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BAB V 

P E N U T U P 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh pelatihan self efficacy terhadap kecemasan menghadapi 

pertandingan pada atlet olahraga kempo di Surabaya. Adanya pengaruh 

pelatihan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa semakin tinggi self 

efficacy yang dimiliki oleh seorang atlet maka akan semakin rendah tingkat 

kecemasan yang dirasakan ada masa menghadapi pertandingan. Hal tersebut 

telah dibuktikan oleh kelompok atlet yang memperoleh treatment berupa 

pelatihan self efficacy yang mengalami perubahan tingkat kecemasan. Hasil 

penelitian ini juga membuktikan bahwa pada kondisi yang sama, bahwa 

kelompok eksperimen sebelum memperoleh treatment berupa pelatihan self 

efficacy memiliki tingkat kecemasan yang sama  dengan kelompok kontrol.  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa seorang atlet yang 

memiliki self efficacy yang tinggi lebih mampu mengontrol keadaan emosi dan 

tekanan mental untuk mengurangi kekhawatiran serta meningkatkan 

performance skill dalam menghadapi suatu kompetisi. Proses efikasi diri 

dibangun melalui relaksasi sangat efektif untuk atlet dengan kecemasan 

menyeluruh, kecemasan menghadapi pertandingan dan mengatasi reaksi 

penonton atau pendukung yang kadang tidak terduga. Latihan relaksasi mampu 

menurunkan ketegangan bagi para atlet dan dapat menurunkan tekanan darah 

systolic dan diastolic, dan relaksasi merupakan model terapi kognitif untuk 
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mengatasi kecemasan dan meningkatkan efikasi diri. Latihan relaksasi yang 

didukung latihan imagery menjadi mental training sebagai suatu proses latihan 

untuk meningkatkan ketangguhan mental dengan melibatkan unsur konsentrasi, 

mengarahkan tindakan ke suatu tujuan sesuai rencana, dan pengendalian 

perasaan (emosi/pikiran) serta kondisi psikofisik. Relaksasi dan imagery 

ditunjang dengan pembiasaan untuk melakukan afirmasi (self talk), dan  proses 

self talk merupakan proses terapeutik untuk mengatasi masalah distorsi kognitif 

yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan tidak percaya diri serta sikap 

pesimis  pada seorang atlet. 

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan self efficacy selain faktor 

dalam diri atlet juga faktor dari luar, berupa : jenis pertandingan, harapan pada 

penampilan diri, serta ketidakpastian. Ketiga faktor tersebut merupakan pemicu 

kecemasan yang dapat diatasi melalui treatment dalam materi relaksasi, 

imagery, dan self talk yang ketiga materi tersebut dipraktikkan secara langsung 

sehingga atlet yang mendapatkan treatment dapat memperoleh manfaat 

langsung dari kegiatan pelatihan.   

Faktor-faktor yang memungkinkan memiliki keterkaitan dengan 

kecemasan para atlet ketika akan mengikuti pertandingan adalah usia, yakni 

semakin tinggi usia subjek terutama saat remaja maka cenderung semakin tinggi 

pula tingkat kecemasannya. Di samping faktor usia terdapat pula faktor 

pendidikan dan jenis kelamin yang memberikan gambaran bahwa semakin 

tinggi jenjang pendidikan memungkinkan mengalami kecemasan yang lebih 
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besar, demikian pula dengan faktor jenis kelamin, bahwa atlet perempuan lebih 

rentan terhadap kecemasan dibandingkan atlet laki-laki. 

 

2. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat 

disarankan sebagai berikut. 

a. Bagi Atlet 

Sebagaimana dampak pelatihan self efficacy yang dapat dibuktikan secara 

langsung terhadap kecemasan, maka disarankan agar self efficacy semakin 

meningkat hendaklah alet lebih banyak melakukan latihan-latihan relaksasi, 

imagery, dan self talk selain mengikuti latihan rutin untuk persiapan kejuaraan 

tingkat nasional. Untuk itu disarankan agar  seluruh atlet dari berbagai cabang 

oleh raga, untuk melakukan pelatihan self efficacy yang sangat penting dan 

berguna untuk peningkatan ketahanan mental para atlet.  

b. Bagi KONI Surabaya 

Sebagaimana hasil penelitian yang dapat membuktikan adanya pengaruh 

pelatihan self efficacy terhadap kecemasan para atlet bela diri kempo, maka 

disarankan agar KONI Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya 

perlu mengadakan pelatihan self efficacy secara berkala untuk semua cabang 

olah raga agar performance dalam pertandingan menjadi lebih baik, yang 

dilakukan oleh tenaga professional di bidang tersebut. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan tentang dampak pelatihan 

self efficacy terhadap kecemasan serta proses menumbuhkan self efficacy 

melalui pelatihan yang memunculkan rasa percaya diri, maka dalam penelitian 

selanjutnya disarankan untuk ditingkatkan pada upaya untuk mengkaji 

pengaruh self efficacy dan rasa percaya diri terhadap kecemasan, dengan 

sampel populasi yang lebih besar. 

Disarankan pula dalam meneliti self efficacy pada atlet agar mengangkat faktor 

jenis kelamin dan jenjang pendidikan serta usia sebagai perbandingan untuk 

mengetahui kecemasannya.  


