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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah mendunia.

Olahraga ini digemari tidak hanya oleh laki-laki, tetapi juga perempuan dan dari

berbagai kalangan masyarakat. Olahraga ini bahkan menjadi salah satu ajang

untuk memperebutkan piala dunia yang diadakan empat tahun sekali. Populernya

cabang olahraga ini membuat para pelaku olahraga inipun menjadi terkenal,

seperti para pemain, pelatih, klub atau regu yang bermain dalam olahraga ini,

bahkan memiliki fans diseluruh dunia dengan keunikan namanya sendiri.

Sepakbola merupakan cabang olahraga beregu. Satu regu terdiri atas

sebelas orang pemain, yaitu satu orang kipper yang bertugas menjaga gawang dan

sepuluh orang pemain lainnya bertugas memasukkan bola ke gawang lawan.

Sepakbola berdurasi sembilan puluh menit dengan dua babak (2 X 45 menit)

(wikipedia.com, 2013). Pada umumnya olahraga ini dimainkan diatas lapangan

dengan rumput hijau, dan arena permainan olahraga ini kerap disebut lapangan

hijau.

Di Indonesia, sepakbola mulai masuk pada tahun 1930. Di bawah

naungan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), sepakbola mulai

digulirkan di tanah air. Hingga saat ini, sepakbola menjadi olahraga yang dapat

menghibur masyarakat. Sudah banyak yang memainkan olahraga ini di Indonesia,

mulai dari pemain profesional yang bermain di tim nasional dan klub sampai

pemain amatir yang bermain di Sekolah Sepakbola (SSB). Orang yang bermain
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sepakbola untuk sebuah klub atau tim disebut juga atlet sepakbola. Atlet dapat

diartikan juga sebagai olahragawan, terutama yang melakukan pertandingan atau

perlombaan (artikata.com, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa atlet sepakbola

adalah olahragawan yang bermain dan bertanding di bidang sepakbola.

Sejatinya permainan beregu, kekompakan dan kerjasama merupakan

elemen penting, para pemain dituntut untuk bermain terorganisir, yaitu dengan

mengikuti instruksi seorang pelatih yang berdiri di sisi lapangan. Pelatih dalam

sepakbola juga berperan sebagai manager, yang bertugas melatih dan mengatur

tim dari pemilihan pemain yang pertama kali diturunkan dalam pertandingan,

pemain cadangan, strategi bermain apa yang digunakan serta apa yang harus

dilakukan seorang pemain saat mereka di atas lapangan. Pemain harus menuruti

apa yang diperintahkan oleh pelatih dan melakukan yang terbaik untuk tim.

Sepakbola memang merupakan olahraga yang dimainkan secara

kelompok, namun kemampuan individu seorang pemain juga menjadi faktor

penentu keberhasilan sebuah tim. Skill yang paling dibutuhkan seorang pemain

dalam sepakbola adalah bagaimana mengolah bola dengan baik. Seorang

penyerang harus memiliki naluri mencetak goal yang baik, seorang gelandang

harus dapat mengatur ritme permainan dengan baik dan seorang pemain bertahan

harus membantu penjaga gawang untuk menghindari bola masuk ke gawang

sendiri. Selain kemampuan fisik seperti berlari dan menendang bola, seorang

pemain juga harus memiliki kecerdasan di lapangan. Kecerdasan seperti membaca

arah bola, bermain dengan teknik tinggi dan kemampuan bekerja sama dengan tim
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merupakan hal penting untuk seorang individu dalam bermain sepakbola agar

timnya dapat memperoleh keberhasilan dalam setiap pertandingan.

Seorang pemain sepakbola yang sudah bermain sejak lama akan

mengalami perkembangan dalam karirnya. Akan ada waktu dimana seorang

pemain akan mengalami peak performance dalam permainannya. Sejumlah orang

memiliki pandangan yang keliru tentang arti dari peak performance. Mereka

beranggapan bahwa pengertian peak performance adalah kemenangan. Atlet yang

mencapai peak performance adalah mereka yang menang, memperoleh medali

emas, piala, dan lain sebagainya, padahal penampilan puncak tidak menjamin

seorang atlet akan menang.

Pada hakikatnya peak performance tidak harus berujung pada

kemenangan, terlebih lagi di dalam olahraga beregu misalnya sepakbola. Hal ini

dikarenakan peak performance bukanlah hasil, melainkan sebuah proses mental

yang dapat menghantarkan para pemain pada kemenangan, namun tidak harus

menjadi pemenang maka seseorang dikatakan mencapai peak performance.

Setyobroto (2001) mengatakan bahwa prestasi atlet merupakan salah satu produk

kinerja dalam memahami proses terbentuknya sikap mental dan tingkah laku yang

membuahkan hasil yaitu “peak performance”. Menurutnya, sikap mental tidak

dapat dilihat dan di observasi sedangkan yang bisa dilihat dan diobservasi adalah

kinerja dan hasil kinerja yaitu prestasi yang berupa peak performance.

Fenomena peak performance yang dapat kita amati misalnya bagaimana

Jack Wilshere yang merupakan pemain dari salah satu klub sepakbola di Inggris

yang mengalami cidera dan tidak bisa bertanding selama 17 minggu mampu
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kembali bermain dan menunjukkan peak performance. Hal tersebut diakuinya

dalam sebuah wawancara dengan sebuah media di Inggris “Saya saat ini memang

belum tampil 100% tapi berkat keyakinan yang di miliki dalam diri Saya, Saya

akan tunjukkan bahwa Saya akan mencapai penampilan 100%” (Desember,

2012).

Selain itu, berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan di Sekolah

Sepakbola (SSB) Yapora Pratama terkait fenomena yang terjadi dilapangan,

peneliti mendapati beberapa atlet mengalami penurunan peak performance baik

dalam kontribusinya terhadap tim maupun produktivitas ia bermain. Hal ini

terlihat dari beberapa pertandingan yang diadakan setiap selesai melakukan

latihan.

SSB Yapora Pratama merupakan salah satu sekolah sepakbola yang ada

di Pekanbaru. SSB ini merupakan sekolah sepakbola tertua yang ada di

Pekanbaru. Sekolah ini didirikan untuk membentuk pemain atau atlet sepakbola

professional yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi sepakbola

nasional.

Peak performance merupakan aspek penting untuk ditinjau baik pada

saat atlet mengalami kekalahan maupun mengalami kemenangan. Kemenangan

dapat diraih dari berbagai faktor misalnya, lawan yang lemah, kondisi lapangan,

atau bahkan keberuntungan, namun esensi utama yang perlu dipersiapkan adalah

pemain. Pemain yang tidak dipersiapkan secara maksimal, dan tidak

mempersiapkan diri dengan mengevaluasi penampilan permainan sebelumnya,
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mungkin akan mengalami penurunan dalam penampilannya bermain, dan diwaktu

mendatang ia dapat membuat kesalahan fatal (Satiadarma, 2000).

Permasalahan Peak Performance lainnya yang dihadapi para atlet

sepakbola tersebut menurut sang pelatih adalah masih kurangnya komitmen dari

para atlet untuk melaksanakan latihan dengan tepat dan benar, kurangnya kesiapan

para atlet dan kemampuan untuk mengatasi ketegangan pada saat bertanding,

sebagian besar dari para atlet kurang mampu membuat strategi yang tepat untuk

mengatasi gangguan yang muncul dalam pertandingan, atlet juga kurang mampu

memusatkan perhatian dan keseriusan dalam setiap melakukan kegiatan yang

dilakukan oleh Sekolah Sepakbola (SSB). para atlet juga kurang mampu

mengevaluasi setiap proses latihan dan pertandingan yang telah dijalani, sehingga

atlet kurang mampu mengasilkan perbaikan atau peningkatan untuk pertandingan

selanjutnya.

Markos menambahkan bahwa kalau melihat dari kemampuan masing-

masing atlet, masih ada atlet yang kurang mampu menyelesaikan tugas yang

diberikan oleh pelatih maupun penguasaan teknik dalam permainan. Selain itu,

masih kurangnya kesiapan diri para atlet untuk menghadapi situasi, baik itu

karena kurangnya penguasaan teknik maupun kesiapan menghadapi pertandingan,

dalam segi kegigihan dalam menghadapi tugas dan situasi Sekolah Sepakbola

(SSB) Yapora Pratama masih belum maksimal untuk membentuk atlet yang sesuai

dengan prosedur yang diinginkan oleh Sekolah Sepakbola (SSB).

Beberapa studi menunjukkan pentingnya peranan faktor psikologis dalam

meningkatkan penampilan seorang atlet dalam mengikuti pertandingan. Fungsi
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faktor psikologis adalah sebagai penggerak atau pengarah penampilan atlet.

Faktor psikologis sering terungkap dalam ungkapan seperti: adu akal, motivasi,

tertekan, determinasi, atau yang menghambat, seperti: kecemasan, ketegangan,

hilang konsentrasi dan tidak percaya diri. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi

cenderung akan membuat seorang atlet mudah mengatasi kecemasan yang

muncul, kepercayaan diri adalah bagaimana seseorang memandang kemampuan

yang berhubungan dengan tugas yang akan dihadapi, jika seorang atlet merasa

mampu dan bisa mengatasi lawan, maka tingkat kecemasannya cenderung akan

rendah (Komarudin, 2012). Self efficacy secara positif mempengaruhi

performance (Beauchamp, Bray & Albinson, 2002).

Self efficacy merupakan rasa mampu dalam diri. Rasa mampu diri yang

positif akan memungkinkan seseorang untuk dapat menampilkan kemampuannya

secara optimal. Rasa mampu untuk melaukan atau meraih seseuatu mendorong

individu memberikan yang terbaik dari apa yang seseorang miliki agar apa yang

diinginkannya tercapai. Self efficacy yang tinggi memungkinkan seseorang

mencapai suatu peak performance.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang

mempengaruhi penampilan atlet beragam diantaranya motivasi, kepercayaan diri

konsentrasi, kecemasan, dan self efficacy. Faktor-faktor tersebut dapat

berpengaruh terhadap penampilan atlet itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Markos, yaitu pelatih dari Sekolah

Sepakbola (SSB) Yapora Pratama pada tanggal 22 September 2013, pendapat

pelatih tersebut sejalan dengan ungkapan Setiadarma (2000) bahwa, yang
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menyebabkan seorang dapat menjadi bintang atlet adalah karena para atlet

memanfaatkan berbagai pelatihan keterampilan psikologis. Berdasarkan pendapat

tersebut dapat diartikan bahwa dalam cabang olahraga sepak bola, disamping

dituntut kemampuan fisik juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikis. Markos

pelatih dari Yapora Pratama menambahkan bahwa secara jelas dapat dilihat pada

seorang atlet yang akan melakukan tembakan ke kegawang yang apabila terjadi

gangguan terhadap psikisnya maka besar kemungkinan tembakan tersebut tidak

akan berhasil. Akan tetapi, apabila seorang atlet mempunyai kekuatan psikis yang

stabil, maka besar kemungkinan tembakan tersebut akan berhasil.

Weinberg (dalam Setyobroto, 2001) mengatakan bahwa atlet yang

memiliki persepsi diri positif cenderung memiliki keyakinan diri serta penuh

percaya diri, memiliki motif berprestasi tinggi dan mental yang stabil sehingga ia

dapat memberikan kinerja “peak performance” yang baik.

Bandura (dalam Deborah & Cathy, 2001) mendefinisikan self efficacy,

diantaranya : self efficacy adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai

situasi dan dapat memberikan hasil positif. Self efficacy merupakan kepercayaan

tentang kemampuan atlet untuk melakukan tugas dengan sukses. self efficacy ini

mempengaruhi seseorang dalam merasa, berfikir dan bertindak.

Garland (dalam Jurnal Kementrian Pemuda dan Olahraga, 2012)

menyatakan bahwa tujuan mempengaruhi performa melalui proses berfikir atau

proses kognitif. Ketika individu menetapkan tujuan suatu tugas gerak, maka

tujuan tersebut mempengaruhi individu melalui valensi dan harapan
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penampilanya. Harapan penampilan adalah self efficacy atau kepercayaan diri atlet

untuk mencapai tingkat penampilan tertentu, dan salah satu aspek harapan

performa adalah kepercayaan atlet untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi

diestimasi bahwa atlet yang lebih percaya diri akan dapat mencapai tujuan yang

lebih spesifik karena performanya lebih baik. Bandura (dalam Jurnal Kementrian

Pemuda dan Olahraga, 2012) menyatakan self efficacy umumnya dipandang

sebagai sebuah kondisi khusus dari kepercayaan diri dan diyakini berkorelasi

positif dengan penampilan olahraga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan

penelitian tentang bagaimana “Hubungan Self Efficacy dengan Peak

Performance pada Atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama U-15 dan U-17”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti pada latar

belakang di atas maka masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah terdapat hubungan Self Efficacy

dengan Peak Performance pada Atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama U-15 dan

U-17?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mempelajari secara ilmiah

hubungan self efficacy dengan peak performance pada atlet Sepakbola. Untuk
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mencapai maksud tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui

dan menjelaskan apakah terdapat hubungan antara self efficacy dengan peak

performance pada atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama U-15 dan U-17.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian

Astriani (2010) dan Chu, Chen, Chen, dkk (2011). Adapun persamaan penelitian

Astriani dan Chu, dkk tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti

mengenai peak performance.

Selain memiliki kesamaan ada beberapa perbedaan antara penelitaian ini

dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriani dan Chu, dkk tersebut. Astriani

menggunakan kepercayaan diri sebagai variabel bebas, sedangkan penelitian ini

menggunakan self efficacy sebagai variabel bebas. Subjek penelitian juga berbeda,

subjek dalam penelitian Astriani adalah atlet bola basket, Chu dkk adalah atlet

tennis meja, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah atlet sepakbola.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran, memperluas wawasan dan perspektif pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi olahraga mengenai hubungan

self efficacy dengan peak performance pada atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama

U-15 dan U-17.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi

mereka yang berkecimpung di dunia olahraga, khususnya sepakbola. Tidak hanya

untuk atlet, namun juga untuk pelatih dan semua yang bersangkutan dengan

sepakbola SSB Yapora Pratama U-15 dan U-17.


