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Abstrack 

 
Pada saat bertanding dengan mental dan emosi yang stabil dia akan 

melampaui harapan terbesarnya. Jika  atlet mengalami kemunduran, seperti 

mental yang hilang, performance yang turun, bahkan  mengalami cedera dan 

pengaruh keadaan di luar lapangan yang mengganggu performance dalam 

bertanding. Mental yang baik akan membawa atlet ke puncak tertinggi. Peran 

mental dalam olahraga prestasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

olahraga. Untuk dapat mendapatkan prestasi puncak seorang atlet tidak hanya 

melatih faktor fisik saja tetapi juga harus melatih faktor psikis seperti motivasi, 

percaya diri dan kecerdasan emosional, karena memiliki mentalnya baik dapat 

mengatur diri sendirinya, pada saat bertanding akan munculnya startegi dalam 

beryanding untuk dapat mengalahkan lawan dan menimbulkan high 

performance sehingga meraih prestasi puncak dalam olahraga prestasi. 

 

Kata Kunci: Peran, Mental dan Prestasi Olahraga 

 

PENDAHULUAN 

Prestasi tertinggi dalam olahraga adalah dambaan bagi setiap  atlet, baik prestasi 

nasional maupun internasional. Atlet yang berprestasi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi 

pada saat ini. Seseorang atlet yang memiliki prestasi bagus  memililki kehidupan yang sangat 

layak contohnya ada beberapa atlet yang memilki penghasilan yang sangat tinggi seperti 

Cristiano Ronaldo,  Vince Carter, Valentino Rossi dan masih banyak yang lainnya, prestasi 

yang gemilang tentunya tidak didapat dengan mudah. Perlunya kerja keras dalam 

mempersiapkan semuanya baik faktor fisik, taktik dan mental. Faktor psikis sering menjadi 

penentu dalam bertanding, apalagi saat bertanding dengan lawan yang sama-sama kuat 

disanalah peran mental diperlukan. Mengenai mental bertanding seorang atlet sering menjadi 

kajian oleh beberapa ahli. salah satu penelitian tentang mental seorang atlet Smith (2016) 

menyebutkan bahwa “Mental fatigue impairs soccer-specific running, passing, and shooting 

performance”. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa atlet yang memiliki mental kurang 

bagus akan mempengaruhi penampilannya saat bertanding di lapangan. 
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Salah satu hal yang mempelajari tentang mental juara seorang atlet yaitu dalam 

psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah salah satu studi ilmiah tentang pikiran, emosi, 

dan perilaku yang berkaitan dengan kinerja dan aktivitas fisik. Tuntutan mental menjadi 

persaingan ketat yang sangat besar, psikologi olahraga menjadi bagian penting dari faktor 

yamg mempengaruhi atlet baik pada saat berlatih maupun saat bertanding.  Atlet yang rajin 

melatih mentalnya mereka dapat bertanding secara konsisten. Artinya bahwa atlet yang 

memiliki mental yang bagus dia akan bisa mengontrol dirinya pada saat bertanding dengan 

lawan yang sama kuat. Disinilah kita menemukan bahwa memiliki pola pikir yang bagus 

atau mental tanding yang baik adalah kunci untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.  

Seorang atlet yang ingin memperbaiki permainannya bisa mendapatkan keuntungan 

dari psikologi olahraga setiap saat. Atlet junior bisa mendapatkan awal yang signifikan pada 

teman-teman mereka dengan mengembangkan kekuatan mental mereka sejak dini, daripada 

menunggu sampai kuliah. Atlet yang memiliki mental bagus dapat dipastikan mereka tetap 

berada di puncak permainan mereka, tidak pernah membiarkan diri mereka puas, dengan 

melatih pikiran mereka dengan tepat. Pada saat bertanding dengan mental dan emosi yang 

stabil dia akan melampaui harapan terbesarnya. Jika  atlet mengalami kemunduran, seperti 

mental yang hilang, performance yang turun, bahkan  mengalami cedera dan pengaruh 

keadaan di luar lapangan yang mengganggu performance dalam bertanding. Mental yang 

baik akan membawa atlet ke puncak tertinggi. Berusahalah untuk mengatur pikiran agar 

tidak kehilangan pada setiap pertandingan. Pikiran akan meningkatkan kinerja atlet. Hal 

yang perlu disiapkan seorang pelatih dan atlet adalah bagaimana mempersiapkan mental saat 

bertanding, membangun jiwa pemenang pada saat bertanding, mengatur pikiran saat 

bertanding, mengatasi berbagai gangguan yang tidak terpikirkan sebelumnya.  

Berkaitan dengan mental dalam bertanding hal ini yang paling menjadi unsur motivasi, 

percaya diri dan kecerdasan emosional. Motivasi berprestasi merupakan dorongan dalam diri 

setiap individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai 

tujuan tertentu, prestasi seseorang adakalanya tidak sama antara orang yang satu dengan 

orang yang lainnya, faktor penyebab hal tersebut sangat tergantung dari orang itu sendiri 

serta lingkungannya. Salah satu penyebab dari ketidaksamaan prestasi itu dikarenakan 

adanya perbedaan kemauan untuk berprestasi. Dalam psikologi, keadaan seperti itu bukan 

dikarenakan kurangnya kecakapan (ability) yang dimiliki, tetapi sebagai gejala kurangnya 
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motivasi atau tidak adanya motif, motif yang tidak kuat akan menyebabkan hasil prestasi 

seseorang menjadi tidak sesuai dengan kecakapannya.  

Selain faktor motivasi  ada juga yang juga mempengaruhi mental tanding yaitu 

percaya diri. Di dalam suatu pertandingan olahraga percaya diri merupakan salah satu faktor 

penentu suksesnya pemain. Sebab hilangnya percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri 

akan mengakibatkan pemain akan tampil di bawah kemampuannya. Hal ini akan 

menimbulkan keragu-raguan sepanjang penampilan. Percaya diri berkaitan erat dengan 

praktek hidup sehari-hari, orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah maka dirinya 

pun akan merasa rendah diri untuk menunjukkan jati diri.  

Selain dua faktor di atas ada lagi yang sangat penting yaitu kecerdasan emosi seorang 

atlet kecerdasan emosi yaitu  kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan 

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran dan memahami perasaan. Kecerdasan 

emosi menjadi suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat menggunakan 

perasaanya secara optimal guna mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kecerdasan 

mengelola emosi membuat atlet  mampu untuk mengenali perasaanya sehingga dapat 

mengatur diri sendirinya saat bertanding yang akan menimbulkan lahirnya startegi untuk 

mengalahkan lawan untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan.  

Dari beberapa penjelasanan di atas bahwa peran mental seorang atlet seperti 

motivasi, percaya diri dan kecerdasan emosi harus dimiliki oleh seorang atlet. Seperti 

pendapat  Santosa (Yulianto,2005:56)  bahwa “untuk dapat berprestasi atlet perlu 

dipersiapkan  mentalnya  agar mereka mampu  mengatasi ketegangan  yang sering 

dihadapinya baik pada saat berlatih berat maupun  pada saat berkompetisi”.  Berdasarkan 

teori tersebut bahwa untuk menjadi atlet yang berprestasi perlunya mental yang tangguh, 

untuk mendapatkan mental yang baik perlunya latihan mental baik mental saat berlatih 

ataupun mental dalam bertanding. 

KAJIAN TEORI 

Motivasi 

Menurut Sukmadinata (2003: 61) kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan 

individu disebut motivasi yang menunjukan suatu kondisi dalam diri individu yang 

mendorong atau menggerakan individu tersebut melakukan kegiatan mencapai tujuan 

tertentu. Motivasi merupakan dorongan individu untuk beringkah laku  dan menunjukan 
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suatu kondisi dalam diri individu untuk mencapai tujuan tertentu.  Menurut Sardiman 

(2008:73) motivasi adalah perubahan energi dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya” feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan, karena setiap 

individu memiliki tujuan yang berdeda maka dalam hidupnya maka motivai yang kuat untuk 

mempercayai segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Menurut Ratna 

dan Dany (2001:79) motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energy) yang dapat 

menimbulkan tingkat peristensi dan antusiasismenya dalam melaksakan suatu kegiatan, baik 

yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar 

individu (motivasi ekstrinsik). Harsono (1988:120) mengatakan bahwa motivasi adalah 

wujud yang tidak nampak pada orang dan tidak bisa kita amati adalah tingkah lakunya yang 

merupakan akibat atau manifestasi dari adanya motivasi pada diri orang itu. 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2008:74) adalah di dalam motivasi memiliki 

tiga elemen paling penting yaitu: 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia. Perkembangan motivasi akan memberikan beberapa perubahan energi didalam 

sistem “neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut 

perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia) 

penampakanya menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2) Motivasi ditandai munculnya rasa, afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan 

persoalan kejiwaan, efeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini merupakan 

respon dari suatu aksi yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam tubuh manusia 

karena muncul dengan terangsang/ terdorong karena adanya unsur lain dalam hal ini adalah 

tujuan. 

 Jadi pendapat di atas dapat dipahami bahwa motivasi adalah merupakan suatu 

keinginan atau hasrat yang terdapat pada diri seseorang terhadap sesuatu kegiatan tertentu. 

Bagi seorang atlet motivasi sangat diperlukan karena dari dalam diri manusia ada dorongan 

yang kuat untuk melakukan sesuatu. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti dalam 

sebuah pertandingan sangat bermotivasi untuk menjadi pemenang, dari sanalah timbul 

semangat bertanding yang tinggi.  
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Percaya Diri 

Dalam upaya pencapaian prestasi tinggi, keadaan fisik maupun mental atlet harus 

dalam kondisi puncak. Ini sesuai dengan pendapat Setyobroto (2002:43) yang menegaskan 

bahwa prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan mobilitas total seluruh energi dalam 

hal ini peranan kesiapan mental akan ikut menentukan. Percaya diri atau self-confidence 

merupakan modal utama seorang atlet untuk dapat maju, karena pencapaian prestasi yang 

tinggi dan pemecahan rekor atlet itu sendiri harus dimulai dengan percaya bahwa ia dapat 

dan sanggup melampaui prestasi yang pernah dicapainya.  

John dan Swindley (1999:10) menyatakan bahwa percaya diri adalah kepercayaan 

pada diri sendiri tentang kemampuan yang dimiliki untuk melakukan apa yang diinginkan. 

Mempunyai percaya diri yang besar memungkinkan seseorang belajar berdasarkan 

pegalaman sehingga ia dapat menanggulangi tantangan dasar kehidupan, belajar membuat 

keputusan dan mengelola perubahan. Percaya diri juga memberikan suatu keberanian untuk 

memiliki semangat. Percaya diri juga menunjukkan bahwa manusia mempunyai hak yang 

sama untuk meraih sukses (Harvey, 1997: 284). 

Percaya diri berkaitan erat dengan praktek hidup sehari-hari, orang yang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah maka dirinya pun akan merasa rendah diri untuk menunjukkan 

jati diri. Akbar (2001: 25) menjelaskan rasa percaya diri yang rendah yang dialami seorang 

anak, salah satu faktor penyebabnya adalah hanya sedikit orang yang percaya mereka 

memiliki kemampuan untuk berkreasi dan mengeksplorasi diri sendiri sehingga mereka akan 

tampil menjadi seorang anak yang rendah diri. 

Berdasarkan teori di atas bahwa rasa percaya diri memilki peran yang sangat penting 

bagi diri atlet maka dari itu seorang atlet harus membentuk rasa percaya dirinya. Percaya diri 

dapat timbul dari kualitas latihan dan kualitas kompetisi atau pertandingan yang banyak 

diikuti. Semakin banyak pertandingan dengan kualitas yang baik akan lebih mudah 

mendorong atlet untuk mengeluarkan kemampuan terbaik yang telah dimiliki selama proses 

latihan.  

 

Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menangkap situasi baru serta kemampuan 

untuk belajar dari pengalaman masa lalu seseorang. Menurut Ngalim (2010: 56) Kecerdasan 

setiap manusia berbeda, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, faktor tersebut adalah 
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(1) pembawaan: minat dan ciri yang dibawa sejak lahir, (2) kematangan: pertumbuhan dan 

perkembangan, (3) pembentukan: segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi 

pada perkembangan intelegensinya, (4) minat dan pembawaan: membawa atau mendorong 

seseorang untuk berbuat lebih giat dan lebih baik, (5) kebebasan: mempunyai kebebasan 

dalam memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah. Dalam kegiatan para pelaku 

olahraga terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kecerdasan dimana kecerdasan 

tersebut mempengaruhi prestasi atlet di lapangan.  

Menurut Goleman (2003:512) Kecerdasan  emosional merupakan  kemampuan  

seseorang mengelola  perasaan  dan  emosinya  kepada diri pribadi maupun kepada orang 

lain, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. Mengendalikan dorongan 

hati menyangkut kendali emosi agar terhindar dari depresi (kecemasan) sehingga optimis 

dalam memandang keberhasilan. Menurut (Aunurrahman, 2009:89-94) tentang kontrol 

emosi adalah menjaga suasana hati menyangkut keterampilan menghindari stress   ketika  

dihadapkan   pada  persoalan yang berat Suasana batin, kemampuan dalam berkonsentrasi 

dan berpikir  jernih  sangat  mempengaruhi prestasi  seorang  atlet  dalam  suatu kejuaraan. 

Seorang atlet akan dapat bertanding   dengan   baik   apabila   suasana batin dan pikirannya 

baik. 

Kecerdasan Emosi   dapat   diukur dari beberapa aspek. Goleman dan Cherniss 

(2001:28) mengemukakan lima kecakapan dasar  dalam  kecerdasan  Emosi,  meliputi: self  

awareness,  self management, motivation, social awareness, relationship management. 

Menurut Sudybio (2001: 47) Kecerdasan diperlukan untuk meraih prestasi olahraga yang 

bertujuan dalam: (1) Penguasaan peraturan dan sistem pertandingan, (2) Ketelitian dalam 

memahami peraturan dan sistem pertandingan, (3) Kecepatan reaksi, (4) Ketepatan 

mengambil keputusan dan bertindak, (5) Kemampuan berkomunikasi, (6) Kemampuan 

mengembangkan taktik dan strategi, (7) Kemampuan memecahkan masalah, (8) Daya 

imajinasi, dan (9) Berpikir positif. Sehingga untuk meraih prestasi yang tinggi sangat 

dibutuhkan sebuah kecerdasan. 

Prestasi olahraga yang hanya dititik beratkan pada kemampuan teknik, ataupun fisik 

saja merupakan wujud dari pandangan yang kurang tepat karena prestasi yang maksimal 

harus dapat menyentuh dimensi individual atlet secara menyeluruh termasuk dimensi 

emosional. 
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KESIMPULAN 

Peran mental dalam olahraga prestasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

prestasi olahraga. Untuk dapat mendapatkan prestasi puncak seorang atlet tidak hanya 

melatih faktor fisik saja tetapi juga harus melatih faktor psikis seperti motivasi, percaya diri 

dan kecerdasan emosional, karena memiliki mentalnya baik dapat mengatur diri sendirinya, 

pada saat bertanding akan munculnya startegi dalam beryanding untuk dapat mengalahkan 

lawan dan menimbulkan high performance sehingga meraih prestasi puncak dalam olahraga 

prestasi. 

SARAN 

Mental juang yang tangguh tidak lahir secara instan, perlu waktu yang lama untuk 

membentuk mental yang kuat. hendaknya seorang atlet melatih mental untuk bisa bertanding 

dengan maksimal untuk meraih prestasi tertinggi.  
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