemasan ini 

dapat disebabkan oleh penyakit fisik atau keabnormalan, tidak oleh konflik 

emosional. Kecemasan ini termasuk kecemasan sekunder.  

Menurut Kaplan, Sadock, dan Grebb (dalam Fauziah dan Widuri,2007) 

kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan 

merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, 

pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan 

identitas diri dan arti hidup. Kecemasan adalah reaksi yang dapat dialami 
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siapapun. Namun cemas yang berlebihan, apalagi yang sudah menjadi 

gangguan akan menghambat fungsi seseorang dalam kehidupannya. 

Kecemasan juga memiliki karakteristik berupa munculnya perasaan takut dan 

kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. 

Gejala-gejala kecemasan yang muncul dapat berbeda pada masing-masing 

orang. Kaplan, Sadock, & Grebb (dalam Fauziah & Widury, 2007), 

menyebutkan bahwa cemas merupakan emosi yang berfungsi sebagai tanda 

akan adanya suatu bahaya. Kecemasan muncul jika bahaya berasal dari dalam 

diri, tidak jelas, atau menyebabkan konflik bagi individu. 

Chaplin (2006), menyatakan bahwa kecemasan merupakan dorongan 

sekunder yang mencakup semua reaksi penghindaran, pada peristiwa adanya 

perangsang bersyarat atau yang lebih dikenal dengan respon terkondisi, 

biasanya pada peristiwa kejutan atau shock. Teori yang lain menyebutkan 

bahwa kecemasan adalah suatu kondisi pada diri individu yang menimbulkan 

reaksi psikologis yang berupa timbulnya rasa khawatir, gugup, tegang, dan 

rasa tidak aman. Reaksi somatiknya dapat berupa keringat dingin terutama 

pada telapak tangan, tekanan darah yang naik secara mendadak, respon kulit 

terhadap stimulus dari luar berkurang dan lain-lain.  

Cony (dalam Fauziah dan Widuri, 2005), menyebutkan  bahwa yang 

dimaksud dengan kecemasan adalah karakteristik dasar manusia dalam 

memberikan reaksi terhadap siksaan dan ancaman yang dirasakan. Lebih 

lanjut Fauziah dan Widuri (2005), menyatakan bahwa kecemasan tidak selalu 
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berupa kondisi yang patologis, sebab kecemasan dapat menjadi suatu tenaga 

penggerak positif bagi motivasi.  

Maramis (2007), mengatakan bahwa kecemasan adalah suatu 

ketegangan, rasa tidak aman, kekhawatiran yang timbul karena dirasakan 

akan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Sedangkan Lazarus 

(dalam Kartono, 2005), mengatakan bahwa kecemasan adalah reaksi individu 

terhadap hal yang dihadapi dan kecemasan merupakan perasaan yang 

menyakitkan seperti kegelisahan serta kebingungan, yang berhubungan 

dengan aspek subjektif emosi. Cemas dapat didefinisikan sebagai rasa ragu, 

gentar atau tidak berani terhadap hal-hal yang tidak kongkrit, riil, semu, tidak 

jelas (Kartono, 2005). 

Stuart (2006) menjelaskan bahwa kecemasan adalah tanggapan dari 

sebuah ancaman nyata ataupun khayal. Individu mengalami kecemasan 

karena adanya ketidakpastian di masa mendatang. Kecemasan dialami ketika 

berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi. Selanjutnya 

Stuart (2006) memahami kecemasan sebagai suatu keadaan yang 

menggoncangkan karena adanya ancaman terhadap kesehatan. 

Nevid, Rathus, & Greene (2005), memberikan pengertian tentang 

kecemasan sebagai suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri 

keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan 

kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian Gunarsa 

(2008) menjelaskan kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas 

sebabnya. Kecemasan juga merupakan kekuatan yang besar dalam 
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menggerakkan tingkah laku, baik tingkah laku yang menyimpang ataupun 

yang terganggu. Kedua-duanya merupakan pernyataan, penampilan, 

penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan tersebut.  

Hall (1999), dan Hall (dalam Civan, et., al, 2010; dan Parnabas, 2010), 

menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami kecemasan biasanya memiliki 

gejala-gejala yang khas dan terbagi dalam beberapa fase, yaitu: pertama), 

Keadan fisik sebagaimana pada fase reaksi peringatan, maka tubuh 

mempersiapkan diri untuk fight (berjuang), atau flight (lari secepat-cepatnya). 

Pada fase ini tubuh merasakan tidak enak sebagai akibat dari peningkatan 

sekresi hormon adrenalin dan nor adrenalin. Karena itu, maka gejala adanya 

kecemasan dapat berupa rasa tegang di otot dan kelelahan, terutama di otot-

otot dada, leher dan punggung. Dalam persiapannya untuk berjuang, 

menyebabkan otot akan menjadi lebih kaku dan akibatnya akan menimbulkan 

nyeri dan spasme di otot dada, leher dan punggung. Ketegangan dari 

kelompok agonis dan antagonis akan menimbulkan tremor dan gemetar yang 

dengan mudah dapat dilihat pada jari-jari tangan (Wilkie, dalam Parnabas, 

2010).  Pada fase ini kecemasan merupakan mekanisme peningkatan dari 

sistem saraf yang mengingatkan kita bahwa sistem saraf fungsinya mulai 

gagal mengolah informasi yang ada secara benar (Asdie, dalam Civan, 2010). 

Fase kedua, disamping gejala klinis seperti pada fase satu, seperti 

gelisah, ketegangan otot, gangguan tidur dan keluhan perut, penderita juga 

mulai tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak ada motivasi diri (Hall, 

1999). Labilitas emosi dapat bermanifestasi mudah menangis tanpa sebab, 
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yang beberapa saat kemudian menjadi tertawa. Mudah menangis yang 

berkaitan dengan stres mudah diketahui. Akan tetapi kadang-kadang dari cara 

tertawa yang agak keras dapat menunjukkan tanda adanya gangguan 

kecemasan fase dua (dalam Civan, 2010). Kehilangan motivasi diri bisa 

terlihat pada keadaan seperti seseorang yang menjatuhkan barang ke tanah, 

kemudian berdiam diri saja beberapa lama dengan hanya melihat barang yang 

jatuh tanpa berbuat sesuatu (Civan, 2010). 

Kemudian fase ketiga, keadaan kecemasan fase satu dan dua yang tidak 

teratasi sedangkan stresor tetap saja berlanjut, penderita akan jatuh ke dalam 

kecemasan fase ketiga. Berbeda dengan gejala-gejala yang terlihat pada fase 

satu dan dua yang mudah diidentifikasi kaitannya dengan stres, gejala 

kecemasan pada fase tiga umumnya berupa perubahan dalam tingkah laku 

dan umumnya tidak mudah terlihat kaitannya dengan stress (dalam 

Komaruddin, 2011).  Pada fase tiga ini dapat terlihat gejala seperti : 

intoleransi dengan rangsang sensoris, kehilangan kemampuan toleransi 

terhadap sesuatu yang sebelumnya telah mampu ditolerir, gangguan reaksi 

terhadap sesuatu yang sepintas terlihat sebagai gangguan kepribadian (Asdie, 

dalam Hamidi dan Besharat, 2010). 

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kecemasan merupakan respon individu terhadap suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, kecemasan yang akan 

dikaji adalah kecemasan state, yaitu pengalaman subjektif dari individu yang 
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merupakan suatu keadaan emosi karena dihadapkan pada situasi tertentu, 

yakni pertandingan.   

 

2.2 Jenis-Jenis Kecemasan   

Townsend (dalam Komaruddin, 2011); Hall (dalam Hamidi dan 

Besharat, 2010; dan Parnabas, 2010); menjelaskan beberapa jenis kecemasan 

berdasarkan tingkatan kecemasan, sebagai berikut :  

a. Kecemasan ringan. Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan 

dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi 

waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Kecemasan ringan dapat 

memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreatifitas. 

Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah kelelahan, iritabel, lapang 

persepsi meningkat, kesadaran tinggi, mampu untuk belajar, motivasi 

meningkat dan tingkah laku sesuai situasi;  

b. Kecemasan sedang.  Memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada 

masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga 

seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan 

sesuatu yang terarah. Manifestasi yang terjadi pada tingkat ini yaitu 

kelelahan meningkat, kecepatan denyut jantung dan pernapasan 

meningkat, ketegangan otot meningkat, bicara cepat dengan volume 

tinggi, lahan persepsi menyempit, mampu untuk belajar namun tidak 

optimal, kemampuan konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus 
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pada rangsangan yang tidak menambah ansietas, mudah tersinggung, tidak 

sabar, mudah lupa, marah dan menangis;  

c. Kecemasan berat. Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang 

dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang 

terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Orang 

tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada 

suatu area yang lain. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah 

mengeluh pusing, sakit kepala, nausea, tidak dapat tidur (insomnia), sering 

kencing, diare, palpitasi, lahan persepsi menyempit, tidak mau belajar 

secara efektif, berfokus pada dirinya sendiri dan keinginan untuk 

menghilangkan kecemasan tinggi, perasaan tidak berdaya, bingung, 

disorientasi; dan  

d. Panik.  Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror karena 

mengalami kehilangan kendali. Orang yang sedang panik tidak mampu 

melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Tanda dan gejala yang 

terjadi pada keadaan ini adalah susah bernapas, dilatasi pupil, palpitasi, 

pucat, diaphoresis, pembicaraan inkoheren, tidak dapat berespon terhadap 

perintah yang sederhana, berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan 

delusi. 

Spielberger (dalam Jarvis, 2006) membagi kecemasan menjadi 2, yaitu 

State Anxiety dan Trait Anxiety. State anxiety atau biasa disebut sebagai A-

State, yaitu kondisi cemas berdasarkan situasi dan peristiwa yang dihadapi. 

Artinya situasi dan kondisi lingkunganlah yang menyebabkan tinggi 
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rendahnya kecemasan yang dihadapi. Sebagai contoh, seorang atlet akan 

merasa sangat tegang dalam sebuah perebutan gelar juara dunia. Sebaliknya, 

tidak begitu tegang saat menjalani pertandingan dalam kejuaraan nasional. 

Kecemasan juga terbukti dipengaruhi oleh level perfeksionisme yang dimiliki 

oleh seorang atlet. Hamidi & Besharat (2010) menemukan bahwa seorang 

atlet yang mempunyai kecenderungan perfeksionisme yang tinggi 

mempunyai tingkat kecemasan kompetitif yang relatif rendah. Hal ini muncul 

karena atlet tersebut lebih terfokus pada kemampuan dirinya sendiri 

dibandingkan dengan anggapan-anggapan orang lain. 

Trait Anxiety atau biasa disebut dengan A-trait, adalah level kecemasan 

yang secara alamiah dimiliki oleh seseorang. Masing-masing orang 

mempunyai potensi kecemasan yang berbeda-beda. Dalam A-trait ini tingkat 

kecemasan yang menjadi bagian dari kepribadian masing-masing atlet. Ada 

atlet yang mempunyai kepribadian yang peragu begitupun sebaliknya. 

Sedangkan kecemasan yang muncul berdasarkan waktu adalah competitive 

anxiety atau kecemasan kompetitif (Wann, dalam Devonport, 2006). 

Kecemasan kompetitif adalah kecemasan yang muncul pada saat para pemain 

sedang bersiap untuk menghadapi sebuah pertandingan yang kompetitif. 

Kecemasan juga merupakan suatu perubahan suasana hati, perubahan 

didalam dirinya sendiri yang timbul dari dalam tanpa adanya rangsangan dari 

luar. Pedak (2009) dan Devonport (2006), membagi kecemasan menjadi tiga 

jenis kecemasan yaitu : 
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a. Kecemasan Rasional, merupakan suatu ketakutan akibat adanya objek 

yang memang mengancam, misalnya ketika menunggu hasil ujian. 

Ketakutan ini dianggap sebagai suatu unsur pokok normal dari mekanisme 

pertahanan dasar tiap manusia.  

b. Kecemasan Irrasional, yang berarti bahwa mereka mengalami emosi ini 

dibawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya tidak dipandang 

mengancam.  

c. Kecemasan Fundamental, merupakan suatu pertanyaan tentang siapa 

dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemanakah kelak hidupnya 

berlanjut. Kecemasan ini disebut sebagai kecemasan eksistensial yang 

mempunyai peran fundamental bagi kehidupan manusia. 

Sedangkan Kartini (2006) membagi kecemasan menjadi dua jenis 

kecemasan, yaitu : 

a. Kecemasan Ringan. Kecemasan ringan dibagi menjadi dua kategori yaitu 

ringan sebentar dan ringan lama. Kecemasan ini sangat bermanfaat bagi 

perkembangan kepribadian seseorang, karena kecemasan ini dapat menjadi 

suatu tantangan bagi seorang individu untuk mengatasinya. Kecemasan 

ringan yang muncul sebentar adalah suatu kecemasan yang wajar terjadi 

pada individu akibat situasi-situasi yang mengancam dan individu tersebut 

tidak dapat mengatasinya, sehingga timbul kecemasan. Kecemasan ini 

akan bermanfaat bagi individu untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi 

situasi-situasi yang sama di kemudian hari. Kecemasan ringan yang lama 

adalah kecemasan yang dapat diatasi tetapi karena individu tersebut tidak 
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segera mengatasi penyebab munculnya kecemasan, maka kecemasan 

tersebut akan mengendap lama dalam diri individu. 

b. Kecemasan Berat, adalah kecemasan yang terlalu berat dan berakar secara 

mendalam dalam diri seseorang. Apabila seseorang mengalami kecemasan 

semacam ini maka biasanya seseorang tidak dapat mengatasinya. 

Kecemasan ini mempunyai akibat menghambat atau merugikan 

perkembangan kepribadian seseorang. Kecemasan ini dibagi menjadi dua 

yaitu kecemasan berat yang sebentar dan lama. Kecemasan yang berat 

tetapi munculnya sebentar dapat menimbulkan traumatis pada individu 

jika menghadapi situasi yang sama dengan situasi penyebab munculnya 

kecemasan. Sedangkan kecemasan yang berat tetapi munculnya lama akan 

merusak kepribadian individu. Hal ini akan berlangsung terus menerus 

bertahun-tahun dan dapat merusak proses kognisi individu. Kecemasan 

yang berat dan lama akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti 

darah tinggi, tachycardia (percepatan darah), excited (heboh, gempar). 

 

2.3 Indikator State Anxiety  

Indikator kecemasan menurut DSM-IV (dalam Fauziah dan Widuri, 

2005), yaitu gemetar, kejang, merasa tidak seimbang, kesakitan, tegang, sulit 

beristirahat, mudah lelah, sulit bernapas, denyut nadi meningkat, berdebar-

debar, berkeringat, mulut kering, pusing-pusing, pemarah, bergejolak, mual, 

sering buang air kecil, kesulitan dalam menelan sesuatu, gelisah, sulit 

berkonsentrasi, dan merasa tertekan. Kemudian Hurlock (2005), 
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berpendapat bahwa rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, 

pra-rasa yang tidak dihindari oleh seseorang, perasaan tidak berdaya karena 

menemui jalan buntu, dan ketidakmampuan menemukan pemecahan 

masalah yang dihadapi.  

Selanjutnya penelitian Bray dan Martin (2003); dan Bridges and Knight 

(2005), menggunakan empat indikator sebagai pengukuran state anxiety pada 

atlet sebagai berikut: 

a. Patterns of Anxiety-Engendering Mental Activity. Pertama dan yang 

terpenting adalah kekhawatiran, dimana atlet sering merasa tidak aman 

oleh segala sesuatu yang mereka anggap salah. Kedua, kecemasan state 

pada atlet terlibat dalam penyesuaian diri. Ketiga adalah percaya diri yang 

rendah. Atlet menerima keyakinan yang salah tentang isu-isu bagaimana 

menetapkan nilai dalam diri, cara terbaik untuk memotivasi diri sendiri, 

bagaimana cara mengatasi kecemasan adalah berpikir yang salah sehingga 

kecemasan akademik itu muncul.  

b. Misderected Attention. Ini adalah masalah yang besar dalam kecemasan 

menghadapi tugas-tugas pertandingan. Pada umumnya atlet diharapkan 

dapat berkonsentrasi penuh pada tugas-tugas, dalam hal ini atlet akan 

dihadapkan pada tugas seperti peningkatan intensitas latihan, mengikuti 

aturan yang lebih ketat, atau meningkatkan keterampilan teknis, tetapi 

yang terjadi disini adalah atlet tidak peduli dan perhatian mereka menjadi 

teralihkan. Perhatian dapat terganggu melalui faktor eksternal (tindakan 
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atlet lainnya, jam, suara-suara asing) atau faktor pengganggu internal 

(kecemasan, lamunan, dan reaksi fisik).  

c. Physiological distress. Banyak perubahan yang terjadi pada tubuh yang 

dihubungkan dengan kecemasan seperti kekakuan pada otot, berkeringat, 

jantung berdetak lebih cepat, dan tangan gemetar. Selain perubahan fisik, 

pengalaman kecemasan emosional juga berpengaruh seperti mempunyai 

perasaan kecewa. Aspek-aspek emosional dan fisik dari kecemasan 

terutama yang menganggu diinterpretasikan sebagai hal yang berbahaya 

atau menjadi fokus perhatian yang penting selama tugas latihan. 

d. Innappropriate behaviours. Kecemasan state pada atlet terjadi karena atlet 

ingin memilih cara yang tepat dalam menghadapi kesulitan. Menghindar 

(neglect) adalah hal yang umum, seperti menghindar dari melaksanakan 

tugas, seperti berbicara dengan teman pada saat menyaksikan pertandingan 

(Lincoln, 2013). Kecemasan state pada atlet juga terjadi ketika mulai turun 

ke arena pertandingan atau mulai masa menunggu waktu untuk bertanding. 

Tindakan lain yang tidak benar adalah atlet memaksa diri ketika berada 

dalam waktu untuk bersantai. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Bertanding (State Anxiety) 

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan sebagian 

besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Peristiwa-

peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan 

kecemasan.  
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Hardy, et.al., (1999); Hamidi dan Besharat (2010); dan Civan, et.,al, 

(2010) menyimpulkan sumber-sumber kecemasan bertanding pada atlet dari 

berbagai hasil penelitian, antara lain :  

a. Kekurangsiapan dalam penampilan. Adanya ketakutan untuk bertanding 

menyebabkan atlet merasa kurang siap untuk menghadapi pertandingan, 

yang akhirnya menimbulkan kecemasan (Gunarsa, 2003).  

b. Permasalahan interpersonal dengan tim dan pelatih. Hubungan 

interpersonal yang tidak baik antara pelatih dan atlet merupakan sumber 

kecemasan bagi atlet dalam menghadapi pertandingan. Pate et., al, 

(dalam Putri, 2007) menjelaskan bahwa permasalahan atlet dengan 

pelatih dapat berkembang dari adanya konflik antar pribadi dan konflik 

yang disebabkan karena kegagalan atlet dalam bertanding. Apabila 

konflik berkembang dan berlanjut, akan menjadikan atlet menyimpulkan 

bahwa apabila mereka membuat kesalahan yang fatal dalam 

pertandingan, maka mereka akan disalahkan oleh pelatih. Akhirnya, hal 

ini akan menyebabkan kecemasan pada atlet dan menurunnya 

penampilan saat pertandingan. Selanjutnya, Pate et al (dalam Putri, 

2007) mengungkapkan bahwa pelatih yang tidak mempercayai atlet 

dalam bertanding akan menimbulkan kecemasan baginya dalam 

menghadapi pertandingan tersebut.  

c. Keterbatasan dana dan waktu latihan. Keterbatasan dana berhubungan 

dengan dana yang harus dikeluarkan untuk mengikuti suatu pertandingan 
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tersebut. Waktu latihan yang singkat atau mendesak juga dapat 

menimbulkan kecemasan bagi atlet dalam menghadapi pertandingan.  

d. Prosedur seleksi. Prosedur seleksi yang tidak jelas juga ikut 

mempengaruhi tingkat kecemasan seorang atlet dalam bertanding.  

e. Kekurangan dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial yang 

diperoleh atlet dapat menimbulkan kecemasan dalam menghadapi 

pertandingan. Dukungan sosial bisa diperoleh dari orang-orang terdekat, 

misalnya dari orang tua, teman satu tim atau pelatih. Harsono (dalam 

Gunarsa, 2003) menjelaskan bahwa apabila atlet memiliki hubungan 

personal dengan pelatih maka atlet akan mengharapkan kehadiran pelatih 

selama bertanding karena dengan kehadiran pelatih seorang atlet 

mendapat dukungan. Dukungan emosional dari pelatih dapat membuat 

atlet merasa mampu menghadapi dan mengatasi situasi-situasi penting. 

Menurut Gunarsa (2008) sumber-sumber kecemasan bertanding, selain 

yang telah disebutkan di atas adalah:  

a. Tuntutan sosial. Tuntutan sosial berlebihan yang tidak dapat atau belum 

dapat dipenuhi oleh atlet yang bersangkutan dapat menimbulkan 

kecemasan bagi atlet. Tuntutan sosial ini bisa berasal dari pelatih. Jika 

pelatih menekan atau menuntut atletnya untuk mendapatkan tujuan yang 

tidak mungkin mereka capai, maka perasaan negatif akan selalu 

membayangi atlet sebelum pertandingan (Hardy, 1999). Pate at, al., 

(dalam Putri, 2007) menambahkan bahwa tekanan pelatih ini merupakan 

sumber utama kecemasan bagi atlet dalam menghadapi pertandingan, 



34 
 

karena pelatih merupakan sumber utama dan pujian, serta yang akan 

mendorong dan mengisi kepercayaan diri atlet.  

b. Standar prestasi individu yang terlalu tinggi dari kemampuan yang 

dimilikinya seperti misalnya pada atlet yang kecenderungannya 

perfeksonis. Cox (2002) berpendapat bahwa kecenderungan perfeksionis 

yang dimiliki atlet dapat menimbulkan kecemasan bagi atlet tersebut 

dalam menghadapi pertandingan. 

c. Pola berpikir dan persepsi negatif terhadap situasi yang ada dan terhadap 

diri sendiri. Persepsi atau tanggapan atlet dalam menilai situasi dan 

kondisi waktu menghadapi pertandingan, baik jauh sebelum 

pertandingan maupun mendekati pertandingan bisa bermacam-macam. 

Apabila atlet mempersepsikan situasi pertandingan sebagai suatu 

ancaman maka salah satu emosi yang muncul adalah kecemasan. 

Selain faktor yang telah dijelaskan diatas, faktor lain yang sangat 

berpengaruh terhadap kecemasan bertanding adalah rasa percaya diri. Pate et 

al (dalam Putri, 2007) mengungkapkan bahwa rasa percaya diri merupakan 

faktor yang terpenting dalam menentukan apakah rasa takut menyebabkan 

kecemasan atau dapat menyebabkan seorang atlet menjadi berani dan 

bersemangat. Apabila atlet memiliki rasa percaya diri maka atlet akan 

terhindar dari kecemasan, sebaliknya apabila rasa percaya diri atlet rendah, 

maka atlet tersebut akan mengalami kecemasan.  Faktor lain yang dapat 

berpengaruh terhadap kecemasan seorang atlet dalam menghadapi 

pertandingan adalah intimasi. Lee (dalam Civan, et.,al, 2010) mengatakan 
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bahwa intimasi antara atlet dengan pelatih dapat menurunkan kecemasan 

atlet karena atlet dapat mengkomunikasikan ketakutan dan kecemasannya  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang 

dapat menjadi sumber kecemasan atlet dalam menghadapi pertandingan. 

Sumber-sumber kecemasan bertanding bisa berasal dari dalam diri atlet 

(internal) dan bisa berasal dari luar diri atlet (eksternal) atau keduanya dapat 

secara bersamaan menjadi sumber kecemasan atlet dalam menghadapi 

pertandingan.  

 

2.5 Dinamika Kecemasan Menghadapi Pertandingan (State Anxiety) 

Menurut Kaplan, Sadock, &Grebb (dalam Fauziah & Widury, 2007), 

menyebutkan bahwa rasa takut merupakan emosi primer yang berfungsi 

sebagai tanda akan adanya suatu bahaya. Rasa takut muncul jika terdapat 

ancaman yang jelas atau nyata, pada seorang atlet biasanya takut bertemu 

lawan yang lebih kuat, takut gagal, takut dimarahi pelatih/orang tua (Cox, 

2002) sehingga memunculkan kecemasan yaitu situasi kekhawatiran, 

ketegangan, dan ketidaktenangan yang mengakari dari antisipasi terhadap 

sumber bahaya yang tidak diketahui atau dikenali, baik itu kognitif maupun 

somatis. 

Situasi dan keadaan emosional dalam menghadapi suatu pertandingan 

bagi seorang atlet adalah tergolong pada kecemasan situasional, atau dapat 

dikatakan sebagai state anxiety. Menurut Maramis (dalam Notoatmojo, 2003) 

state anxiety dapat dikelompokkan sebagai kecemasan terhadap sesuatu yang 
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akan terjadi pada diri seseorang ketika seseorang dihadapkan pada suatu 

kondisi tertentu. Kondisi state anxiety merupakan keadaan mental, yakni 

keadaan yang berada dalam pikiran seseorang (Notoatmojo, 2003). 

Pertandingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

perlombaan dalam olahraga yang menghadapkan dua pemain untuk 

bertanding, sedangkan bertanding adalah seorang lawan seorang. 

Pertandingan dalam istilah Inggrisnya, disebut dengan competition yang 

kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kompetisi. Chaplin 

(2006) mendefinisikan competition adalah saling mengatasi dan berjuang 

antara dua individu atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan 

objek yang sama. 

Cox (dalam Hamidi dan Besharat, 2010) mengungkapkan bahwa 

kecemasan menghadapi pertandingan merupakan keadaan distress yang 

dialami oleh seorang atlet, yaitu sebagai suatu kondisi emosi negatif yang 

meningkat sejalan dengan bagaimana seseorang atlet menginterpretasi dan 

menilai situasi pertandingan. Gunarsa (2003) menjelaskan bahwa persepsi 

atau tanggapan atlet dalam menilai situasi dan kondisi pada waktu 

menghadapi pertandingan, baik jauh sebelum pertandingan atau mendekati 

pertandingan akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Apabila atlet 

menganggap situasi dan kondisi pertandingan tersebut sebagai suatu yang 

mengancam, maka atlet tersebut akan merasa tegang (stress) dan mengalami 

kecemasan. 
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Amir (2004) menjelaskan bahwa kecemasan yang timbul saat akan 

menghadapi pertandingan disebabkan karena atlet banyak memikirkan 

akibat-akibat yang akan diterimanya apabila mengalami kegagalan atau kalah 

dalam pertandingan. Kecemasan juga muncul akibat memikirkan hal-hal 

yang tidak dikehendaki akan terjadi, meliputi atlet tampil buruk, lawannya 

dipandang demikian superior dan atlet mengalami kekalahan (Satiadarma, 

2000). Rasa cemas yang muncul dalam menghadapi pertandingan ini dikenal 

dengan state atau dalam kegiatan bertanding disebut sebagai kecemasan 

bertanding (Parnabas, 2010). 

State anxiety adalah suatu reaksi terhadap situasi ketegangan yang 

sedang dihadapi, yang ditandai dengan kekhawatiran dan terjadinya 

peningkatan aktivitas fisiologis yang sifatnya sementara dan berlangsung 

untuk situasi tertentu saja. Satiadarma (2000); Parnabas (2010); dan Lincoln 

(2013) mengungkapkan bahwa state-A berfluktuasi atau berubah-ubah dari 

suatu waktu ke waktu yang lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 

dan situasi yang terjadi saat kini. Jadi, sekalipun trait-A seorang atlet rendah 

namun apabila atlet tersebut sedang bersiap-siap untuk menghadapi 

pertandingan, maka atlet akan mengalami state-A yang lebih tinggi daripada 

jika atlet tidak sedang menghadapi pertandingan. 

Cox (2002) menjelaskan lebih lanjut bahwa kecemasan sebagai state 

anxiety atau trait anxiety memiliki dua komponen, yaitu komponen kognitif 

(cognitive anxiety) dan komponen somatik (somatic anxiety). Cognitive 

anxiety merupakan komponen mental, yaitu munculnya kecemasan 
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disebabkan karena adanya suatu ketakutan terhadap penilaian sosial yang 

negatif, ketakutan akan kegagalan dan kehilangan harga diri. Somatic anxiety 

merupakan komponen fisik dan mencerminkan respon-respon fisiologis, 

seperti peningkatan denyut jantung, peningkatan pernapasan dan ketegangan 

otot-otot. Hal tersebut dikatakan Parnabas (2010) bahwa kecemasan 

bertanding sebagai bentuk reaksi terhadap pertandingan (state anxiety) dan 

kecemasan sebagai kepribadian (trait anxiety). State-A maupun trait-A 

dirasakan dalam pemikiran dan persepsi akan ketakutan menghadapi 

pertandingan (kognitif) dan peningkatan respon fisiologis (somatik).  

Parnabas (2010); Komarudin (2011); dan Hamidi dan Besharat (2010) 

menjelaskan bahwa respon dan interpretasi atlet mengenai situasi 

pertandingan yang dinilai sebagai suatu peristiwa yang penting akan 

menimbulkan suatu reaksi yang berbeda bagi masing-masing atlet. Persepsi 

mengenai situasi pertandingan melibatkan ketidakpastian dan pentingnya 

hasil yang diperoleh dari pertandingan tersebut. Persepsi atlet terhadap situasi 

ini akan menentukan apakah atlet menilai situasi pertandingan yang akan 

dihadapi sebagai suatu ancaman atau tidak. Apabila atlet menilai situasi 

pertandingan sebagai suatu yang mengancam, maka akan muncul respon 

kecemasan.   

Martens (dalam Parnabas, 2010), mengembangkan konsep Spielberger 

mengenai trait-A dan state-A yang diterapkan pada situasi pertandingan. 

Fahmi (dalam Putri, 2007) memakai model proses kompetitif Martens untuk 

menjelaskan proses kecemasan menghadapi pertandingan dalam proses 
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kompetitif. Martens (dalam Putri, 2007) menyatakan bahwa proses kompetitif 

terdiri atas empat unsur, sebagai berikut : 

a. Situasi kompetitif yang objektif, didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan 

terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan 

ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

hasil yang baik bila dibandingkan dengan suatu standar.  

b. Keadaan kompetitif yang subjektif, adalah cara seseorang merasakan, 

menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetitif 

subjektif berkaitan erat dengan kecemasan kepribadian (trait-A), sikap dan 

kemampuan serta faktor-faktor interpersonal. Istilah situasi kompetitif 

subjektif yang digunakan oleh Martens dalam proses kompetitif mengarah 

pada suatu penilaian kognisi seseorang terhadap situasi-situasi kompetitif, 

yang merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon kecemasan 

sebelum kompetisi akan terjadi atau tidak. Apabila situasi kompetisi 

menghasilkan kekhawatiran, perasaan gelisah dan meningkatnya aktivitas 

fisiologis, maka suatu respon kecemasan akan mengikutinya. 

c. Respon terhadap keadaan, adalah tanggapan seseorang terhadap situasi 

tertentu. Seseorang dalam merespon situasi kompetitif objektif, sebagian 

besar ditentukan oleh situasi kompetitif subjektifnya. 

d. Konsekuensi, adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap 

responnya. Konsekuensi dari keikutsertaannya dalam proses kompetisi 

olahraga akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain 

(baik nyata atau tidak) yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. 
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Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau 

kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan 

kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. 

Sementara itu, Gunarsa (2003) dan Komarudin (2011) menyimpulkan 

hubungan kecemasan bertanding dalam hubungannya dengan pertandingan 

adalah: a) sebelum pertandingan dimulai, kecemasan akan naik yang 

disebabkan oleh bayangan berat tugas atau pertandingan yang akan dihadapi; 

b) Selama pertandingan berlangsung, tingkat kecemasan biasanya mulai 

menurun; dan c) Mendekati akhir pertandingan, tingkat kecemasan biasanya 

akan naik lagi terutama bila skor pertandingan berimbang.  

Berdasarkan uaraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan dalam 

menghadapi pertandingan merupakan reaksi emosi negatif atlet terhadap 

keadaan tegang dalam menilai situasi pertandingan, yang ditandai dengan 

perasaan khawatir, yaitu kondisi sebelum memasuki arena pertandingan; 

kemudian perasaan was-was, yaitu situasi pada saat memasuki waktu dan 

menunggu giliran pertandingan, yang kondisi ini disertai peningkatan 

gugahan sistem faal tubuh, sehingga menyebabkan atlet merasa tidak berdaya 

dan mengalami kelelahan karena senantiasa berada dalam keadaan yang 

dipersepsi mengancam. 
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3. Self Efficacy 

3.1. Pengertian Self Efficacy 

Beberapa ahli memberikan pengertian self efficacy secara berbeda-

beda. Menurut Schultz (dalam Alwisol, 2005), self efficacy adalah perasaan 

terhadap kecukupan, efisiensi, dan kemampuan seseorang dalam mengatasi 

kehidupan. Bandura (1997) menyatakan bahwa self efficacy adalah keyakinan 

individu terhadap kemampuan individu dan akan mempengaruhi cara 

individu dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya 

Lahey (2004) mendefinisikan self efficacy adalah persepsi bahwa seseorang 

mampu melakukan sesuatu yang penting untuk mencapai tujuannya. Hal ini 

mencakup perasaan mengetahui apa yang dilakukan dan juga secara 

emosional mampu untuk melakukannya. Bandura (dalam Salim, 2001) 

menyatakan bahwa self efficacy adalah keyakinan, persepsi, kekuatan untuk 

mempengaruhi perilaku seseorang, kepercayaan bahwa “aku bisa” untuk 

dapat mengatasi situasi dan menghasilkan hasil yang positif akan 

mempengaruhi cara individu dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi 

tertentu. 

Bandura (1994) mendefinisikan self efficacy sebagai berikut: 

Perceived self-efficacy is defined as people’s beliefs about their capabilities 

to produce designated levels of performance that exercise influence over 

events that affect their lives. Self-efficacy beliefs determine how people feel, 

think, motivate themselves and behave. Such beliefs produce these diverse 

effects through four major processes. They include cognitive, motivational, 
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affective and selection processes”. Menurut Bandura (dalam Siagian, 2004), 

self efficacy merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang 

terhadap kapabilitas masing-masing untuk meningkatkan prestasi 

kehidupannya.  

Bandura (dalam Judge, et al., 2002) menjelaskan Self-efficacy affects 

every area of human endeavor. By determining the beliefs a person holds 

regarding his or her power to affect situations, it strongly influences both the 

power a person actually has to face challenges competently and the choices a 

person is most likely to make. These effects are particularly apparent, and 

compelling, with regard to behaviors affecting health. Judge et al. (2002) 

juga menjelaskan bahwa argued the concepts of locus of control, neuroticism, 

self-efficacy and self-esteem measured the same, single factor and 

demonstrated them to be related concepts. Understanding how to foster the 

development of self-efficacy is important for policymakers, educators, and 

others in leadership positions, and to anyone seeking to build a happier, 

more productive life. Artinya bahwa self-efficacy mempengaruhi setiap 

bidang usaha manusia, dengan menentukan keyakinan yang ada dalam diri 

seseorang berkaitan dengan wewenang dan tugas yang diberikan dalam suatu 

situasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi, baik kesungguhan dan ketekunan 

seseorang dalam menghadapi tantangan dan pilihan yang bakal diambil orang 

tersebut. Efek ini sangat jelas, dan menarik, berkaitan dengan perilaku yang 

mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang pula. 
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Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri 

individu. Konsep self efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self 

efficacy mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk 

mengorganisasi dan mengimplementasi tindakan untuk menampilkan 

kecakapan tertentu (Bandura, 1994). Baron dan Byrne (2004) mengemukakan 

bahwa self efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau 

kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan 

menghasilkan sesuatu. Di samping itu, Schultz (1994) mendefinisikan self 

efficacy sebagai perasaan seseorang terhadap kecukupan, efisiensi, dan 

kemampuan kita dalam mengatasi kehidupan. 

Berdasarkan persamaan pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa self efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan 

individu mengenai kemampuan dirinya untuk untuk mengorganisasi, 

melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan 

mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih berpijak pada teori yang 

diungkapkan oleh Bandura karena merupakan salah satu teori pembelajaran 

sosial yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, 

dan evaluasi. Bagaimana perilaku atlet dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya melalui peneguhan (reinforcement), pembelajaran peniruan serta 

cara berpikir atlet, begitu juga sebaliknya bagaimana tingkah laku atlet dapat 

mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan menghasilkan peneguhan 

(reinforcement) serta peluang untuk diperhatikan oleh orang lain.  
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3.2 Sumber-Sumber Self Efficacy 

Bandura (1994) menjelaskan bahwa self efficacy individu didasarkan 

pada empat hal, yaitu : a) Pengalaman akan kesuksesan. Pengalaman akan 

kesuksesan adalah sumber yang paling besar pengaruhnya terhadap self 

efficacy individu karena didasarkan pada pengalaman otentik. Pengalaman 

akan kesuksesan menyebabkan self efficacy individu meningkat, sementara 

kegagalan yang berulang mengakibatkan menurunnya self efficacy, 

khususnya jika kegagalan terjadi ketika self efficacy individu belum benar-

benar terbentuk secara kuat. Kegagalan juga dapat menurunkan self efficacy 

individu jika kegagalan tersebut tidak merefleksikan kurangnya usaha atau 

pengaruh dari keadaan luar; b) Pengalaman individu lain. Individu tidak 

bergantung pada pengalamannya sendiri tentang kegagalan dan kesuksesan 

sebagai sumber self efficacy pada diri seseorang. Self efficacy juga 

dipengaruhi oleh pengalaman individu lain. Pengamatan individu akan 

keberhasilan individu lain dalam bidang tertentu akan meningkatkan self 

efficacy individu tersebut pada bidang yang sama. Individu melakukan 

persuasi terhadap dirinya dengan mengatakan jika individu lain dapat 

melakukannya dengan sukses, maka individu tersebut juga memiliki 

kemampuan untuk melakukanya dengan baik. Pengamatan individu terhadap 

kegagalan yang dialami individu lain meskipun telah melakukanbanyak 

usaha menurunkan penilaian individu terhadap kemampuannya sendiri dan 

mengurangi usaha individu untuk mencapai kesuksesan. Ada dua 

keadaanyang memungkinkan self efficacy individu mudah dipengaruhi oleh 
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pengalaman individu lain, yaitu kurangnya pemahaman individu tentang 

kemampuan orang lain dan kurangnya pemahaman individu akan 

kemampuannya sendiri; c) Persuasi verbal. Persuasi verbal digunakan untuk 

meyakinkan individu bahwa individu memiliki kemampuan yang 

memungkinkan individu untuk meraih apa yang diinginkan; serta d) Keadaan 

fisiologis. Penilaian individu akan kemampuannya dalam mengerjakan suatu 

tugas sebagian dipengaruhi oleh keadaan fisiologis. Gejolak emosi dan 

keadaan fisiologis yang dialami individu memberikan suatu isyarat terjadinya 

suatu hal yang tidak diinginkan sehingga situasi yang menekan cenderung 

dihindari. Informasi dari keadaan fisik seperti jantung berdebar, keringat 

dingin, dan gemetar menjadi isyarat bagi individu bahwa situasi yang 

dihadapinya berada diatas kemampuannya. 

 

3.3 Proses Self Efficacy 

Bandura (dalam Alwisol, 2005) menguraikan proses psikologis self 

efficacy dalam mempengaruhi fungsi manusia. Proses tersebut dapat 

dijelaskan melalui cara-cara, yaitu: a) Proses kognitif. Dalam melakukan 

tugas latihan, individu menetapkan tujuan dan sasaran perilaku sehingga 

individu dapat merumuskan tindakan yang tepatuntuk mencapai tujuan 

tersebut. Penetapan sasaran pribadi tersebut dipengaruhi oleh penilaian 

individu akan kemampuan kognitifnya. 

Fungsi kognitif memungkinkan individu untuk memprediksi kejadian-

kejadian sehari-hari yang akan berakibat pada masa depan. Asumsi yang 
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timbul pada aspek kognitif ini adalah semakin efektif kemampuan individu 

dalam analisis dan dalam berlatih mengungkapkan ide-ide atau gagasan-

gagasan pribadi, maka akan mendukung individu bertindak dengan tepat 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Individu akan meramalkan kejadian 

dan mengembangkan cara untuk mengontrol kejadian yang mempengaruhi 

hidupnya. Keahlian ini membutuhkan proses kognitif yang efektif dari 

berbagai macam informasi. 

Kemudian b) Proses motivasi. Motivasi individu timbul melalui 

pemikiran optimis dari dalam dirinya untuk mewujudkan tujuan yang 

diharapkan. Individu berusaha memotivasi diri dengan menetapkan 

keyakinan pada tindakan yang akan dilakukan, merencanakan tindakan yang 

akan direalisasikan. Terdapat beberapa macam motivasi kognitif yang 

dibangun dari beberapa teori yaitu atribusi penyebab yang berasal dari teori 

atribusi dan pengharapan akan hasil yang terbentuk dari teori nilai-

pengharapan.  

Self efficacy mempengaruhi atribusi penyebab, dimana individu yang 

memiliki self-efficacy akademik yang tinggi menilai kegagalannya dalam 

mengerjakan tugas akademik disebabkan oleh kurangnya usaha, sedangkan 

individu dengan self efficacy yang rendah menilai kegagalannya disebabkan 

oleh kurangnya kemampuan. 

Teori nilai pengharapan memandang bahwa motivasi diatur oleh 

pengharapan akan hasil (outcome expectation) dan nilai hasil (outcome value) 

tersebut. Outcome expectation merupakan suatu perkiraan bahwa perilaku 
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atau tindakan tertentu akan menyebabkan akibat yang khusus bagi individu. 

Hal tersebut mengandung keyakinan tentang sejauhmana perilaku tertentu 

akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Outcome value adalah nilai yang 

mempunyai arti dari konsekuensi-konsekuensi yang terjadi bila suatu 

perilaku dilakukan. Individu harus memiliki outcome value yang tinggi untuk 

mendukung outcome expectation. 

Kemudian adalah c) Proses afeksi. Afeksi terjadi secara alami dalam 

diri individu dan berperan dalam menentukan intensitas pengalaman 

emosional. Afeksi ditujukan dengan mengontrol kecemasan dan perasaan 

depresif yang menghalangi pola-pola pikir yang benar untuk mencapai 

tujuan. 

Proses afeksi berkaitan dengan kemampuan mengatasi emosi yang 

timbul pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kepercayaan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi tingkat stres 

dan depresi yang dialami ketika menghadapi tugas yang sulit atau bersifat 

mengancam. Individu yang yakin dirinya mampu mengontrol ancaman tidak 

akan membangkitkan pola pikir yang mengganggu. Individu yang tidak 

percaya akan kemampuannya yang dimiliki akan mengalami kecemasan 

karena tidak mampu mengelola ancaman tersebut. 

Selanjutnya adalah d) Proses seleksi. Proses seleksi berkaitan dengan 

kemampuan individu untuk menyeleksi tingkah laku dan lingkungan yang 

tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ketidakmampuan 

individu dalam melakukan seleksi tingkah laku membuat individu tidak 
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percaya diri, bingung, dan mudah menyerah ketika menghadapi masalah atau 

situasi sulit. Self efficacy dapat membentuk hidup individu melalui pemilihan 

tipe aktivitas dan lingkungan. Individu akan mampu melaksanakan aktivitas 

yang menantang dan memilih situasi yang diyakini mampu menangani. 

Individu akan memelihara kompetensi, minat, hubungan sosial atas pilihan 

yang ditentukan. 

 

4. Pelatihan (Training) 

4.1 Pengertian Pelatihan 

Robbins (2003) menjelaskan bahwa pelatihan adalah suatu proses 

belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang 

ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu. 

Selanjutnya Mathis (2002), menjelaskan bahwa pelatihan adalah suatu proses 

dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu 

mencapai tujuan individu dan atau organisasi. Istilah pelatihan tidak terlepas 

dari latihan karena keduanya memiliki hubungan yang erat, latihan adalah 

kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemampuan atau 

kecakapan. Sedangkan tujuan dari kegiatan pelatihan adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. 

Menurut (Goldstein, 1996), pelatihan merupakan proses pendidikan 

jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan 

terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari akan mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu. 
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Lebih lanjut (Goldstein, 1996), menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya 

adalah proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai 

keterampilan khusus atau membantu memperbaiki kekurangannya dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Berdasarkan definisi tentang pelatihan yang dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan dalam hal ini adalah proses pendidikan yang 

didalamnya ada proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu yang relatif 

pendek, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sehingga mampu meningkatkan kompetensi individu untuk menghadapi 

pekerjaan atau tugas di dalam organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi 

tersebut. 

 

4.2 Mekanisme Pelatihan 

Mekanisme pelatihan di sini diartikan cara atau metode yang 

digunakan dalam suatu kegiatan pelatihan. Jadi mekanisme pelatihan analog 

dan lebih dekat dengan pendekatan atau metode dan teknik pelatihan. Dalam 

penyelenggaraan pelatihan, tidak ada satupun metode dan teknik pelatihan 

yang paling baik. Semuanya tergantung pada situasi kondisi kebutuhan. 

Dalam memilih metode dan teknik suatu pelatihan ditentukan oleh 

banyak hal. Seperti dikemukakan Werther (1989) sebagai berikut: that is no 

simple technique is always best; the best method depends on: cost 

effectiveness; desired program content; learning principles; appropriateness 

of the facilities; trainee preference and capabilities; and trainer preferences 
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and capabilities. Artinya tidak ada satu teknik pelatihan yang paling baik, 

metode yang paling baik tergantung pada efektivitas biaya, isi program yang 

diinginkan, prinsip-prinsip belajar, fasilitas yang layak, kemampuan dan 

preference peserta serta kemampuan dan preference pelatih.  

Kemudian Siagian (dalam Yusuf, 2010) menegaskan tepat tidaknya 

teknik pelatihan yang digunakan sangat tergantung dari berbagai 

pertimbangan yang ingin ditonjolkan seperti kehematan dalam pembiayaan, 

materi program, tersedianya fasilitas tertentu, preferensi dan kemampuan 

peserta, preferensi kemampuan pelatih dan prinsip-prinsip belajar yang 

hendak diterapkan. Walaupun demikian, pengelola pelatihan hendaknya 

mengenal dan memahami semua metode dan teknik pelatihan, sehingga dapat 

memilih dan menentukan metode dan teknik mana yang paling tepat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada. 

Werther (1989), Simamora (1997) dan Notoatmodjo (2003) 

mengidentifikasi ada dua pendekatan atau metode pokok dalam pelatihan 

yaitu on the job training dan off the  job training. Keduanya memiliki 

kelebihan dan kekurangan serta penggunaannya harus disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

 

4.3 Efektifitas Pelatihan 

Belum adanya definisi yang pasti tentang efektifitas disebabkan karena 

setiap orang memberi arti yang berbeda-beda. Rumusan yang berbeda-beda 

tersebut disebabkan karena arti dari efektifitas tergantung dari sudut mana 
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para ahli mendefinisikannya. Pandangan. para ahli yang  berbeda-beda 

tersebut memiliki suatu kesamaan, yang merumuskan bahwa efektifitas 

mengandung arti sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditetapkan.  

Efektifitas dipandang tiga perspektif, menurut Gibson (1988), sebagai 

berikut: (1) efektifitas dari perspektif individu; (2) efektifitas dari perspektif 

kelompok; dan (3) efektifitas dari perspektif organisasi. Hal ini mengandung 

arti bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yang merupakan satu kesatuan 

yang saling melengkapi. Dimana efektifitas perspektif individu berada pada 

tingkat awal untuk menuju efektif kelompok maupun efektif organisasi. 

Katzel, dalam Steers (1980) bahwa efektifitas  selalu diukur 

berdasarkan prestasi, produktifitas, laba dan sebagainya.  Dilihat dari definisi 

diatas menunjukkan bahwa produktifitas merupakan bagian dari efektifitas. 

Adapun konsep pendidikan yang memiliki produktifitas yaitu pendidikan 

yang efektif dan efisien. Selanjutnya efektifitas dapat dilihat pada: (1) 

masukan yang merata, (2) keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, (3) ilmu 

dan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang 

membangun, dan (4) pendapatan tamatan atau keluaran yang memadai. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas efektifitas mengandung arti 

berorientasi kepada hasil (tujuan) dan juga berorientasi kepada proses 

(kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya). 

Kemudian penerapannya kepada suatu pelatihan yang efektif adalah 

kemampuan organisasi dalam melaksanakan program-programnya yang telah 
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direncanakan secara sistematis dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Sesuai dengan makna efektifitas tersebut diatas maka pelatihan yang 

efektif merupakan pelatihan yang berorientasi proses, dimana organisasi 

tersebut dapat melaksanakan program-program yang sistematis untuk 

mencapai tujuan dan hasil yang dicita-citakan. Sehingga pelatihan efektif 

apabila pelatihan tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

meningkat kemampuannya, keterampilan dan perubahan sikap yang lebih 

mandiri. 

 

4.4 Pelatihan untuk Atlet 

Memahami keberadaan atlet merupakan prinsip-prinsip dasar yang 

selalu harus melekat pada diri seorang pembina/pelatih dalam memberikan 

latihan sebagai pedoman perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut : 

Pertama, manusia bersifat organis, maka atlet tidak terlepas dari 

hukum-hukum ilmu faal yaitu hukum psikofisiologi. Misalnya atlet lari 

kencang tentu membutuhkan pernapasan yang dalam dan pengambilan nafas 

terengah-engah. Setiap manusia akan tegang menghadapi pertandingan. 

Untuk dapat memobilisasi sumber-sumber kemampuan jiwa, harus relaks 

tidak ada beban mental maupun fisik, maka pada awal mental training perlu 

sekali kepada atlet diberikan relaksasi. 

Drever (dalam Lowther, Lane & Lane, 2002) mengatakan bahwa 

mental adalah keseluruhan struktur dan keseluruhan proses-proses dari unsur-
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unsur kejiwaan yang terorganisasi, maka pemahaman manusia sebagai 

kesatuan psiko-fisik yang organis merupakan prinsip-prinsip dasar yang tidak 

boleh diabaikan. Dengan demikian pendekatan psiko-fisik saat ini telah 

berkembang lebih lanjut kepada pendekatan holistik yaitu pendekatan 

manusia seutuhnya, baik sebagai kesatuan jiwa-raga yang organis, sebagai 

mahluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan yang bersifat dinamis.  

Kedua, masalah motivasi. Motivasi merupakan prinsip dasar yang 

tidak boleh diabaikan yaitu setiap manusia ingin memenuhi kebutuhan dan 

mendapat kepuasan. Dalam olahraga, motif berprestasi merupakan tuntutan 

kebutuhan yang utama sehingga mendapatkan keberhasilan. 

Ketiga adalah sikap percaya diri, yaitu memahami bahwa dalam suatu 

pertandingan pada akhirnya yang menentukan kalah dan menang adalah atlet 

itu sendiri. Atlet tidak cukup hanya menguasai teknik, taktik saja akan tetapi 

lebih dibutuhkan ketahanan mental pada saat pertandingan yaitu percaya akan 

kemampuan dirinya sendiri. Hakekat percaya diri adalah kepercayaan atas 

kemampuan diri sendiri tanpa bantuan orang lain (khususnya pelatih), 

menghadapi pertandingan dengan penuh percaya diri, perasaan tidak pernah 

kalah sebelum bertanding ini merupakan hal yang baik ditanamkan pada diri 

atlit. Selain itu, disiplin diri sendiri bahwa prestasi akan dapat dicapai oleh 

atlit yang memiliki disiplin diri sendiri dengan latihan yang teratur dalam 

upaya untuk mencapai target yang ditentukan sendiri, tidak melanggar 

ketentuan-ketentuan dari pelatih, sehingga jelaslah bahwa sikap disiplin diri 
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sendiri ini dibutuhkan oleh atlet sejak menjalani latihan, latihan sendiri, dan 

pertandingan yang terikat pada peraturan dan wasit. 

Keempat adalah kemauan yang kuat, yang merupakan prinsip dasar 

yang perlu dimiliki atlet untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan 

dan mencapai prestasi tinggi, tidak cepat puas dan selalu berusaha untuk 

menjadi lebih baik, tidak mudah menyerah dan goyah menghadapi kekalahan. 

Kemauan kuat juga perlu dimilki untuk mengatasi kejemuan, kebosanan 

dalam latihan dan kelelahan fisik. Konsentrasi yang baik sangat membantu 

upaya untuk menimbulkan ketenangan karena ia tidak mudah terganggu 

perhatiannya baik yang datang dari luar dirinya maupun dari dalam, seperti 

cemoohan para penonton, seorang pacar yang berada di luar arena dan hiruk-

pikuk penonton. 

Kelima adalah kemampuan kontrol diri, yaitu untuk menghadapi 

berbagai keadaan atlet harus dapat menguasai diri atau mengontrol diri, 

sehingga tidak terganggu oleh tekanan dan goncangan emosional dari luar. 

Cripton (dalam Devonport, 2006) bahwa intinya adalah dapat menguasai diri 

dari rasa takut, kecewa, ragu-ragu dan sebagainya dan tetap dapat 

menggunakan akalnya dengan baik. 

Kemudian adanya harapan untuk sukses, yaitu untuk mengatasi rasa 

takut gagal, maka atlet perlu mensugesti diri sendiri dan menimbulkan self 

efficacy yaitu perasaan dapat berhasil. Keenam adalah berpikir positif, yaitu 

untuk mengatasi penilaian negatif pada diri sendiri dan suatu keadaan 

terhadap obyek yang diamati. Berpikir positif akan menjauhkan atlet dari rasa 
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tidak puas yang dapat menimbulkan konflik pada diri atlet. Dengan demikian 

terbentuklah persepsi diri positif berati menggambarkan diri dari segi 

positifnya dan menilai diri sendiri cendrung positif denganmenyadari 

kelebihan dan kelemahanya. Maka hal ini jelas menjauhkan diri dari internal 

conflict yang merugikan konsentrasi menghadapi pertandingan. 

Ketujuh adalah konsep diri, yaitu untuk memantapkan perkembangan 

pribadi atlet, dengan menggunakan pandangan secara menyeluruh tentang 

pribadinya dan mempunyai rencana hidup yang mantap, dan siap menghadapi 

keadaan yang bagaimanapun juga. 

Kedelapan adalah komitmen, yaitu memiliki rasa tanggung jawab 

sebagai suatu anggota tim dan sebagai utusan suatu negara, rasa tanggung 

jawab untuk mengharumkan nama daerah dan bangsa, dan kesembilan adalah 

meditasi, perlu dilakukan oleh atlet untuk mengatasi suatu masalah dan 

memperkuat mental atlet. Menurut Caldwell, Harrison, Adams, dan Triplett 

(2009), bahwa melalui meditasi disamping atlet dapat lebih berkonsentrasi 

juga akan mendatangkan ketenangan dan kesabaran, sehingga tindakannya 

lebih mantap dan terarah. 

 

4.5 Materi Pelatihan Self Efficacy 

Dalam teori self efficacy, seorang atlet yang mempunyai keyakinan diri 

tinggi akan menumbuhkan motivasi yang besar pula. Self efficacy adalah 

keyakinan diri bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk tampil pada 

level dan tugas tertentu (Wann, 1997). Selanjutnya keyakinan diri tinggi pada 
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atlet akan mencanangkan sasaran yang tertinggi pula. Untuk beberapa materi 

pelatihan yang akan digunakan dalam pelatihan ini mengacu pada materi-

materi yang dilakukan oleh Barrowa, Weiganda,  Thomasa, Hemmingsa, & 

Walleya, (2007),  dan Tiggelen, et, al (2008), meliputi : 

a. Menetapkan Sasaran (Goal Setting) 

Konsep dasar dari goal setting adalah menciptakan tantangan bagi atlet 

untuk dilewati. Secara sederhana, goal setting merangsang atlet untuk 

mencapai sesuatu baik dalam proses latihan maupun dalam sebuah 

kompetisi. Ada beberapa batasan tentang metode goal setting ini agar 

berjalan secara efektif. Perlu diperhatikan pertama adalah sasaran harus 

spesifik agar atlet mempunyai ukuran atas pencapaiannya. Batasan yang 

kedua adalah tingkat kesulitan sasaran. Tingkat kesulitan ini akan 

mempengaruhi persepsi atlet tentang kemampuannya. Sasaran yang terlalu 

sulit akan membuat atlet ragu untuk bisa mencapainya. Seandainya gagal, 

hal itu justru akan melemahkan keyakinan diri atlet. Sebaliknya, sasaran 

juga tidak bisa dibuat terlalu mudah karena tidak akan memberi 

rangsangan untuk berbuat lebih. Semakin menantang sasaran yang harus 

dicapai, upaya dari seorang atlet untuk meraihnya juga akan semakin besar 

(Wann, dalam Shireman, 2004). 

Sasaran juga harus dibuat bertingkat dengan membedakan sasaran 

jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek digunakan 

sebagai batu loncatan untuk meraih sasaran yang lebih tinggi. Misalnya, 

Kejuaraan Nasional sebagai sasaran jangka panjangnya. Untuk mencapai 
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hal tersebut, maka seorang atlet harus menjuarai level kejuaraan daerah 

terlebih dahulu. 

Mengikuti kompetisi yang rutin dan berjenjang adalah salah satu bentuk 

menentukan sasaran yang efektif. Dengan banyak mengikuti kompetisi, 

seorang pelatih akan lebih mudah menentukan prioritas dari kompetisi 

tersebut. Ada kalanya kompetisi dijadikan sebagai ajang pemanasan untuk 

mematangkan kondisi fisik, sehingga targetnya tidak perlu terlalu tinggi. 

Selanjutnya, atlet harus selalu diberi feedback atas setiap pencapaian yang 

dia selesaikan. Melalui feedback yang spesifik ini, atlet akan mengetahui 

kekurangan dan kekuatan dirinya, sehingga atlet akan mempunyai 

informasi untuk meningkatkan dirinya. Kemudian dengan menetapkan 

sasaran yang tepat, maka motivasi atlet akan selalu terpacu untuk tampil 

dan menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi. 

b. Persuasi Verbal 

Persuasi Verbal adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan. 

Pelatih, ofisial, atau keluarga adalah orang-orang yang sering memberikan 

persuasi secara verbal ini. Persuasi verbal adalah membakar semangat atlet 

dengan ucapan-ucapan yang memotivasi. Selain itu, persuasi verbal bisa 

juga dilakukan oleh atlet sendiri atau sering disebut dengan istilah self talk. 

Self talk adalah metode persuasi verbal untuk atlet sendiri. Prinsip dasar 

dari self talk ini sebenarnya adalah membantu atlet untuk mendapatkan 

gambaran yang positif baik tentang kemampuannya atau mengenai 

suasana pertandingan. Self talk ini menurut hasil penelitian Tiggelen, 
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Wickes, Stevens, dan Witvrouw (2008), diyakini mampu menumbuhkan 

keyakinan diri atlet baik sebelum bertanding atau pada saat menjalani 

pertandingan perlu mengucapkan kalimat-kalimat yang membakar 

semangat maka gambaran pesimisme atlet akan hilang dari persepsinya. 

c. Imagery Training 

Metode ini cukup membantu memacu motivasi para atlet adalah dengan 

melakukan imagery training atau latihan pembayangan. Menurut 

Cumminga (2006), dalam latihan pembayangan ini atlet diajak untuk 

memvisualisasikan situasi pertandingan yang akan dijalani. Secara detil, 

atlet harus menggambarkan keseluruhan pertandingan, mulai dari situasi 

lapangan, penonton, lawan dan segala macam yang terlibat dalam 

pertandingan itu. Setelah mendapat gambaran yang riil, maka atlet diajak 

untuk mencari solusi atas persoalan yang mungkin muncul dalam 

pertandingan. 

Sebagian pemain mengembangkan persepsi bahwa di lapangan akan 

menghadapi lawan yang berat, tangguh dan sulit dikalahkan. Persepsi 

semacam ini terkadang muncul akibat ketegangan sebelum pertandingan. 

Atlet tidak secara objektif menilai kemampuan diri sendiri. Konsentrasi 

atlet terfokus pada kekuatan lawan dan situasi pertandingan yang berat. 

Situasi inilah yang melemahkan motivasi atlet sebelum bertanding. 

Metode imagery training mengajak para pemain untuk mencari atas 

kemungkinan persoalan yang muncul di lapangan. Membayangkan 
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kekuatan diri, pukulan andalan atau kelemahan musuh, menciptakan 

kondisi objektif pada persepsi seorang atlet. 

 

5. Pengaruh Pelatihan Self Efficacy Terhadap Kecemasan Menghadapi 

Pertandingan Pada Atlet 

Prestasi olahraga sangat ditentukan oleh penampilan (performance) atlet 

dalam suatu kompetisi. Harsono (dalam Gunarsa, 2008) mengungkapkan bahwa 

penampilan puncak seorang atlet 80% dipengaruhi oleh aspek mental ini dan 

hanya 20% oleh aspek yang lainnya, sehingga aspek mental ini harus dikelola 

dengan sengaja, sistematik dan berencana. Akan tetapi, di Indonesia aspek 

psikologis belum banyak dipelajari dan diteliti sedangkan aspek fisik atlet telah 

banyak dipelajari (Gunarsa, 2003 ; Hartanti dkk, 2004). 

Fokus pembinaan aspek mental pertandingan tergantung pada ciri khas dan 

pengelompokkannya ke dalam olahraga individual atau tim (Gunarsa, 2003). 

Hasil penelitian Simon dan Marten (dalam Putri, 2007) ditemukan bahwa 

kecemasan menghadapi pertandingan adalah lebih tinggi pada atlet muda dalam 

olahraga individual dibandingkan dengan olahraga tim dan lebih tinggi pada 

olahraga individual kontak dibandingkan dengan olahraga individual non kontak. 

Kemudian Wirawan (dalam Komarudin, 2011) melaporkan hasil penelitian 

Warren dan Johnson pada tahun 1991, menyimpulkan bahwa luapan emosi yang 

kuat sebelum pertandingan dalam bentuk rasa cemas bukan merupakan faktor 

utama tetapi ada indikasi yang kuat bahwa faktor tersebut merupakan sesuatu 

yang penting dan serius dalam suatu proses pertandingan.  
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Mengacu pada hasil laporan penelitian diatas, maka dalam pembinaan aspek 

psikologis atlet bela diri sebagai olahraga individual kontak, seperti halnya 

dengan olahraga gulat, atau tinju, sangat penting untuk memperhatikan aspek 

emosinya, terutama masalah kecemasan dalam menghadapi pertandingan. Pada 

situasi kompetisi, kecemasan yang harus ada sebelum bertanding adalah 

kecemasan dalam batas normal, yaitu sebagai suatu kesiapan mental atlet untuk 

menghadapi pertandingan. Apabila atlet dihinggapi rasa cemas yang tinggi dalam 

menghadapi pertandingan maka strategi, taktik dan teknik yang telah dipersiapkan 

dengan baik sebelum pertandingan, tidak akan bermanfaat lagi untuk 

menghasilkan suatu penampilan yang baik. 

Kemudian melalui wawancara tanggal 20 Juni 2013 dengan pelatih pada 

survey awal di puslatcab olah raga kempo di Surabaya, pelatih mengutarakan 

pengalamannya menjadi atlet, yang merasakan jantung berdebar saat akan 

memasuki arena pertandingan, membayangkan lawan yang akan dihadapi, 

membayangkan bagaimana hasil yang akan diperoleh. Hal yang paling 

ditakutkannya dalam bertanding adalah cedera fisik, karena kempo adalah 

olahraga yang rentan akan cedera fisik. Pelatih juga mengatakan bahwa dirinya 

juga melihat gejala-gejala yang demikian pada atletnya.  

Beberapa hari saat sebelum bertanding banyak atletnya yang mengeluhkan 

tidak siap dan mengeluh merasa cemas untuk menghadapi pertandingan. Mengacu 

pada pengalaman tersebut, maka pelatih menyimpulkan bahwa kecemasan dalam 

menghadapi pertandingan merupakan faktor yang penting untuk menjadi 

perhatian yang lebih dalam melakukan pembinaan atlet, terutama pada atlet 
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kempo. Pentingnya untuk memperhatikan tingkat kecemasan bertanding atlet 

adalah karena apabila atlet dihinggapi dengan kecemasan yang tinggi, 

menyebabkan atlet kesulitan dalam mengontrol gerakannya dan pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap penampilannya (performance). 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa situasi pertandingan merupakan tekanan 

yang besar bagi atlet. Bagi seorang atlet tim prestasi, pertandingan atau kompetisi 

olahraga merupakan situasi yang membangkitkan kecenderungan kompetitif, 

tetapi di lain pihak juga membangkitkan motif untuk menghindari kegagalan yang 

dicerminkan melalui rasa cemasnya menghadapi pertandingan atau kecemasan 

bertanding.   

Anshel (dalam Putri, 2007) mendefinisikan kecemasan sebagai suatu reaksi 

emosi terhadap suatu kondisi yang dipersepsi mengancam. Lebih lanjut, Anshel 

menjelaskan bahwa di dalam olahraga, kecemasan menggambarkan perasaan atlet 

bahwa sesuatu yang tidak dikehendaki akan terjadi, meliputi tampil buruk, 

lawannya yang dipandang superior, akan mengalami kekalahan, dan akan 

dicemoohkan teman apabila mengalami kekalahan. Kondisi ini akan 

menimbulkan kecemasan yang akan memberikan dampak tidak menguntungkan 

pada atlet.  

Banyak hal yang menjadi sumber kecemasan dalam menghadapi 

pertandingan bagi seorang atlet. Beberapa penelitian di luar negeri telah banyak 

dilakukan untuk menemukan sumber-sumber kecemasan bertanding seorang atlet, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Scanlan (dalam Putri, 2007) dan Gould 

(dalam Putri, 2007); Shireman (2004); Devonport, (2006); Luthans dan Combs 
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(2007); serta Gilson, et. al. (2012), yang hasilnya menyimpulkan bahwa sumber 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan pada seorang atlet adalah 

permasalahan kesiapan dan penampilan, permasalahan hubungan interpersonal 

atlet dengan pelatih dan teman tim, keterbatasan finansial dan waktu, prosedur 

seleksi dan kurangnya dukungan sosial, serta masalah mental atlet, yaitu 

rendahnya keyakinan dalam diri (self efficacy). 

Hasil penelitian Cumminga (2006); dan Caldwell, Harrison, dan Marianne 

(2010), memberikan gambaran bahwa self efficacy memiliki peranan yang sangat 

penting, yaitu kondisi yang diperlukan oleh setiap atlet. Untuk itu pelatihan atau 

terapi yang mengarah pada peningkatan self efficacy sangatlah diperlukan dalam 

pembinaan atlet. Menurut Bandura (dalam Wei, 2006; Tiggelen, Wickes, Stevens, 

Roosen, dan Witvrouw, 2008) 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. 

Demikian pula self efficacy bagi seorang atlet, menurut hasil penelitian Shireman 

(2004), self efficacy adalah keyakinan diri bahwa seseorang mempunyai 

kemampuan untuk tampil pada level dan tugas tertentu, dan adanya keyakinan diri 

tinggi, atlet akan mencanangkan sasaran yang tertinggi pula. 

Adanya korelasi antara self efficacy dengan kecemasan pada atlet dapat 

digambarkan dinamika perubahan self efficacy yang menurunkan kecemasan, 

pertama, pelatihan materi menetapkan sasaran (Goal Setting), persuasi verbal, dan 

imagery. Proses goal setting dilakukan setelah dilakukan induksi atau pengarahan 
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awal tentang pentingnya latihan mental dan memberikan gambaran tentang 

potensi setiap atlet yang belum muncul dan belum dimaksimalkan. Potensi 

tersebut adalah kemampuan pikiran yang muncul maksimal apabila atlet dengan 

sungguh-sungguh dapat mengikuti prosedur latihan. 

Proses setelah induksi adalah menyusun rencana jangka pendek, yaitu target 

prestasi yang hendak dicapai. Proses ini dilakukan dengan cara relaksasi, dan atlet 

dipandu untuk melakukan visioning, yakni membayangkan proses pencapaian 

prestasi. Proses goal setting diberikan feed back yang kemudian atlet diminta 

menyaksikan beberapa tayangan film motivasi dari atlet lain untuk membakar 

semangat atlet dengan ucapan-ucapan yang memotivasi. Antara proses goal 

setting hingga persuasi verbal dilakukan secara berkesinambungan dan pada 

setiap tahap latihan proses awal tetap diikutsertakan sebagai bagian dari tahap-

tahap pencapaian efikasi. Pada tahap akhir dari persuasi verbal, atlet diminta 

melakukan afirmasi diri yang proses ini merupakan kombinasi antara relaksasi, 

goal setting dalam bentuk visioning dan afirmasi diri (self talk). 

Proses terakhir adalah imagery training, metode ini cukup membantu 

memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan imagery training atau 

latihan pembayangan. Menurut Cumminga (2006), dalam latihan pembayangan 

ini atlet diajak untuk memvisualisasikan situasi pertandingan yang akan dijalani. 

Proses imagery dilakukan melalui kombinasi metode visioning sebagai target 

akhir yang kemudian mundur pada tahap-tahap pencapaian visi, yakni 

membayangkan menghadapi situasi pertandingan. Dalam proses ini atlet diajarkan 

dan dilatih membayangkan proses latihan dan menyaksikan tayangan film tentang 
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proses imagery. Keberhasilan imagery training ini selanjutnya akan diukur dan 

dibuktikan dengan tindakan, yang dalam pelatihan ini para atlet diminta 

membayangkan bola lampu sebagai benda keras dan dibenturkan keramik sebagai 

benda rapuh, serta melintasi pecahahn kaca. Proses melintasi pecahahn kaca selain 

mengatasi kecemasan state juga menjadi bukti adanya efikasi diri pada atlet dan 

keberhasilan latihan imagery. 

Keberhasilan efikasi diri dalam kegiatan pelatihan ini sesuai dengan 

pembentukan efikasi diri, yaitu kegiatan goal setting yang merupakan proses 

kognitif. Dalam melakukan tugas latihan, atlet menetapkan tujuan dan sasaran 

perilaku sehingga dapat merumuskan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan 

tersebut. Materi induksi dan self talk merupakan proses pembentukan efikasi 

melalui pengharapan, yaitu proses motivasi. Motivasi atlet timbul melalui 

pemikiran optimis dari dalam dirinya untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. 

Pada materi menyaksikan beberapa tayangan film, dan visioning, atlet dipandu 

untuk memperkuat kemampuan perasaan, yaitu merasakan situasi pertandingan 

diikuti oleh imagery training atau membayangkan. Proses afeksi terjadi secara 

alami dalam diri atlet dan berperan dalam menentukan intensitas pengalaman 

emosional. Pada tahap akhir atlet harus mampu membuktikan efikasi dirinya 

melalui materi melintasi pecahan kaca (glass walking) yang merupakan proses 

seleksi. Proses ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyeleksi 

tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 
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6. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah, “ada pengaruh pelatihan self efficacy 

terhadap kecemasan menghadapi pertandingan pada atlet puslatcab olah raga 

kempo di Surabaya”. 


