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A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 

kepercayaan diri pada atlet renang. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 107 atlet renang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan alat alat untuk 

pengumpulan data berupa kuesioner. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur skala dukungan sosial 

keluarga disusun oleh peneliti berdasarkan teori dari (Sarafino & Smith, 2011) berjumlah 22 aitem 

(α=0,907) dan skala kepercayaan diri yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori dari (Lauster, 2003) 

berjumlah 24 aitem (α=0,927). Analisis data dilakukan dengan teknik statistik korelasi Spearman Rho 

dengan bantuan SPSS 22 for Windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan dukungan 
sosial keluarga dengan kepercayaan diri pada atlet renang (r = 0,000 p = 0,575). Nilai korelasi yang 

didapat bernilai positif yang artinya semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka kepercayaan diri atlet 

akan tinggi pula. 

Kata kunci: dukungan sosial keluarga, kepercayaan diri 
 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Remaja merupakan salah satu populasi yang besar dari penduduk dunia. Remaja merupakan suatu masa 

perkembangan transisi yang terjadi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Remaja sendiri 
merupakan masa-masa pergolakan yang didalamnya dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati, 

situasi tersebut disebut juga dengan storm and stress (Santrock, 2007). Masa remaja dimulai sejak usia 

10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 (Santrock, 2007). Eccles mengatakan bahwa usia remaja 

menjadi masa yang kritis dalam hal prestasi (Santrock, 2007). Remaja memegang peran dalam 

bertanggung jawab pada prestasi karena banyak remaja yang mendapatkan tuntutan dari orangtua 
mereka. Prestasi pada masa remaja menjadi suatu persoalan yang sangat serius karena keberhasilan 

ataupun kegagalan yang terjadi saat ini merupakan prediktor dari keberhasilan dan kegagalan di masa 

depan (Santrock, 2007). Untuk mencapai prestasi tersebut, seorang remaja dapat meraihnya dalam 

berbagai bidang, seperti pada bidang akademik maupun bidang non-akademik. Dalam bidang non-

akademik tersebut remaja dapat mencapainya dengan prestasi diluar sekolah, misalnya lebih menekuni 
dan terjun dalam bidang olahraga. 

 

Olahraga merupakan suatu hal yang berperan penting dalam kehidupan sebagian besar remaja (Santrock, 

2007). Di Negara Amerika, Ferguso mengatakan bahwa telah diperkirakan sekitar 40-70% anak muda 
atau remaja berpartisipasi dalam berbagai olahraga yang terorganisasi (Santrock, 2007). Salah satu 

manfaat dari olahraga yaitu dapat dijadikan sebagai suatu pencapaian prestasi untuk seorang atlet. 

Olahraga sendiri memiliki macam-macam jenis cabang olahraga yang dapat diikuti oleh atlet seperti 

olahraga silat, karate, gulat, judo, atletik, sepak takraw, voli, panjat tebing dan renang. Renang 
merupakan salah satu olahraga yang dapat dilakukan dengan cara menggerakan kedua kaki dan 

tangan di dalam air sehingga seluruh badan akan terapung dan bergerak di permukaan air 
(Budiningsih & Annayanti, 2010). Olahraga renang adalah olahraga yang melombakan atlet-atlet 

renang dalam berenang (Kurniawan, 2012). Masyarakat yang sering melakukan aktivitas olahraga dapat 

disebut sebagai olahragawan, namun belum tentu dapat dikatakan sebagai seorang atlet. Atlet adalah 
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seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu jenis cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada 

cabang olahraga tersebut (Wibowo, 2002). 
Setiap atlet pada dasarnya menginginkan suatu prestasi untuk dapat dicapai didalam suatu pertandingan 

atau perlombaan yang dihadapinya, untuk mencapai prestasi tersebut seorang atlet harus didukung 

penuh oleh mental yang kuat ataupun kondisi psikis yang baik dari dalam maupun dari luar tubuhnya. 

Keberhasilan atau pencapaian prestasi seorang atlet dalam mencapai suatu prestasi dikarenakan 
dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologisnya (Gunarsa, 2008). Prestasi seorang atlet tidak lepas dari 

beberapa faktor psikologis, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi seorang 

atlet yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan 

diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan-tindakannya tersebut individu tidak merasa terlalu 

cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas 
perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki dorongan prestasi serta dapat 

mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri (Lauster, 2003). 

 

Seorang individu yang memiliki prestasi tinggi atau mampu membuat dan mencapai suatu prestasi besar 
maka individu tersebut akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena dengan pencapaian prestasi 

tinggi yang dimiliki individu tersebut dapat menunjukan kepada dunia luar bahwa individu tersebut diakui 

keberadaannya dan mampu untuk membuat suatu prestasi (Santrock, 2003). Sedangkan individu yang 

tidak memiliki kepercayaan diri pada dirinya dapat menimbulkan dampak negatif dalam dirinya. Hal 

tersebut juga berlaku bagi seorang atlet, seorang atlet yang tidak memiliki kepercayaan diri tidak akan 
dapat mencapai prestasi tinggi (Setyobroto, 1989). Kepercayaan diri adalah suatu rasa keyakinan dalam 

diri atlet dimana individu akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam suatu kinerja olahraga 

(Satiadarma, 2000). 

 
Fenomena kepercayaan diri yang terjadi pada atlet merupakan aspek yang cukup penting untuk diamati. 

Seorang atlet yang memiliki kepercayaan diri yang baik percaya bahwa dirinya akan mampu menampilkan 

dan memberikan kinerja olahraga seperti yang diharapkan (Cox, 2007). Namun hal tersebut bertolak 

belakang dengan kenyataan yang terjadi dikalangan beberapa atlet. Dilansir oleh kompas.com pada 

tanggal 24 Januari 2018, dalam berita tersebut atlet bulutangkis tunggal putra Nasional bernama Ihsan 
Maulana gagal mendulang kemenangan pada babak pertama turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2018. 

Ihsan mengakui bahwa salah satu faktor penyebab kekalahannya adalah rasa kurang percaya diri sehingga 

tidak dapat menampilkan performa yang optimal. Berita lain yang dilansir oleh tribunpekanbaru.com pada 

tanggal 26 Agustus 2016, dalam berita tersebut menjelaskan tentang 3 atlet bulutangkis Riau yang 

mengalami kekalahan pada saat uji coba. Pelatih Riau mengatakan bahwa kekalahan atletnya tersebut 
karena kurangnya pengalaman dan kurangnya kepercayaan diri. Fenomena kepercayaan diri tidak hanya 

terjadi pada atlet Indonesia, hal tersebut juga terjadi pada atlet bola luar negeri Borussia Dortmund. 

Dilansir juga dari media online yaitu football5Star.com tanggal 22 November 2017, dalam berita tersebut 

dikatakan bahwa tim bola Borussia Dortmund harus menghentikan langkah dan tidak lolos ke babak 16-
besar karena kekalahan yang dialami tim mereka. Peter Bosz, pelatih mereka mengatakan kekalahan itu 

terjadi karena para pemainnya kurang percaya diri. 

 

Berdasarkan beberapa data empiris yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa kondisi 

psikologis khususnya kepercayaan diri yang dialami oleh atlet menyebabkan atlet tersebut tidak dapat 
meraih prestasi dan tidak dapat memberikan kinerja olahraga seperti yang diharapkan. Terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan seorang atlet memiliki kepercayaan diri, faktor tersebut terdiri dari 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keadaan fisik, konsep diri, usia, harga diri, 

pengalaman hidup, kegagalan dan kesuksesan, dan peran lingkungan keluarga. Sedangkan faktor eksternal 
meliputi pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan dukungan sosial (Hakim, 2005). Munculnya kepercayaan 

diri atlet tidak terlepas dari adanya dukungan sosial oleh lingkungan sekitar individu tersebut. Dukungan 

sosial adalah sebagai bentuk perhatian, kenyamanan, penghargaan dan sikap menolong orang lain dengan 

menerima kondisinya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Sarafino & Smith, 2011). 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan 
kepercayaan diri individu. Keluarga memberikan peran penting terhadap anak karena keluarga 
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merupakan pilar utama dalam membentuk kemandirian anak (Santrock, 2003). Rodin & Salovey 
mengatakan bahwa dukungan sosial yang terpenting adalah dukungan dari keluarga atau 

orangtua (Smet, 1994). Orangtua berperan sebagai tokoh penting dengan siapa nantinya anak 
akan menjalin hubungan dan merupakan sistem pendukung ketika anak mulai mengawali dan 

memasuki suatu dunia sosial yang luas (Santrock, 2003). Dukungan sosial dapat diperoleh dari 

berbagai macam sumber seperti orangtua, suami, istri, keluarga, teman kerja, dan organisasi 
kemasyarakatan (Sarafino & Smith, 2011). 
 

Kepercayaan diri tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri akan tetapi lingkungan sosial sekitarnya juga 
mempengaruhi kepercayaan diri individu tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori ekologi 

Bronfenbrenner yang mengatakan bahwa teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada 

pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu dimana dalam perkembangan individu 

merupakan hasil interaksi antara lingkungan sekitar dengan individu itu sendiri (Bronfenbrenner, 1979). 
Interaksi individu dengan lingkungan sosial sekitar secara signifikan dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan individu. Dari penjelasan diatas, dukungan sosial merupakan salah satu 

faktor yang penting untuk mendukung kepercayaan diri seorang atlet dalam mencapai prestasinya. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Freeman, Coffe, & Rees, 2011) mengenai the perceived 

available support in sport questionaire. Dalam penelitian tersebut telah membuktikan bahwa dukungan 
sosial telah menjadi faktor penting bagi seseorang dan dapat berpengaruh pada kepercayaan dirinya. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan (Jenaabadi, 2013) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri adalah dukungan sosial. Dukungan sosial tersebut termasuk membantu 

dan menolong pada teman, keluarga, dan memberikan waktu yang dibutuhkan.  

 
Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepercayaan diri 

pada atlet. Beberapa penelitian mengatakan bahwa dukungan sosial keluarga memiliki hubungan positif 

dengan kepercayaan diri. Artinya semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan maka akan semakin 

tinggi pula kepercayaan diri atlet tersebut. Seperti penelitian yang dilakukanoleh (Pertiwi, 2015) yang 
menunjukkan bahwa atlet yang mendapatkan dukungan orangtua dan mempersepsikannya secara positif 

akan lebih muda menimbulkan kepercayaan diri atlet yang dialaminya. Sebaliknya ketika atlet tidak 

mendapatkan dukungan positif yang cukup, ia akan mengalami kesulitan dalam menimbulkan 

kepercayaan dirinya. Peneliti lainnya juga membahas mengenai hubungan dukungan sosial dan 

kepercayaan diri pada atlet taekwondo yang dilakukan oleh dilakukan (Sakti & Rozali, 2015) penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Semakin tinggi dukungan sosial 

yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepercayaan diri yang dimunculkan oleh atlet. Sejalan dengan 

penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri atlet pencak silat Jawa Tengah. 
 

Dari uraian dan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, dukungan sosial keluarga merupakan salah satu 

faktor yang dianggap penting dalam memunculkan kepercayaan diri dalam diri atlet. Namun, memang 

belum ada penelitian yang secara jelas membahas mengenai dukungan keluarga dan kepercayaan diri 

pada lingkup atlet renang. Untuk itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji dan mangupas lebih 
dalam mengenai adakah hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepercayaan diri pada atlet 

renang. Penelitian ini memiliki hipotesis yaitu ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial 

keluarga dengan kepercayaan diri pada atlet renang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kepercayaan diri pada atlet renang. 

 
T I N J A U A N  P U S T A K A  

Remaja 

Masa remaja merupakan sebuah masa peralihan dari anak-anak hingga menuju dewasa dengan tempat 

yang tidak jelas antara golongan anak atau individu dewasa (Monks & Knoers, 2006). Remaja merupakan 
masa yang terpenting dalam hal meraih prestasi. Remaja memiliki beberapa permasalahan pada tekanan 

sosial dan akademis yang memaksanya untuk memegang peran yang seringkali melibatkan tanggung 
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jawab yang lebih besar (Santrock, 2007). Pada saat masa remaja, prestasi menjadi sebuah persoalan yang 

sangat serius karena keberhasilan atau kegagalan saat ini menjadi prediktor dari keberhasilan dan 
kegagalan di masa yang akan datang. Prestasi remaja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, 

motivasi dan psikologis juga merupakan faktor tercapainya prestasi (Santrock, 2007). Proses berprestasi 

yang ada pada remaja yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi 

yang melibatkan insentif yang bersumber dari eksternal remaja seperti penghargaan dan hukuman dari 
orangtua yang memiliki ekspektasi pada anaknya. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi yang 

melibatkan rasa ingin tahu akan tantangan dan usaha (Santrock, 2007). 

 

Atlet 

Atlet merupakan seorang pemain atau olahragawan yang mengikuti pertandingan atau pemain yang 
mengikuti perlombaan, atlet juga merupakan individu yang memiliki keunikan tersendiri (Satiadarma, 

2000). Atlet memiliki beberapa karakteristik yang melekat pada dirinya. Karakteristik psikologis atau 

aspek-aspek psikologis yang melekat pada atlet akan berpengaruh terhadap keberhasilan atlet tersebut 

(Cox, 2007). Karakteristik psikologis tersebut mencakup motivasi intrinsik, kepercayaan diri, perhatian 
yang terkontrol, arousal yang terkontrol, kecemasan yang terkontrol, dan kewaspadaan diri (Cox, 

2007). 

 

Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam 
tindakan-tindakannya individu tersebut tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang 

sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang 

lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

Terbentuknya kemampuan percaya diri marupakan suatu proses belajar mengenai bagaimana merespon 
berbagai rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya (Lauster, 2003). 

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri individu (Hakim, 2005) yaitu: 

a. Faktor Internal 

1. Keadaan Fisik 
Keadaan fisik yang ada pada individu berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya. Individu 

yang memiliki fisik kurang sempurna akan memunculkan perasaan negatif pada dirinya, 

sehingga individu tersebut akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Keadaan ini yang 

akhirnya membuat individu kurang percaya diri. 

2. Konsep Diri 

Konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya. Individu yang memiliki kepercayaan 

diri rendah akan memiliki konsep negatif, sedangkan individu yang memiliki kepercayaan 

diri akan memiliki konsep positif. 

3. Usia  

Kepercayaan diri yang kurang pada remaja dikarenakan adanya permasalahan tentang 

konsep diri pada masa anak-anak yang kurang terselesaikan. 

4. Harga Diri 
Penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri disebut dengan harga diri. Individu yang 

memiliki harga diri tinggi akan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Selain itu, 

individu yang memiliki harga diri tinggi dapat memandang positif pada dirinya sendiri, 

percaya pada usahanya, dan mudah menerima orang lain. 

5. Pengalaman Hidup 
Pengalaman hidup memberikan dampak kepercayaan diri pada individu. Pengalaman hidup 

yang kurang baik saat masa anak-anak akan berdampak pada masa pertumbuhan individu 

selanjutnya. 

6. Kegagalan dan Kesuksesan 
Keberhasilan yang telah dicapai akan memberikan kegembiraan dan pandangan yang positif 

pada individu. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan diri disetiap 

permasalahan yang sedang dihadapi dan individu tersebut dapat menganalisis dengan baik. 
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7. Peran Lingkungan Keluarga 
Dalam membentuk karakter individu, keluarga merupakan bagian terpenting pada individu. 

Fungsi keluarga yang berjalan baik akan memberikan dampak yang baik pada kepercayaan 

diri individu. 

 

b. Faktor Eksternal 
1. Pendidikan  

Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaan 

orang yang lebih pandai darinya. Sebaliknya individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi 

cenderung akan menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. 
2. Pekerjaan 

Individu yang bekerja dapat mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan rasa percaya diri. 

Rasa percaya diri yang didapat oleh individu muncul dengan cara melakukan pekerjaan. 

Pekerjaan mampu membuat individu untuk mengembangkan kemampuan diri sehingga akan 

memberikan kepuasan dan rasa bangga yang didapat dari pekerjaan tersebut.  
3. Lingkungan 

Dukungan yang diterima individu dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga dan 

masyarakat yang saling berinteraksi dengan baik akan memberikan rasa nyaman dan 

kepercaayan diri yang tinggi. 
4. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dari orang lain merupakan keadaan yang bermanfaat bagi individu. Dengan 

adanya dukungan sosial dari orang lain akan membuat individu tersebut merasa ada orang 

lain yang memperhatikan, menghargai, merawat, dan memperhatikannya. Dukungan sosial 

juga memberikan suatu kenyamanan secara fisik maupun psikologis yang diberikan oleh 
orang yang dekat dengan anak. Dukungan sosial tersebut dapat berupa sumber emosional, 

instrumental, informasional, atau pendampingan. Bentuk dari dukungan ini dapat membantu 

meningkatkan rasa kepercayaan diri individu. 

 

Dukungan Sosial Keluarga 
Dukungan sosial sendiri merupakan suatu kepedulian, kenyamanan, penghargaan, atau menolong orang 

dengan bantuan yang telah tersedia yang diperoleh dari orang lain maupun kelompok lain (Sarafino & 

Smith, 2011). Individu dengan dukungan sosial yang baik akan merasa bahwa dirinya dicintai, berharga, 

dan menjadi bagian dari lingkungan sosialnya (Sarafino & Smith, 2011). Dukungan sosial merupakan 
bentuk pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh orang lain kepada individu dari interaksi dengan 

lingkungan. Dukungan sosial merupakan kenyamanan fisik dan psikologis yang berasal dari teman-teman 

dan anggota keluarga individu tersebut (Smet, 1994). Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

dukungan sosial (Sarafino & Smith, 2011) yaitu: 

a. Penerima Dukungan 
Individu tidak mungkin mendapatkan dukungan sosial apabila individu tersebut tidak 

membiarkan orang lain mengetahui bahwa dirinya membutuhkan bantuan, merasa tidak 

ingin menjadi beban seseorang, tidak mempercayai orang lain, tidak mengerti bagaimana 

caranya meminta bantuan, dan sebagainya. Individu akan mendapatkan dukungan sosial 
apabila individu tersebut percaya terhadap dukungan yang diberikan kepadanya dan 

memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Individu yang memiliki asertifitas 

tinggi ketika mendapatkan dukungan sosial akan merasakan kegunaan dari dukungan sosial 

tersebut. 

a. Penyedia Dukungan 
Individu yang menjadi penyedia dukungan sosial memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh 

orang lain seperti memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya 

sehingga individu tersebut menyadari bahwa ada orang lain yang membutuhkannya. Oleh 

sebab itu, orang lain tidak akan mendapatkan dukungan sosial dari penyedia dukungan sosial 

apabila penyedia dukungan tersebut tidak peka terhadap orang lain, tidak memiliki sesuatu 
yang dibutuhkan orang lain atau sedang membantu diri mereka sendiri. 
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b. Jaringan sosial (Social Network) 

Jaringan sosial disini dapat juga dikatakan sebagai hubungan sosial yang dimiliki seseorang 
dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Hubungan sosial ini berkaitan dengan jumlah 

orang yang sering berhubungan dengan individu tersebut, frekuensi dari sebuah hubungan 

(intensitas komunikasi ataupun interaksi antara individu), komposisi, dan juga kedekatan 

dalam hubungan. 
 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian 

kuantitatif eksplanatori. Metode yang digunakan menggunakan teknik survey. Variabel dalam penelitian 
ini yaitu dukungan sosial keluarga (variabel independen) dan kepercayaan diri (variabel dependen). 

Karakteristik subjek yang harus terpenuhi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: atlet renang, 

berusia 10-22 tahun. Skala dukungan sosial keluarga pada penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti 

berdasarkan teori dukungan sosial milik (Sarafino & Smith, 2011) yang berjumlah 22 aitem dan skala 
kepercayaan diri yang juga disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dari (Lauster, 2003) yang 

berjumlah 24 aitem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Validitas dalam 

penelitian ini menggunakan professional judgement.  Reliabilitas skala dukungan sosial keluarga sebesar 

0,907 dan reliabilitas skala kepercayaan diri sebesar 0,927. Kemudian teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan teknik teknik statistik korelasi Spearman Rho. 
 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Peneliti melakukan uji asumsi terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis, uji asumsi tersebut adalah 
uji normalitas dan uji linearitas. Hasil dari uji normalitas variabel dukungan sosial keluarga memiliki taraf 

signifikansi sebesar 0,002 dan memiliki distribusi data yang tidak normal karena nilai taraf signifikansi (p) 

kurang dari 0,05 (p > 0,05). Sedangkan hasil uji normalitas dari variabel kepercayaan diri memiliki taraf 

signifikansi sebesar 0,112 dan memiliki distribusi data yang normal karena nilai taraf signifikansi (p) lebih 

dari 0,05. Kemudian nilai taraf signifikansi linearitas dari kedua variabel yaitu sebesar 0,000. Nilai 
tersebut memiliki arti bahwa variabel kepercayaan diri dan dukungan sosial keluarga memiliki hubungan 

yang linear karena taraf signifikansi kurang dari 0,05 (p < 0,05). 

 

Setelah melakukan uji asumsi, peneliti kemudian melakukan uji hipotesis dan mendapatkan nilai 

signifikansi yaitu 0,000 yang artinya di bawah 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara variabel dukungan sosial keluarga dengan variabel kepercayaan diri. Untuk mengetahui arah 

hubungan dapat dilihat melalui nilai koefisien Spearman’s Rho sebesar 1,000. Hal ini menandakan bahwa 

arah hubungan tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara variabel dukungan sosial keluarga 

dengan kepercayaan diri. Hubungan yang positif dapat dikatakan semakin tinggi variabel dukungan sosial 
keluarga, maka semakin tinggi pula variabel kepercayaan diri. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya 

dimana semakin tinggi variabel kepercayaan diri, maka semakin tinggi pula variabel dukungan sosial 

keluarga. Dari nilai koefisien Sperarman’s Rho sebesar 0,575 dapat diketahui bahwa kekuatan hubungan 

adalah kuat. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri. Peneliti 

melakukan teknik analisis korelasi karena penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (dukungan sosial 

keluarga) dan satu variabel terikat (kepercayaan diri). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

diatas, diketahui bahwa dukungan sosial keluarga berhubungan dengan kepercayaan diri pada atlet 
renang. Pembuktian adanya hubungan antara kedua variabel dilihat berdasarkan nilai taraf signifikansi. 

Pada penelitian ini nilai taraf signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. 

 

Terdapat dua sumber penting yang berpengaruh terhadap kepercayaan diri individu, yaitu penampilan 
fisik yang meliputi bentuk tubuh serta cara berpakaian dan dukungan sosial dari keluarga atau dukungan 
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dari orang sekitarnya (Santrock, 2003). Pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa ketika adanya peran 

dukungan sosial maka kepercayaan diri individu akan mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung 
oleh penelitian yang dilakukan oleh (Freeman, Coffe, & Rees, 2011) menjelaskan bahwa semakin tinggi 

dukungan sosial yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepercayaan diri atlet, begitu pula 

sebaliknya. Hal tersebut penting untuk dikatakan bahwa dukungan sosial yang meningkat di lingkungan 

sekitar individu akan menyebabkan meningkatnya tingkat kepercayaan diri. 
 

Dukungan sosial keluarga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan diri atlet. Hasil penelitian yang 

dilakukan (Jenaabadi, 2013) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

adalah dukungan sosial. Dukungan sosial tersebut termasuk membantu dan menolong pada teman, 

keluarga, dan memberikan waktu yang dibutuhkan. Penelitian lain tentang dukungan sosial yang 
dilakukan oleh (Freeman, Coffe, & Rees, 2011) mengemukakan bahwa seorang atlet akan memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi ketika berada dalam lingkungan sosial yang mendukung, apabila dukungan 

sosial di lingkungan individu meningkat maka hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tingkat 

kepercayaan diri atlet. 
 

Penelitian terdahulu di Indonesia mengenai hubungan antara dukungan sosial dan kepercayaan diripada 

atlet juga sudah pernah dilakukan. Salah satunya adalah membahas mengenai hubungan dukungan sosial 

dan kepercayaan diri pada atlet taekwondo yang dilakukan (Sakti & Rozali, 2015) penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Semakin tinggi dukungan sosial 
yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepercayaan diri yang dimunculkan oleh atlet. Sejalan dengan 

penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri atlet pencak silat Jawa Tengah. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan di Indonesia mengenai dukungan sosial dan kepercayaan diri juga sudah pernah dilakukan 
namun bukan berada pada kalangan atlet. Penelitian yang dilakukan (Evitasari, 2016) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri siswa inklusi. 

 

S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga terhadap kepercayaan diri pada atlet 

renang. Hal ini berarti apabila dukungan sosial keluarga meningkat, maka kepercayaan diri akan ikut 

meningkat dan begitu pula sebaliknya, apabila kepercayaan diri meningkat maka dukungan sosial keluarga 
juga ikut meningkat. 

 

Saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang konsep dan 

tema yang sama sebaiknya lebih menambah jumlah sampel penelitian dan data demografis yang ada 
seperti wilayah domisili, pendidikan, dan berapa lama telah menjadi seorang atlet, dan peneliti 

selanjutnya dapat melakukan pengambilan data dengan mendatangi langsung dan turun secara langsung 

di lapangan atau kolam renang agar lebih subjek lebih terkontrol dalam lingkup peneliti. Kemudian saran 

bagi keluarga atlet yaitu keluarga agar selalu peka terhadap anaknya sebagai atlet untuk dapat 

memberikan dukungan sosial yang tepat bagi atlet agar atlet tidak lagi merasa bahwa dirinya tidak mampu 
akan kemampuannya, dan keluarga tidak menutup mata dan membuka akses informasi yang seluas-

luasnya mengenai fenomena kepercayaan diri yang terjadi pada atlet agar dapat mengetahui apa yang 

harus dilakukan sebagai orangtua maupun keluarga. 
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