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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Peak Peformance 

1. Pengertian Peak Performance 

Williams (1998) Penampilan puncak adalah kekuatan yang luar 

biasa ketika seorang atlet dapat mengeluarkan kemampuannya secara 

maksimal baik fisik maupun mental. Penampilannya luar biasa, bahkan 

melampaui kemampuan biasanya saat bermain. Csikszentmihalyi 

(Williams, 1998) mendefinisikan penampilan puncak adalah ketika 

kemampuan seseorang sesuai dengan tentangan dalam situasinya.  

Antony Robbins (Karnadjaja, Edianto, dkk. 2007) pakar peak 

performance (penampilan puncak) menyimpulkan bahwa “emotion 

creates motion”, yang artinya perasaan termotivasi akan mendorong kita 

untuk mengambil tindakan. Namun sebaliknya juga berlaku kaidah, 

“motion creates emotion” yang artinya jika kita mengambil tindakan 

dengan penuh semangat, maka emosi untuk terus berusaha akan tercipta 

dengan sendirinya. Dengan demikian bila kita tidak bersemangat, maka 

berusahalah melakukan tindakan terlebih dahulu meski kecil, dan 

semangat akan tumbuh dengan sendirinya 

Komarudin (2013) Penampilan puncak adalah kemampuan yang 

dicapai untuk mencapai kemampuan maksimal. Pencapaian penampilan 

puncak dapat membangun kepercayaan diri atlet. Zinnser (dalam 

15 
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Komarudin, 2013) berpendapat penampilan puncak adalah korelasi 

langsung antara tingginya tingkat kepercayaan diri dan kinerja olahraga 

yang sukses. 

Privette (Williams, 1998) mendefinisikan penampilan puncak 

adalah perilaku yang melebihi penampilan rata-rata seseorang  atau 

penampilan yang lebih unggul dari biasanya. Williams (1998) Atlet yang 

dapat menunjukan penampilan puncaknya akan menjadi atlet yang 

mempunyai pribadi yang baik. Atlet yang dapat menampilkan performa 

puncaknya sangat jarang dan untuk menampilkan penampilan puncak 

perlu latihan sehingga intensitas untuk menuju penampilan puncak 

menjadi lebih sering. Atlet yang dapat menampilkan penampilan puncak 

akan lebih konsisten dalam bermain dan lebih optimal. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penampilan 

puncak (peak performance) adalah suatu kondisi optimal yang dimiliki 

seorang atlet saat melakukan segala bentuk kegiatan oalahraganya ketika 

bertanding. 

2. Aspek-aspek Peak Performance 

Garfied dan Bennett (dalam Williams, 1998) menjelaskan beberapa 

aspek peak performance setelah mewawancarai ratusan atlet terbaik. 

Aspek-aspek di saat atlet mengeluarkan performa terbaiknya, antara lain: 

a. Mental santai 

Mental santai adalah kondisi ketenangan secara internal. Individu atau 

atlet tidak merasa terburu-buru saat melakukan sesuatu. Sebaliknya, 
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mereka melakukan aktivitasnya dengan tenang, efektif, tidak 

melampaui batas waktu, karenanya mereka merasakan waktu bergerak 

lebih lambat daripada pergerakan yang mereka lakukan. 

b. Fisik yang santai  

Fisik yang santai adalah ketika kondisi ini atlet tidak merasakan 

adanya ketegangan, atau kesulitan dalam melakukan suatu gerakan 

tertentu. Segala aktivitas motorik dapat dilakukannya dengan mudah, 

refleks yang dilakukan terarah secara tepat dan akurat. 

c. Optimis  

Atlet merasa penuh percaya diri, yakin dengan apa yang dilakukannya 

akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan, mereka tidak 

merasakan adanya keraguan untuk memberikan reaksi yang tepat 

bahkan terhadap ancaman tantangan lawan yang tangguh sekalipun.  

d. Fokus  

Atlet merasakan adanya keseimbangan psikofisik, segala sesuatu 

bekerja secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang selaras dan 

berlangsung secara otomatis pada saat kini. 

e. Berenergi tinggi 

Istilah yang dikenal awam adalah “panas”. Biasanya awam 

menggunakan istilah “belum panas” untuk memberikan penilaian 

terhadap atlet yang tampaknya belum siap bertanding, masih 

mencoba-coba melakukan serangan dan lain-lain. Dalam kondisi 
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puncak, atlet menikmati aktivitas dengan keterlibatan emosi yang 

tinggi. 

f. Kesadaran tinggi 

Dalam kondisi ini atlet memiliki kesadaran yang tinggi tentang apa 

yang terjadi pada dirinya dan pada diri lawannya. Atlet peka terhadap 

perubahan posisi, sasaran, serangan, pertahanan dan sebagainya. Atlet 

menjadi peka terhadap berbagai rangsangan dan mampu 

mengantisipasi rangsang secara akurat. 

g. Terkendali 

Atlet seolah-olah tidak secara sengaja mengendalikan gerakan-

gerakannya, namun segala sesuatu berlangsung seperti ada hal lain 

yang mengendalikan. Segala sesuatu berlangsung dengan benar. 

h. Terselubung 

Dalam kondisi ini atlet merasa seperti berada di dalam kepompong, 

sehingga ia mampu menutup penginderaannya dari gangguan-

gangguan eksternal maupun internal. Akibatnya, atlet menjadi lebih 

mudah mengakses ketrampilan psikologisnya dan menyingkirkan 

berbagai kendala atau hambatan psikofisik dalam menjawab 

tantangan. Ia seperti diselimuti atau diseludungi oleh energi tertentu 

yang mampu memisahkan dirinya dengan lingkungan yang 

mengganggu. 
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 Dari uraian aspek-aspek peak performance diatas dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang dapat menjadikan atlet dapat 

mencapai peak performance ketika melakukan pertandingan diantara, atlet 

harus mempunyai mental santai ketika bertanding sehingga atlet memiliki 

ketenangan secara internal, fisik yang santai terlihat ketika atlet tidak 

merasakan ketegangan ketika bertanding, atlet harus optimis agar tidak 

merasakan keraguan ketika bertanding, atlet harus fokus agar merasakan 

keseimbangan psikofisik, atlet harus berenergi tinggi agar atlet dapat 

terlibat emosi yang tinggi, kesadaran tinggi sehingga atlet dapat 

mengantisipasi rangsang secara akurat, atlet harus terkendali sehingga 

dapat mengendalikan gerakan-gerakannnya, dan atlet merasa terselubung 

sehingga mampu mengatasi gangguan eksternal maupun internal. 

3. Karakteristik Peak Performance 

Ravizza (Williams, 1998) menjelaskan bahwa 80% atlet yang 

mengalami apa yang dikenal sebagai penampilan puncak melaporkan 

bahwa dalam kondisi mereka mengalami hal-hal sebagai berikut: 

a. Hilangnya rasa takut, atlet tidak merasa takut untuk gagal 

b. Tidak terlalu memikirkan penampilan 

c. Terlibat secara mendalam didalam aktivitas olahraganya 

d. Penyempitan dan pemusatan perhatian 

e. Merasakan tidak terlalu berupaya, tidak memaksakan sesuatu berjalan 

dengan sendirinya 
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f. Merasakan demikian mudah untuk mengendalikan segalanya 

disorientasi waktu dan tempat, seolah-olah hal lain menjadi lebih 

lambat, dan peluang untuk melakukan sesuatau menjadi demikian 

besar. 

g. Segala sesuatunya sepertinya demikian menyatu dan terintegrasi 

dengan baik 

h. Perasaan akan adanya sesuatu keunikan yang berlangsung seolah-olah 

tanpa disadari, dan bersifat sementara.  

Dari uraian karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa karakteristik atlet ketika mencapai peak performance 

diantaranya, atlet tidak merasakan rasa takut ketika bertanding, atlet tidak 

memikirkan penampilannya, atlet terlibat dalam aktivitas olahraganya, 

atlet dapat memusatkan perhatiannya ketika bertanding, atlet merasakan 

gerakannya berlangsung secara sendirinya, atlet dapat mengendalikan 

permainannya, penampilan atlet terintegrasi dengan baik, dan atlet 

merasakan keunikan yang ada pada dirinya. 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peak Performance 

Cohn (dalam Williams, 1998)  lebih diperkuat temuan sebelumnya 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peak performance antara 

lain: 

a. Fokus  

Atlet merasakan adanya keseimbangan psikofisik, segala sesuatu 

bekerja secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang selaras dan 
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berlangsung secara otomatis pada saat kini. Pemikiran seorang atlet 

terpusat pada suatu titik objek yang menjadi sasarannya. Ketika atlet 

dapat fokus dalam suatu pertandingan maka atlet akan mudah untuk 

mencapai penampilan puncak. 

b. Merasa bahwa kinerja bekerja secara  otomatis dan mudah  

Atlet merasakan bahwa penampilan dan kemampuannya saat 

bertanding dapat bekerja secara otomatis dan sangat mudah dalam 

melakukan sesuatu sehingga atlet dapat mencapai penampilan puncak.  

c. Perasaan terkontrol atas emosi, pikiran, dan gairah 

Atlet dapat mengendalikan emosi, pikiran, dan gairah sehingga atlet 

dapat bermain sebaik mungkin dan mencapai penampilan terbaiknya. 

d. Merasa sangat percaya diri 

Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang 

memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu tindakan. Seorang atlet yang memiliki rasa percaya diri yang 

baik percaya bahwa dirinya akan mampu menampilkan penampilan 

terbaiknya seperti yang diharapkan. 

e. Tidak adanya rasa takut 

Atlet merasakan keberanian yang sangat tinggi sehingga atlet tidak 

merasa takut meskipun berhadapan dengan atlet yang lebih baik dari 

dirinya. 
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f. Merasa santai secara fisik dan mental 

Atlet merasakan kondisi yang santai sehingga tidak merasakan 

ketegangan dan kecemasan baik pada fisik dan psikologis atlet.   

Berdasarkan  pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peak performance, yaitu 

fokus, merasa bahwa kinerja bekerja secara  otomatis dan mudah, 

perasaan terkontrol atas emosi, pikiran, dan gairah, merasa sangat percaya 

diri, tidak adanya rasa takut, dan merasa santai secara fisik dan mental. 

 

B. Kepercayaan Diri Atlet 

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

Dalam kamus Psikologi disebutkan bahwa, percaya diri adalah 

kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari 

kemampuannya yang dimiliki, serta dapat memanfaatkan secara tepat 

(Anshari,1996). Komarudin (2013) mengatakan bahwa kepercayaan diri 

atlet merupakan prediktor keberhasilan dalam setiap kompetisi, atlet bisa 

menampilkan tugas-tugasnya dengan baik didasari dengan kepercayaan 

akan kemampuan yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, atlet yang 

memiliki kepercayaan diri akan konsisten dalam bersikap dan bertindak.  

Satiadarma (2000)  menjelaskan kepercayaan diri atlet adalah rasa 

keyakinan dalam diri atlet dimana ia akan mampu menyelesaikan tugasnya 

dengan baik dalam suatu kinerja olahraga. Menurut Lauster (2002) 

kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas 
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kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu 

cemas dalam tindakan-tindakannya, merasa bebas untuk melakukan hal-

hal yang sesuai keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatanya, hangat 

dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan 

berpartisipasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya 

Loehr (dalam Komarudin, 2013) mengatakan bahwa kepercayaan 

diri adalah perasaan dan mengetahui yang mengatakan Anda bisa 

melakukannya, Anda dapat melakukan dengan baik dan menjadi sukses. 

Willis (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) mengatakan kepercayaan diri 

adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah 

dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan 

bagi orang lain. 

Anthony (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) berpendapat bahwa 

kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat 

menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir 

positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk 

memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. 

Kumara (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) menyatakan bahwa 

kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian yang mengandung arti 

keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Afiatin dan Andayani (dalam 

Ghufron & Risnawita, 2010) menyatakan bahwa kepercayaan diri 

merupakan aspek kepribadian yang berisi keyakinan tentang kekuatan, 

kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Kepercayaan diri 
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merupakan sikap mental diri maupun objek sekitarnya sehingga orang 

tersebut mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya untuk dapat 

melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.  

Weinberg & Gould (dalam Komarudin, 2013) mengatakan bahwa 

kepercayaan diri atlet adalah kepercayaan bahwa atlet bisa menampilkan 

keberhasilan sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Atlet yang memiliki 

kepercayaan diri berarti atlet dapat melakukan tugas-tugasnya dengan 

baik, atlet percaya kepada kemampuan dirinya untuk memperoleh berbagai 

kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkannya baik fisik maupun 

mental.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri atlet 

sebagai karakteristik pribadi yang didalamnya terdapat keyakinan akan 

kemampuan dirinya untuk menyelesaikan tugas-tugas olahraganya. 

2. Aspek-aspek Kepercayaan Diri 

Menurut Lauster (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) aspek-aspek 

kepercayaan diri adalah sebagai berikut: 

a. Keyakinan kemampuan diri 

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang 

dirinya. Ia mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang 

dilakukannya. 
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b. Optimis 

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam mengahadapi segala hal tentang diri dan 

kemampuannya. 

c. Objektif 

Orang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau 

menurut dirinya sendiri. 

d. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah kesediaan orang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. 

e. Rasional dan realistis 

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, sesuatu 

hal, dan sesuatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat 

diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan kenyataan. 

Berdasarkan aspek-aspek kepercayaan diri diatas dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang menyebabkan atlet 

mempunyai kepercayaan diri ketika bertanding diantaranya atlet yang 

mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya, atlet yang optimis ketika 

bertanding, atlet yang objektif, atlet yang bertanggung jawab atdan atlet 

yang rasional dan realistis. 
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3. Ciri-ciri Orang yang Percaya Diri 

Berdasarkan pengamatan mendalam yang dilakukan Hakim (dalam 

Nainggolan, 2011) kita akan melihat adanya ciri-ciri tertentu dari orang-

orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi sebagai berikut: 

a. Selalu bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu 

b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai 

c. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai 

situasi 

d. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi 

e. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya 

f. Memiliki kecerdasan yang cukup 

g. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup 

h. Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang 

kehidupannya. 

i. Memiliki kemampuan bersosialisasi 

j. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik 

k. Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat 

dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup 

l. Selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya 

dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan 

hidup. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa atlet yang mempunyai 

kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri diantaranya atlet akan bersikap 

tenang ketika bertanding, atlet mempunyai potensi dan kemampuan yang 

memadai, atlet mampu menetralisir ketegangan yang dialaminya, altet 

mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi ketika bertanding, atlet 

memiliki kondisi mental dan fisik yang mumpuni, atlet memiliki 

kecerdasan yang baik, atlet mempunyai pendidikan formal, atlet memiliki 

keahlian yang menunjang, atlet memiliki kemampuan bersosialisasi, atlet 

memiliki latar belakang pendidikan dan keluargan yang baik, atlet 

memiliki pengalaman hidup yang membuat mentalnya menjadi kuat, dan 

atlet selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Ghufron & Risnawita (2010) kepercayaan diri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Konsep diri 

Menurut Anthony (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) terbentuknya 

kepercayaan diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan 

konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok. 

Hasil interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri. 

b. Harga diri 

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. 

Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. 

Santoso (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) berpendapat bahwa 
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tingkat harga diri seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan 

diri seseorang. 

c. Pengalaman  

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. 

Sebaliknya, pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa 

percaya diri seseorang. Anthony (dalam Ghufron & Risnawita, 2010) 

mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu adalah hal terpenting 

untuk mengembangkan kepribadian sehat. 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat 

kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan 

menjadikan orang tersebut tergantung dan berada dibawah kekuasaan 

orang lain yang lebih pandai darinya. Sebaliknya, orang yang 

mempunyai pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu: konsep diri, 

harga diri, pengalaman dan pendidikan. 

5. Teknik Meingkatkan Kepercayaan Diri pada Atlet 

Weinberg & Gould (dalam, komarudin 2013) menjelaskan 

kepercayaan diri dapat ditingkatkan dengan menerapkan beberapa teknik, 

sebagai berikut: 
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a. Pencapaian performa 

Keberhasilan yang dicapai atlet akan meningkatkan kepercayaan diri 

dan akan mengahasilkan penampilan selanjutnya yang lebih baik. 

Ketika atlet memgalami kekalahan terus menerus dalam pertandingan, 

atlet merasa tertekan dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk 

menang khususnya untuk mengalahkan musuhnya. 

b. Tampil percaya diri 

Pikiran, perasaan, dan perilaku merupakan aspek yang saling 

berhubungan. Banyak atlet yang menampilkan aktivitasnya dengan 

penuh percaya diri, sebab atlet cenderung merasa percaya pada 

kemampuan dirinya. 

c. Berpikir lebih percaya diri 

Percaya diri mengandung cara berpikir untuk mencapai tujuan. Dalam 

penampilan olahraga, atlet harus mampu membuang pikiran-pikiran 

negatif. 

d. Imagery 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangaun kepercayaan 

diri adalah imagery dalam imagry atlet dapat melihat dirinya sendiri 

dalam melakukan sesuatu yang atlet tidak pernah mampu 

melakukannya, atau sangat sulit untuk melakukannya. 

e. Latihan kondisioning (latihan fisik) 

Fisik yang baik dalam aktivitas olahraga merupakan salah satu fungsi 

untuk membangun kepercayaan diri. Banyak atlet dalam berbagai 
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cabang olahraga bertahun-tahun berlatih kondisi fisik dengan tujuan 

untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitasnya. 

f. Lakukan persiapan 

Keberhasilan sangat ditentukan dengan persiapan yang baik yang 

dilakukan oleh atlet. Sedangkan kegagalan akan terjadi manakala tidak 

ada persiapan. Persiapan yang dilakukan atlet dalam cabang olahraga 

akan memberikan kepercayaan diri pada atlet, sebab atlet mengetahui 

apa yang akan dilakukan. 

g. Tingkatkan disiplin diri 

Atlet harus mencoba meningkatkan disiplin diri dalam proses latihan, 

hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri atlet, disiplin 

diri dapat memberikan bukti nyata pada diri atlet bahwa atlet selalu 

terkendali. 

h. Mereview film yang menunjukan performa terbaik 

Jika tersedia, pelatih sebaiknya mereview film mengenai penampilan 

sukses terbaik atlet yang pernah dicapainya. Hal ini dengan segera dan 

bersifat dramatis menigkatkan kepercayaan diri. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa teknik untuk 

meningkatkan kepercayaan diri atlet diantaranya pencapaian performa, 

tampil percaya diri, berpikir lebih percaya diri, imagery, latihan fisik, 

melakukan persiapan, tingkatkan disiplin diri dan merefiew film yang 

menunjukan performa terbaik. 
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C. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Hurlock (2004) Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana 

individuberitegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak 

lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebuh tua melainkan 

berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah 

hak.  

Santrock (2007) Remaja adalah periode transisi perkembangan 

antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan 

perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Offer & 

Schonert-Reichel (Papalia, Old, dan Feldman, 2008) berpendapat masa 

remaja adalah waktu meningkatnya perbedaan diantara anak muda 

mayoritas, yang diarahkan untuk mengisi masa dewasa dan menjadikanya 

produktif, dan minoritas (sekitar satu dari lima) yang akan berhadapan 

dengan masalah besar. 

Clarke-Stewart & Friedman (dalam Agustiani, 2006) 

mengemukakan masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari 

masa anak menjadi masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami 

berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak 

jelas adalah perubahan fisik, dimana tubuh berkembang pesat sehingga 

mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula berkembangnya 

kapasitas reproduktif. Selain itu remaja juga berubah secara kognitif dan 

mulai mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. Pada periode 
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ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua 

dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang 

dewasa. 

Muangman (dalam Sarwono, 2011) menjelaskan remaja adalah 

suatu masa dimana: individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologis dan 

pola identifikai dari kanak-kanak menjadi dewasa, terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif 

lebih mandiri. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masa remaja 

merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menjadi masa 

dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik 

maupun psikis. 

2. Masa Remaja  

Menurut Santrock (2007) secara umum masa remaja dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:  

a. Masa remaja awal (12-15 tahun) 

Pada masa ini remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual 

menjadi matang. Transisi masa kanak-kanak, menawarkan peluang 

untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam 

kompetensi kognitif dan sosial. Perubahan perilaku, sikap, dan nilai-

nilai terjadi lebih cepat pada awal remaja. Fokus dari tahap ini adalah 
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penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas 

yang kuat dengan teman sebaya. 

b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun) 

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang 

baru. Teman sebaya masih memiliki peran penting, namun individu 

sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri (self-directed). Pada 

masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, 

belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-

keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin 

dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi 

individu. 

c. Masa remaja akhir (19-22 tahun) 

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran 

orang dewasa, melanjutkan ke pendidikan tinggi, atau menerima 

pelatihan kerja tertentu. Minat, karir, pacaran dan eksplorasi identitas 

seringkali lebih menonjol. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja 

dibagi menjadi tiga yaitu pada usia 12-15 tahun yang disebut masa remaja 

awal, usia 15-18 tahun yang disebut masa remaja pertengahan, dan usia 

19-22 tahun yang sering disebut masa remaja akhir. 

3. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja 

Menurut Santrock (2003) karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan remaja dibagi menjadi tiga transisi, diantaranya : 
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a. Transisi biologis 

Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat nampak pada saat 

pubertas yaitu meningkatnya tinggi berat badan serta kematangan 

sosial. Diantara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada 

perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan menjadi 

semakin panjang dan tinggi). 

b. Transisi kognitif 

Menurut Piaget, pemikiran operasional formal yang berlangsung antara 

usia 11 sampai 15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak, 

idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret. Piaget 

menekankan bahwa remaja terdorong untuk memahami dunianya 

karena tindakan yang dilakukannya penyesuaian diri biologis. Dalam 

perkembangan kognitif, remaja tidak terlepas dari lingkungan sosial 

lebih menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam 

perkembangan kognitif remaja. 

c. Transisi sosial 

Pada transisi sosial remaja mengalami perubahan dalam hubungan 

individu dengan manusia lain yaitu dalam emosi, kepribadian, dan 

dalam peran diri konteks sosial dalam perkembangan. Kemampuan 

remaja untuk memantau kognisi sosial mereka secara efektif 

merupakan petunjuk penting mengenai adanya kematangan dan 

kompetensi sosial mereka.  

Hubungan Antara Kepercayaan Diri..., Hanjuang Rastra Kusuma, Fakultas Psikologi UMP, 2014



35 

 

Usia remaja mempunyai karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan secara transisi biologis, transisi kognitif dan transisi sosial. 

Transisi biologis adalah atlet dapat mempersiapkan kondisi fisiknya secara 

baik dan maksimal melalui latihan-latihan fisik sehingga lebih percaya diri 

dengan kemampuan yang dimilikinya karena mempunyai kemampuan 

fisik yang baik hal tersebut mengakibatkan atlet dapat tampil lebih baik. 

Transisi kognitif adalah atlet dapat mempersiakan taktik dan strategi ketika 

bertanding melaui pemikiran-pemikirannya sehingga atlet dapat mencapai 

penampilan sesuai yang diinginkannya. Transisi sosial adalah atlet dapat 

menjalin hubungan dengan orang lain baik pelatih, orang tua, sesama atlet 

dan teman-temannya sehingga ketika atlet melakukan kesalahan ketika 

bertanding seorang pelatih dapat memberikan masukan pada atlet tersebut. 

Dalam penelitian ini usia batasan bagi remaja yang menjadi subjek 

penelitian adalah usia 12 tahun sampai 22 tahun sesuai teori dari Santrock 

(2007) yang membagi masa remaja menjadi tiga bagian yaitu masa remaja 

awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun, dan masa remaja 

akhir 19-22 tahun. 
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D. Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Peak Performance 

Weinberg & Gould (dalam Komarudin, 2013) mengatakan bahwa 

banyak atlet yang memiliki kemampuan fisik, teknik dan taktik untuk 

mencapai sukses, tetapi karena kurang memiliki kepercayaan diri untuk 

menampilkan kemampuan tersebut dibawah tekanan. Atlet yang memiliki 

kepercayaan diri yang kurang seringkali terikat dengan keterampilan spesifik, 

atlet cenderung menetapkan target lebih rendah dari tingkat kemampuannya, 

sehingga prestasi juga rendah. Keadaan kurang percaya diri tidak akan 

mengantarkan atlet pada penampilan terbaik.  

Setyobroto (dalam Komarudin, 2013) mengatakan begitupun atlet 

yang penuh percaya diri menetapkan target sesuai dengan kemampuannya 

dengan penuh percaya diri, atlet akan berusaha mencapai target yang 

ditetapkan sendiri. Kegagalan yang dihadapi tidak mudah menimbulkan 

frustasi. Dengan modal percaya diri atlet tidak mudah gentar dalam 

menghadapi segala kemungkinan, begitupun kekalahan atau kegagalan yang 

pernah dialami dan tidak mudah menimbulkan ketidakstabilan emosional.  

Optimalisasi kepercayaan diri untuk penampilan atlet sangat penting, 

karena kepercayaan diri yang optimal menunjukan prestasi yang maksimal. 

Penjelasan tersebut dapat digambarkan pada kurva U terbalik (Inverted U) 

seperti terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1 Hubungan antara kepercayaan diri dengan performa atlet 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa ketika atlet mempunyai 

kepercayaan diri yang rendah maka atlet akan semakin sulit untuk mencapai 

penampilan terbaiknya, sebaliknya ketika atlet mempunyai kepercayaan diri 

yang berlebihan juga akan berakibat atlet tersebut akan meremehkan lawannya  

ketika bertanding sehingga atlet tidak dapat bermain sesuai dengan 

kemampuan terbaiknya. Ketika atlet mempunyai kepercayaan diri yang baik 

maka atlet dapat mencapai penampilan terbaiknnya dengan mudah. 

Komarudin (2013) mengatakan kepercayaan diri yang optimal 

diyakinkan bahwa atlet dapat mencapai tujuan maksimal yang telah ditetapkan 

dengan diimbangi kerja keras. Atlet yang memiliki tingkat kepercayaan diri 

optimal segala permasalahan yang datang mempengaruhi diri dan 
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penampilannya bisa dihindarkan dengan cara menumbuhkan kepercayaan 

dirinya. Sehingga penampilan puncak atlet tetap dapat dicapai maksimal.  

Weinberg & Gould (dalam Komarudin, 2013) mengatakan sebaliknya, 

kepercayaan diri berlebihan terjadi manakala atlet menilai kemampuan dirinya 

melebihi dari kemampuan yang dimiliki lawan. Keadaan seperti ini akan 

berakibat kurang menguntungkan, karena atlet sering “menganggap enteng” 

lawan dan sering merasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Atlet yang 

demikian sering memperkirakan kemampuannya melebihi kemampuan yang 

dimilikinya, sehingga sering perhitungannya salah dalam mengahadapi 

pertandingan dan berakibat kegagalan.  

 

E. Kerangka Berpikir 

Seorang atlet yang menghadapi pertandingan kejuaraan baik itu 

nasional maupun internasional menginginkan agar dapat tampil sebaik 

mungkin dengan harapan mencapai peak performance. Ketika atlet merasa 

penampilannya sangat baik maka seorang atlet tersebut akan mejadi percaya 

diri dan termotivasi untuk memangkan setiap pertandingannya. 

Atlet yang dapat mencapai penampilan puncak didasari oleh beberapa 

aspek yaitu: mental santai, fisik yang santai, optimis, fokus, berenergi tinggi, 

kesadaran tinggi, terkendali, dan terselubung. Diantara beberapa faktor yang 

mempengaruhi peak performance seorang atlet adalah kepercayaan diri yang 

ada dalam diri atlet. Berikut ini adalah aspek-aspek yang ada dalam 
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kepercayaan diri yaitu: keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, 

bertanggung jawab dan rasional dan realistis.  

Untuk mendapatkan keterangan atlet tidak mengetahui peneliti maka 

peneliti terlibat juga menjadi atlet bulutangkis. Hal ini menjadikan peneliti 

harus mengikuti kebiasaan berlatih yang dilakukan oleh para atlet bulutangkis, 

sehingga dapat menjadi bagian dalam kelompoknya. 

Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Kerangka Berpikir 
 

 
F. Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, peneliti mengajukan 

hipotesis: “ada hubungan antara kepercayaan diri dengan peak performance 

atlet bulutangkis usia remaja di Pemalang”. 

 

Peak Performance: 
1. Mental santai 
2. Fisik santai 
3. Optimis 
4. Focus 
5. Berenergi tinggi 
6. Kesadaran tinggi 
7. Terkendali 
8. Terselubung  

Kepercayaan Diri: 
1. Keyakinan 

kemampuan diri 
2. Optimis 
3. Objektif 
4. Bertanggung 

jawab 
5. Rasional dan 

realistis  

Atlet Bulutangkis Usia 
Remaja Di Pemalang 
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