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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian model 
teoritis kompetensi psikologis prestasi pelari cepat 100 meter perorangan yang meliputi 
konsentrasi saat perlombaan, kepercayaan diri menjelang perlombaan, regulasi emosi 
menjelang perlombaan, persisten, dan kemampuan goal setting dengan data empiris. 
Variabel endogen penelitian ini adalah prestasi pelari cepat 100 meter perorangan, 
konsentrasi saat perlombaan, dan persisten. Variabel eksogen adalah kepercayaan diri 
saat perlombaan, regulasi emosi menjelang perlombaan, dan kemampuan goal setting. 
Sampel 51 orang pelari cepat 100 meter perorangan yang mengikuti pekan olahraga 
mahasiswa nasional tahun 2011. Pengumpulan data menggunakan metode behaviorally 
anchored rating scale (BARS) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
partial least square (PLS). Hasil penelitian ada empat hal. Pertama, ada kesesuaian 
antara model teoritis kompetensi psikologis prestasi pelari cepat 100 meter perorangan 
dengan data empiris. Kesesuaian model dievaluasi menggunakan Stone-Geisser Q 
square test. Kompetensi psikologis mempunyai pengaruh sebesar 89,3% terhadap 
prestasi pelari cepat 100 meter perorangan. Kedua, kepercayaan diri saat perlombaan 
berpengaruh terhadap prestasi pelari cepat 100 meter perorangan melalui konsentrasi 
saat perlombaan. Ketiga, regulasi emosi menjelang perlombaan berpengaruh terhadap 
prestasi pelari cepat 100 meter perorangan melalui konsentrasi. Keempat kemampuan 
goal setting berpengaruh terhadap prestasi pelari cepat 100 meter perorangan melalui 
persisten 

 

Kata kunci: Prestasi pelari cepat 100 meter perorangan, konsentrasi saat perlombaan, 

kepercayaan diri saat perlombaan, regulasi emosi menjelang perlombaan, 

kemampuan goal setting, dan persisten. 

 

 

Peringkat prestasi olahraga di Indonesia dari 

tahun ke tahun cenderung mengalami pe-

nurunan. Pernyataan tersebut seperti tersaji 

pada tabel 1 berikut:  

Tabel 1. Catatan Peringkat Prestasi Indonesia di 
Asian Games dan Sea Games 

No Tahun 
Asian Games 
Peringkat Ke- 

Tahun 
Sea Games 

Peringkat Ke- 

1. 1970 9 1997 1 

2. 1980 9 1999 3 

3. 1990 7 2001 3 

4. 1994 11 2003 3 

5. 1998 11 2005 5 

6. 2002 14 2007 4 

7. 2006 20 2009 3 

8. 2010 14 2011 1 

Sumber: Kemenpora (2012). Jejak Prestasi Olahraga 
Indonesia di Kancah Internasional: Sea 
Games, Asian Games, Olimpiade 1951-2011. 
Jakarta: Kementrian Pemuda Olahraga 
Republik Indonesia  

Kenyataan tersebut terjadi pula pada ca-

bang olahraga atletik di nomor lomba 100 

meter perorangan. Sepanjang sejarah olimpi-

ade dan kejuaraan dunia atletik, hanya pada 

tahun 1988, pelari cepat perorangan Indonesia 

memasuki babak nemi final. Sesudah pres-

tasi 1988, tidak seorang pelari cepat pero-

rangan Indonesia pun mampu lolos ke semifi-

nal kejuaraan tingkat dunia, termasuk pada 

kejuaraan dunia atletik. Menurut Pasurney 

(2010) sistem pembinaan di Indonesia perlu 

pembenahan. Perlu diupayakan proses pem-

binaan berbasis ilmu pengetahuan dan tek-

nologi, antara lain penerapan psikologi olah-

raga. 
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Mengacu pada Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem 

keolahragaan nasional secara eksplisit 

menegaskan bahwa olahraga prestasi adalah 

olahraga yang membina dan mengembang-

kan olahragawan secara terencana, berjen-

jang dan berkelanjutan melalui kompetisi 

untuk mencapai prestasi dengan dengan du-

kungan ilmu pengetahuan dan teknologi olah-

raga. Senada dengan Haag (1994) bahwa 

ilmu keolahragaan tersusun dari tujuh bidang 

teori dasar yaitu kesehatan olahraga, biome-

mekanika olahraga, psikologi olahraga, pe-

dagogi olahraga, sosiologi olahraga, sejarah 

olahraga, dan filsafat olahraga. Peran psiko-

logi olahraga melengkapi ilmu yang lain. 

Kebijakan ini sangat tepat, sebab peningkat-

an prestasi olahraga lari 100 meter perorang-

an di negara-negara yang memiliki tradisi 

prestasi dunia telah lama menggunakan me-

todologi kepelatihan maupun unsur-unsur 

pendukung yang berbasis ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Salah satu unsur pendukung 

tersebut adalah psikologi olahraga. 

Menurut Cox (2002) atlet adalah orang 

yang turut serta dalam pertandingan meng-

adu kekuatannya untuk mencapai suatu pres-

tasi. Sebelum melakukan pertandingan orang 

tersebut melakukan latihan-latihan agar men-

dapatkan kekuatan badan, daya tahan, kece-

patan, kelincahan, dan keseimbangan dalam 

mempersiapkan diri jauh hari sebelum kom-

petisi dimulai. Atlet lari cepat 100 meter per-

orangan yang disebut pelari cepat 100 meter 

perorangan merupakan atlet yang berlomba 

lari berjarak 100 meter yang dilakukan secara 

perorangan. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi pe-

lari cepat menurut Malisoux et al. (2006) meli-

puti faktor fisik, teknik, taktik, dan psikologis. 

Secara teoritis dengan kesiapan faktor fisik, 

teknik, taktik, dan psikologis yang lebih baik, 

maka pelari cepat akan tampil dengan pres-

tasi yang lebih baik dibandingkan dengan pe-

lari cepat yang memiliki kesiapan kurang 

memadai. Faktor fisik merupakan salah satu 

faktor fundamental yang menentukan apakah 

olahragawan berprestasi tinggi atau tidak pada 

cabang olahraga yang digelutinya (Bompa & 

Haff, 2009). 

Faktor yang mempengaruhi prestasi tinggi 

selain kesiapan fisik, penguasaan teknik, dan 

penerapan taktik yang tepat adalah faktor 

psikologis. Pada kompetisi tingkat tinggi ke-

menangan atau kekalahan justru ditentukan 

oleh faktor psikologis, terutama pada kondisi 

para pelari cepat 100 meter perorangan mem-

punyai kemampuan fisik, teknik, dan taktik 

pada level yang sama (Malisoux, 2006). 

Kemampuan untuk mengontrol proses 

pikiran dan berkonsentrasi pada tugas yang 

dihadapi secara universal diakui sebagai 

kunci yang paling penting untuk meraih 

prestasi olahraga (Abernaty, 2001). Pada 

umumnya elit atlet memiliki kemampuan dan 

energi optimal yang dapat secara fokus 

mengarahkan perhatiannya pada tugas gerak 

cabang olahraga yang dilakukannya (Wulf & 

Su, 2007).  

Menurut Cox (2002) konsentrasi meru-

pakan kemampuan atlet untuk memusatkan 

perhatian pada informasi yang relevan sela-

ma kompetisi. Berdasarkan pendapat terse-

but maka dapat dikatakan bahwa pengertian 
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konsentrasi adalah: (a) fokus pada suatu objek 

yang relevan (perhatian yang selektif);  (b) me-

melihara fokus perhatian dalam jangka waktu 

tertentu; dan (c) memiliki kesadaran pada 

situasi kompetisi. 

Menurut Cox (2002) kepercayaan diri 

merupakan salah satu faktor psikologis pen-

ting dalam aktivitas sehari-hari. Kepercayaan 

diri mampu membuat seseorang mampu 

berperilaku seperti yang diperlukan untuk 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan. 

Contoh seorang pelari menikmati kompetisi 

yang diikuti karena percaya bahwa ketika ia 

berada pada garis lintasan larinya serta tetap 

berada pada irama langkah (pace)nya maka 

ia memasuki garis finish tercepat. 

Kajian meta analisis yang dilakukan oleh 

Craft et al. (2003) membuktikan bahwa keper-

cayaan diri berpengaruh kuat terhadap pres-

tasi olahraga. Hal ini sejalan dengan peneli-

tian Hassmén et.al. (2004) yang menyatakan 

bahwa elite atlet golf memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi. 

Regulasi emosi adalah strategi sadar dan 

tidak sadar yang dilakukan individu untuk me-

melihara, menaikkan dan atau menurunkan 

perasaan, perilaku, dan respon fisiologis 

emosi (Gross & Thompson, 2007) baik emosi 

positif atau negatif  (Richards & Gross, 2000). 

Regulasi emosi berupa mereduksi emosi 

negatif atau emosi yang tidak diinginkan 

sekaligus menghadirkan emosi positif.  Emosi 

positif seperti menikmati kegiatan olahraga 

(enjoyment) merupakan prediktor penentu 

dari komitmen olahraga  serta alasan utama 

untuk mau terlibat dalam aktivitas olahraga 

(Scanlan et al., 2003).  

Regulasi emosi berupa regulasi emosi 

awal dan akhir. Regulasi emosi awal yaitu 

proses memelihara reaksi atlet dengan orang 

lain, tempat, atau situasi tertentu dengan 

mengontrol emosi untuk mencapai tujuan. 

Tujuan regulasi emosi awal mencakup me-

ngurangi emosi negatif dan tidak mengu-

rangi emosi positif. Regulasi emosi akhir be-

rupa pengurangan pengungkapan emosi 

negatif dan positif yang mempengaruhi inter-

aksi sosial yaitu mengarah pada reaksi 

negatif terhadap individu atau objek lain 

(Jones, 2003 dan Bonanno, 2001). Pelari 

cepat 100 meter perorangan memerlukan 

orang lain, sebagai dukungan sosial untuk 

strategi regulasi emosi (Rees et al., 2003 

serta Rees & Hardy, 2000). 

Kemampuan goal setting dapat diartikan 

sebagai suatu kemampuan merancang atau 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai 

(Weinberg, 2004). Target prestasi merupakan 

tujuan yang harus digapai oleh pelari cepat 

100 meter perorangan. Target prestasi lebih 

efektif ketika atlet berpatisipasi dalam menen-

tukan target (Weinberg & Weigand, 1993). 

Atlet diharapkan memiliki kemampuan mene-

tapkan target, agar ini memiliki usaha untuk 

meraihnya. Target prestasi menjadikan kegi-

atannya selama berlatih memiliki arah yang 

jelas. Menurut Locke dan Latham (2002) 

untuk memotivasi individu menaikkan pres-

tasi kinerjanya adalah dengan menjelaskan 

targetnya dengan jelas, apa yang harus 

dimulai dan dilanjutkan untuk dikerjakan. 
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Penentuan tujuan (goal setting) meru-

pakan salah satu pengembangan dari teori 

motivasi. Tujuan ini menggambarkan apa 

yang seharusnya dikerjakan dan berapa 

banyak usaha yang dibutuhkan untuk men-

capainya (Locke & Latham, 2002 serta 

Vancouver et al., 2001).  Penentuan tujuan 

yang tinggi dapat menuntun seseorang untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam menyelesai-

kan tugas. Weinberg dan Gould (2003) me-

nyatakan bahwa atlet yang mempunyai 

tujuan spesifik akan berkinerja lebih baik 

daripada yang berusaha tanpa tujuan atau 

tujuannya lebih umum. 

Persisten  diperlukan untuk menjaga mo-

tivasi agar target prestasi yang telah diten-

tukan tercapai (Stoebér dan Crombie, 2010).  

Persisten merupakan perilaku yang kontinyu 

dikerjakan untuk menggapai tujuan (Gould et 

al., 2002). Menurut Snyder (2000) persisten 

didahului oleh kemauan. Kemauan merupa-

kan sesuatu yang penting karena kemauan 

merupakan motivasi penggerak yang mem-

buat orang memiliki energi untuk menggapai 

tujuan. Kemauan akan mendorong individu 

untuk tetap bertahan dan persisten dalam 

usaha mengejar tujuan yang diinginkan.  

 Gunarsa (2004) menyatakan bahwa 

persisten merupakan salah satu faktor untuk 

mengetahui tinggi rendahnya motivasi, selain 

energi dan arah. Guna mencapai tujuan ter-

tentu, maka perilaku harus mempunyai sifat 

persisten. Seorang pelari cepat harus rela 

berlatih setiap hari demi sebuah tujuan yang 

ingin dicapai. Persisten ini sebelumnya dida-

hului oleh energi yang memberi kekuatan 

para sebuah perilaku. Arah merupakan unsur 

yang menuntun sebuah perilaku. Perilaku 

menjadi mempunyai tujuan, ke mana ujung 

perilaku akan berakhir menjadi lebih terlihat, 

dengan adanya arah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 

maka model teoritis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah : 

 

 

Gambar 1:  Model Teoritis Aspek Psikologis yang Berpengaruh terhadap Pestasi Pelari Cepat 100 Meter Perorangan 
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Berdasarkan model teoritis tersebut maka 

hipotesis yang  diajukan pada peneli-tian ini 

adalah: 

1. Terdapat kesesuaian antara model teoritis 

pengaruh konsentrasi, kepercayaan diri, 

regulasi emosi, kemampuan goal setting, 

dan persisten terhadap prestasi pelari 

cepat 100 meter perorangan dengan data 

empiris. 

2. Kepercayaan diri berpengaruh positif 

terhadap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan melalui konsentrasi. Makin 

tinggi kepercayaan diri maka semakin 

tinggi konsentrasi, semakin tinggi 

konsentrasi semakin tinggi prestasi pelari 

cepat 100 meter perorangan. 

3. Regulasi emosi berpengaruh positif 

terhadap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan melalui konsentrasi. Makin 

tinggi regulasi emosi maka semakin tinggi 

konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi 

semakin tinggi prestasi pelari cepat 100 

meter perorangan. 

4. Kemampuan goal setting berpengaruh 

positif terhadap prestasi pelari cepat 100 

meter perorangan melalui persisten. Makin 

tinggi kemampuan goal setting maka 

semakin tinggi persisten, semakin tinggi 

persisten semakin tinggi prestasi pelari 

cepat 100 meter perorangan. 

 

METODE  
 

 Pada penelitian ini terdapat beberapa 

variabel penelitian yaitu prestasi pelari cepat 

100 meter perorangan, konsentrasi, keper-

cayaan diri, regulasi emosi, kemampuan goal 

setting, serta persisten. Semua variabel adalah 

laten karena tidak diukur secara langsung dan 

diukur berdasarkan indikator-indikator atau 

variabel manifest (Haenlein & Kaplan, 2004).  

Penelitian ini dilakukan terhadap pelari 100 

meter perorangan yang mengikuti POMNAS XII 

tahun 2011 yang berjumlah 51 orang. Atlet 

mahasiswa dipilih sebagai sampel penelitian 

karena mewakili rentang usia perkembangan 

yang sudah matang secara tugas perkem-

bangan. Selain itu kriteria subjek penelitian 

yang lain adalah mereka yang sudah meng-

ikuti masa berlatih lebih dari 8 tahun, serta 

tidak cacat fisik, dan sehat.  

Peneliti memilih menggunakan alat ukur 

berbasis perilaku (behaviorally anchoring 

rating scales/BARS) untuk mengungkapkan 

aspek psikologis subjek penelitian. Perilaku 

yang dinilai diperoleh melalui critical insident 

technic sesuai dengan aspek psikologis yang 

diukur. Pendekatan ini dipilih karena lebih 

tepat guna dalam dunia olahraga. Sehingga 

aspek yang dibidik lebih tepat sasaran, meng-

ingat kecenderungan atlet enggan untuk 

menggunakan self report dalam mengung-

kapkan deskripsi dirinya. 

Data dianalisis melalui perhitungan Partial 

Least Square (PLS). Pertimbangan menggu-

nakan PLS karena model penelitian meng-

indikasikan lebih dari satu variabel tergan-

tung, jumlah sampel kecil (kurang dari 100 

orang), serta data tidak bersifat multivariat 

normal. 

 

HASIL 

HASIL 
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HASIL  

Hasil analisis inner model tersaji berikut ini 

Model struktural dievaluasi mengguna-

kan goodness of fit model, yaitu menunjukkan 

perbedaan antara nilai-nilai yang diamati dan 

nilai-nilai yang diperkirakan oleh model. Good-

ness of fit (pengujian kesesuaian) dievaluasi 

menggunakan nilai Q-square predictive rele-

vance.  

Berdasarkan hasil perhitungan Q-square 

diperoleh nilai sebesar 0,99 berarti lebih 

besar dari 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

model memenuhi kualifikasi goodness of fit, 

model dapat diterima. 

Penilaian terhadap inner weight dapat 

dilakukan dengan melihat hubungan lang-

sung antar konstruk laten dengan memperha-

tikan hasil estimasi koefisien parameter path 

dan tingkat signifikansinya. Inner weight 

dapat juga menunjukkan hasil pengujian 

hipotesis. Guna menguji hipotesis yang diaju-

kan, dapat dilihat besarnya nilai t-statistik. 

Apabila nilai t statistik > t tabel (untuk N=51, t 

tabel=2,008) maka hipotesis akan diterima. 

Konsentrasi berpengaruh positif terhadap 

prestasi pelari cepat dengan koefisien sebe-

sar 0,183 dan t statistik sebesar 2,300. 

Kepercayaan diri berpengaruh positif terha-

dap prestasi pelari cepat dengan nilai koefi-

sien sebesar 0,150 dan t statistik sebesar 

2,355. Regulasi emosi berpengaruh positif 

terhadap prestasi pelari cepat dengan nilai 

koefisien sebesar 0,331 dan t statistik sebe-

sar 6,862. Kemampuan goal setting berpe-

garuh positif terhadap prestasi pelari cepat 

dengan nilai koefisien sebesar 0,204 dan t 

statistik sebesar 2,448. Persisten berpenga-

ruh positif terhadap prestasi pelari cepat 
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dengan nilai koefisien sebesar 0,155 dan t 

statistik sebesar 3,138. 

Kepercayaan diri dan regulasi emosi 

berpengaruh positif melalui konsentrasi ter-

hadap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan. Kemampuan goal setting ber-

pengaruh positif terhadap prestasi pelari 

cepat melalui persisten. Hal ini berdasarkan 

pengujian pengaruh intervening dihasilkan 

bahwa pengaruh total > pengaruh langsung, 

sehingga intervening diperlukan.  

 

PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ter-

dapat kesesuain model teoritis dengan data 

empiris. Hasil pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan bahwa konsentrasi, keperca-

yaan diri, regulasi emosi, kemampuan goal 

setting, dan persisten berpengaruh positif 

terhadap prestasi pelari cepat seperti yang 

ditunjukkan pada hasil analisis. 

Hal ini senada dengan pendekatan kog-

nitif. Prestasi pelari cepat 100 meter per-

orangan merupakan manifestasi dari serang-

kaian pemahaman yang tepat atas tugas 

yang seharusnya dilakukan, keahlian apa 

yang dibutuhkan, serta kecakapan untuk 

mengaplikasikan solusinya pada saat perlom-

baan berlangsung secara efisien (Jones, 

2002 dan Raglin, 2001). 

Konsentrasi berpengaruh positif terha-

dap prestasi pelari cepat 100 meter perorang-

an. Hal ini sejalan dengan pendapat Perkins-

Ceccato et al. (2003) bahwa konsentrasi 

mempengaruhi prestasi atlet. Kemampuan 

untuk mengontrol proses pikiran dan ber-

konsentrasi pada tugas yang dihadapi secara 

universal diakui sebagai kunci yang paling 

penting untuk meraih prestasi olahraga 

(Abernaty, 2001). Pelari cepat 100 meter per-

orangan yang kehilangan konsentrasi pada 

saat start, akan dapat melakukan gerakan 

start tidak efektif. Atlet dapat keluar garis start 

lebih lamban dibandingkan dengan kompe-

titornya. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap 

pencapaian prestasinya, mengingat jarak 

tempuh yang relatif dekat ntuk nomor lomba 

100 meter perorangan.    

Senada dengan pendapat Baumeister et 

al. (2008) dan Fannin (2005) yang mengemu-

kakan jika konsentrasi atlet terganggu pada 

saat melakukan gerakan olahraga, apalagi 

dalam pertandingan maka dapat timbul 

berbagai masalah. Masalah-masalah terse-

but seperti berkurangnya akurasi gerakan, 

tidak dapat menerapkan strategi karena tidak 

mengetahui harus melakukan apa. Pada 

akhirnya atlet sulit mencapai prestasi optimal. 

Sependapat dengan Moran (2009) yang 

menyatakan bahwa konsentrasi merupakan 

sesuatu yang penting bagi atlet untuk men-

capai prestasi puncak. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa keper-

cayaan diri berpengaruh positif terhadap 

prestasi pelari cepat. Hal ini senada dengan 

Luthan et al. (2007), Craft et al. (2003), dan 

Stolz (1999), yang membuktikan bahwa ke-

percayaan diri berpengaruh terhadap kinerja 

atlet. Pelari cepat 100 meter perorangan yang 

percaya diri mampu memperkirakan tindakan 

apa yang harus dilakukan untuk mampu me-

raih prestasi optimal. Senada dengan Cox 
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(2002) yang mengemukakan bahwa keper-

cayaan diri merupakan salah satu aspek 

kepribadian penting dalam aktivitas sehari-

hari. Kepercayaan diri mampu membuat se-

seorang mampu berperilaku seperti yang 

diperlukan untuk memperoleh hasil seperti 

yang diharapkan. 

Penelitian ini membuktikan bahwa bahwa 

kemampuan mengelola emosi menjelang 

perlombaan berpengaruh positif terhadap 

prestasi pelari cepat. Kemampuan mengelola 

emosi merupakan usaha mengubah valensi 

baik atau buruk yang terjadi antara individu 

dan lingkungan dalam bentuk koping, 

regulasi mood, dan pertahanan psikologis 

(Planap, 1991). Seorang pelari cepat membu-

tuhkan suatu regulasi emosi yang baik untuk 

mengurangi emosi negatif dan ketegangan 

yang ditimbulkan oleh berbagai situasi yang 

dihadapinya saat akan bertanding. Kemam-

puannya dalam meregulasi emosi dapat 

membantu dirinya didalam mengontrol emosi 

dari berbagai pengaruh situasi baik internal 

maupun eksternal. Ketika pelari cepat mam-

pu meregulasi emosinya dengan baik maka 

akan mempengaruhi tugas geraknya ketika 

bertanding. Selain itu, atlet memerlukan 

orang lain, sebagai dukungan sosial untuk 

strategi regulasi emosi (Rees et al., 2003 

serta Rees & Hardy, 2000). Kemampuan 

mengelola emosi pada pelari cepat sangat 

diperlukan. Kondisi pada saat start, selain 

memerlukan konsentrasi, pelari cepat juga 

harus mampu mengatur emosinya. Pelari ce-

pat dituntut rileks, mampu mengatur kece-

masan, membangkitkan kepercayaan dirinya, 

agar semua gerakannya sesuai dengan aba-

aba sehingga tidak melakukan start salah. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Deaner dan Silva (2002) serta 

Orlick (2000) yang menyimpulkan bahwa 

regulasi emosi berpengaruh terhadap pres-

tasi atlet. Regulasi emosi dapat dipahami 

sebagai suatu proses yang mengaktivasi 

pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus 

menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Karena itulah sering-

kali pula regulasi emosi digambarkan sebagai 

sebuah siklus karena feedback dari tingkah 

laku sebelumnya, digunakan untuk membuat 

penyesuaian dalam usahanya saat ini. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bah-

wa kemampuan menetapkan target waktu 

prestasi berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi pelari cepat 100 meter perorangan.  

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Locke dan Latham 

(2002) selama 35 tahun meneliti goal setting 

mengemukakan bahwa 90% hasil studi me-

nunjukkan pengaruh positif terhadap prestasi. 

Target waktu prestasi merupakan tujuan yang 

harus digapai oleh pelari cepat. 

Kemampuan goal setting dapat diartikan 

sebagai suatu kemampuan merancang atau 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai 

(Weinberg, 2004). Target prestasi lebih efektif 

ketika atlet berpatisipasi dalam menentukan 

target (Weinberg & Weigand, 1993). Atlet 

diharapkan memiliki kemampuan menetap-

kan target, agar ini memiliki usaha untuk me-

raihnya. Target prestasi menjadikan kegiat-

annya selama berlatih memiliki arah yang 

jelas. Menurut Locke dan Latham (2002) 
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untuk memotivasi individu menaikkan pres-

tasi kinerjanya adalah dengan menjelaskan 

targetnya dengan jelas, apa yang harus dimu-

lai dan dilanjutkan untuk dikerjakan. 

Upaya mencapai target yang ditentukan 

agar efektif diperlukan umpan balik. Umpan 

balik bermanfaat bagi pelari cepat 100 meter 

perorangan untuk mengetahui usaha apa 

yang telah dilakukan serta ketepatan strategi 

yang digunakan untuk menggapai target yang 

telah ditentukan. Ketika pelari cepat 100 

meter perorangan menemukan bahwa target-

nya tidak terpenuhi, maka ia akan mening-

katkan usahanya agar targetnya tercapai 

(Matsui, Okada, & Inoshita, 1983). 

Penelitian ini membuktikan bahwa persis-

ten dalam berlatih berpengaruh positif ter-

hadap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan. Hal ini senada dengan Locke 

dan Latham (2002) yang menyatakan bahwa 

untuk meraih prestasi diperlukan upaya yang 

persisten. Pelari cepat 100 meter perorangan 

dituntut untuk persisten dalam berlatih. Pro-

gram latihan fisik dan teknik yang dibuat 

pelatih untuknya harus dijalankan setiap hari 

sesuai jadwal dan bebannya. Ketika atlet 

tidak menjalankan program, maka akan 

mempengaruhi kemampuan gerak serta 

teknik dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pelari cepat. Maka hal inilah yang menurut 

Bompa dan Haff (2009) elite atlet cenderung 

melakukan latihan fisik minimal 95 % dari 

program yang sudah dibuatkan untuknya. 

Persisten  diperlukan untuk menjaga mo-

tivasi agar target prestasi yang telah diten-

tukan tercapai (Stoebér dan Crombie, 2010).  

Persisten merupakan perilaku yang kontinyu 

dikerjakan untuk menggapai tujuan (Gould et 

al., 2002). Menurut Snyder (2000) persisten 

didahului oleh kemauan. Kemauan merupa-

kan sesuatu yang penting karena kemauan 

merupakan motivasi penggerak yang mem-

buat orang memiliki energi untuk menggapai 

tujuan. Kemauan akan mendorong individu 

untuk tetap bertahan dan persisten dalam 

usaha mengejar tujuan yang diinginkan. 

Seorang pelari cepat 100 meter perorangan 

yang terpacu untuk menjadi yang terbaik 

dalam cabang olahraganya biasanya mampu 

menekan dirinya untuk selalu tampil secara 

maksimal. Begitupun saat menjalani latihan, 

atlet akan dengan senang hati menjalani 

bahkan menambah porsi latihan dengan sen-

dirinya. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaku-

kan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Model aspek psikologis prestasi pelari ce-

pat 100 meter perorangan yang meliputi 

konsentrasi, kepercayaan diri, regulasi 

emosi, kemampuan goal setting, dan per-

sisten sesuai dengan data empiris. Temuan 

yang menarik dari penelitian ini adalah 

regulasi emosi berpengaruh paling kuat 

terhadap pencapaian prestasi pelari 

cepat 100 meter perorangan. Pelari cepat 

100 meter perorangan yang memiliki 

regulasi emosi tinggi akan menikmati 

kompetisi yang dlakukan. Melalui proses 

kognitif atlet meregulasi stimulasi emosi 
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yang diterima. Pada proses regulasi ini, 

atlet memilih strategi yang tepat untuk 

melakukan tugas geraknya secara efektif.  

Efektivitas gerak yang dilakukan akan 

meningkatkan efisiensi waktu dalam kom-

petisi.  Waktu yang semakin efisien berarti 

prestasi yang teraih semakin optimal.  

2. Kepercayaan diri berpengaruh terhadap 

prestasi pelari cepat 100 meter perorang-

an melalui konsentrasi. Temuan peneli-

tian ini adalah konsentrasi sebagai varia-

bel intervening antara kepercayaan diri 

terhadap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan. Atlet yang percaya diri mera-

sa mampu mengekspresikan ketrampilan 

teknik, fisik, dan strategi yang didapat 

selama proses latihan. Atlet memiliki 

keyakinan mampu melakukan tugas 

geraknya dengan baik. Keyakinan ini 

membuat atlet konsentrasi terhadap 

tugas gerak apa yang harus dilakukan. 

Konsentrasi dilakukan melalui proses 

kognitif dengan memilih strategi yang 

tepat baginya untuk memenangkan 

kompetisi. Strategi yang tepat, efektivitas 

tugas gerak yang dilakukan membuat 

atlet mampu meningkatkan efisiensi 

waktu. Berarti waktu tempuh yang diraih 

semakin cepat. Kata lain prestasi semakin 

optimal. 

3. Regulasi emosi berpengaruh terhadap 

prestasi pelari cepat 100 meter perorang-

an melalui konsentrasi. Temuan peneliti-

an ini adalah konsentrasi sebagai variabel 

intervening antara regulasi emosi terha-

dap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan. Atlet yang memiliki regulasi 

emosi tinggi akan lebih konsentrasi ter-

hadap tugas gerak yang harus dilakukan. 

Melalui konsentrasi atlet memilih stimu-

lasi agar tugas geraknya efektif. Atlet 

memilih stimulasi melalui proses kognitif 

sehingga menghasilkan respon yang 

tepat. Respon yang tepat akan mendo-

rong pelaksanaan tugas gerak secara 

lebih efektif. Tugas gerak yang dilakukan 

dengan efektif mempercepat waktu 

tempuh yang diraih atlet. Berarti prestasi 

yang diraih akan optimal.  

4. Kemampuan goal setting berpengaruh 

terhadap prestasi pelari cepat 100 meter 

perorangan melalui persisten. Temuan 

penelitian ini adalah persisten sebagai 

variabel intervening antara kemampuan 

goal setting dan prestasi pelari cepat 100 

meter perorangan. Atlet yang mampu 

menetapkan goal setting bagi dirinya 

sendiri akan terdorong untuk persisten 

dalam berlatih. Target waktu prestasi 

yang ditentukan akan memberi arah bagi 

atlet untuk terus berlatih secara persisten. 

Melalui persisten atlet akan mengasah 

dan meningkatkan ketrampilan teknis, 

fisik, dan strategi untuk menghadapi kom-

petisi yang hendak diikuti. Ketrampilan 

teknis, fisik, dan strategi akan membuat 

tugas gerak yang dilakukan lebih efektif. 

Efektivitas tugas gerak akan meningkat-

kan waktu tempuh yang diraih atlet. Kata 

lain prestasi atlet akan lebih optimal 

sesuai dengan target waktu yang telah 

ditentukan. 
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Berdasarkan kesimpulan yang sudah di-

kemukakan, saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi organisasi induk cabang olahraga 

yang menaungi pelari cepat 100 meter 

perorangan sebagai kepanjangan tangan 

dari pemerintah. Program-program pe-

ngelolaan pelari cepat 100 meter per-

orangan berbasis faktor psikologis yang 

terintegrasi, melalui:  

a. Penggunaan faktor psikologis sebagai 

konstruk alat ukur untuk mengidentifi-

kasi kemampuan atlet (melengkapi 

faktor fisik) di awal intensifikasi latihan. 

b. Pengelompokan atlet berdasar faktor 

psikologis, sehingga memunculkan 

rekomendasi jenis pelatihan keteram-

pilan psikologis yang sesuai. 

c. Pemantauan saat latihan, sehingga 

dapat menggambarkan dinamika fak-

tor psikologis yang terjadi saat meng-

hadapi situasi lomba. 

d. Evaluasi penguasaan faktor psikolo-

gis melengkapi tes parameter fisik 

menjelang perlombaan atau saat pe-

riode kompetisi. 

e. Program pembinaan atlet pelari cepat 

berbasis aspek psikologis perlu dila-

kukan untuk melengkapi latihan fisik, 

asupan nutrisi, agar prestasi pelari 

cepat lebih optimal. Program yang 

direkomendasikan yaitu program pe-

latihan regulasi emosi. 

2. Bagi pelari cepat 100 meter perorangan, 

memahami faktor psikologis yang berpe-

ran terhadap pencapaian prestasi. Atlet 

dapat menentukan target waktu prestasi 

di awal periodesasi kompetisi. Atlet men-

jalankan program latihan yang dirancang 

baginya dengan persisten. Atlet meng-

upayakan untuk selalu konsentrasi da-

lam perlombaan, percaya diri dalam 

melakukan gerak pemanasan (persiapan) 

menjelangan perlombaan. Atlet memiliki 

kemampuan regulasi emosi yang tinggi 

terutama saat di roll call.  

3. Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Penelitian ini menggunakan behave-

ourally anchoring rating scale (BARS) 

yang dinilai oleh rater untuk memper-

oleh data faktor psikologis. Guna me-

ngetahui faktor psikologis yang mem-

pengaruhi prestasi pelari 100 meter 

perorangan  sebaiknya dilengkapi pen-

dekatan lain seperti self report agar di-

peroleh data yang lebih komprehensip. 

b. Penggunaan partial least square (PLS) 

sebagai metode analisis data dapat di-

terapkan pada cluster yang berbeda, 

seperti untuk kelompok usia remaja 

atau junior. Setiap cluster memiliki 

karakteristik psikologis yang berbeda. 

Hal ini untuk memperkaya pe-ngem-

bangan model teoritis faktor-faktor psi-

kologis yang mempengaruhi prestasi 

pelari cepat 100 meter per-orangan. 
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