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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara self efficacy dengan peak

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

Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara self efficacy

dengan peak performance pada atlet sepakbola SSB Yapora Pratama U-15 dan U-

17, artinya semakin tinggi self efficacy pada atlet sepakbola maka akan semakin

tinggi peak performancenya, sebaliknya semakin rendah self efficacy pada atlet

sepakbola maka semakin rendah pula peak performancenya.

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah peneliti lakukan

diketahui bahwa kategori self efficacy atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama U-15

dan U-17 Pekanbaru adalah tinggi, begitu pula dengan hasil kategorisasi peak

performance yang dimiliki atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama U-15 dan U-17

Pekanbaru adalah tinggi. Ketiga dimensi dari self efficacy yaitu magnitude,

generality, strength berhubungan sangat signifikan dengan peak performance dan

dimensi strength merupakan dimensi yang paling berhubungan dengan peak

performance.
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B. Saran

1. Kepada Para atlet

Diharapkan kepada para atlet agar dapat mempertahankan self efficacynya,

dan tetap mengetahui dan memiliki penyelesaian tugas yang tepat, lebih memiliki

pengalaman yang baik, lebih memiliki kesiapan menghadapi dan mengarahkan

perilaku yang tepat, dan lebih gigih dalam menghadapi setiap tugas dan tantangan

tanpa terpengaruh penilaian orang lain, lebih memiliki komitmen dan sasaran

yang jelas, lebih mampu memusatkan perhatian dan mengenali situasi yang

menekan, lebih mampu menggunakan strategi dan lebih melakukan evaluasi serta

memahami secara jelas perbedaan kondisi bermain baik dan buruk. Self efficacy

yang tinggi dari para atlet akan dapat membantu atlet mencapai peak

performance.

Adapun atlet dapat meningkatkan self efficacy yang dimilikinya, dengan

memperhatikan dimensi-dimensi yang membentuk self efficacy, yaitu tingkat

kesulitan tugas (magnitude), generalisasi (generality), dan kekuatan (strength).

Para atlet dapat lebih berfokus untuk meningkatkan kekuatan dari keyakinan

dalam diri untuk membantu mengoptimalkan self efficacy dan mencapai peak

performance.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini belumlah sempurna, terdapat berbagai kelemahan dan

kekurangan.  Oleh karena itu disarankan untuk peneliti yang akan datang agar
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dapat mengkaitkan peak performance dengan self confidence dan fulfilling

prophesy. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan analisis perbandingan dari

para atlet sepakbola U-15 dan U-17.


