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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam 

permainan, perlombaan, dan kegiatan jasmani secara intensif dalam rangka 

memperoleh rekreasi, kesenangan dan prestasi optimal (Muhtar, 2020). Olahraga 

merupakan bentuk bermain yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan 

peraturan dan dipertandingkan menggunakan tolok ukur keterampilan fisik 

(Dwiyogo, 2009). Gunarsa (2008) menjelaskan bahwa olahraga dapat bertujuan 

untuk mencapai suatu prestasi karena sifatnya yang kompetitif, dapat juga 

bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebugaran dan stamina tubuh.  

Atlet adalah orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi olahraga 

kompetitif (Sutardi & Budiarsih, 2010). Seseorang dikatakan atlet jika orang 

tersebut telah mengikuti suatu kompetisi olahraga yang kompetitif dalam suatu 

turnamen. Jadi seseorang yang belum pernah mengikuti kompetisi olahraga 

tertentu belum bisa di sebut seorang atlet meskipun orang tersebut telah 

mendalami suatu cabang olahraga tertentu dalam waktu yang lama (Hawindri, 

2016). Seorang atlet dapat bermain dengan baik dan menghasilkan prestasi yang 

maksimal ketika menguasai kemampuan fisik, teknik, taktik dan mental 

(Hawindri, 2016). Penampilan atlet adalah apa yang diperlihatkan oleh atlet dalam 

suatu pertandingan, hal yang berpengaruh besar pada penampilan bermain seorang 

atlet yaitu komponen psikis (Gunarsa, 2008). 
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Jarvis (2006) menyatakan bahwa ada perbedaan penelitian tentang 

pengaruh kecemasan dan performa atlet, yaitu jika kecemasan tinggi maka 

performanya akan menurun. Penelitian lain juga mengatakan bahwa masing-

masing atlet memiliki tingkat kecemasan yang berbeda sehingga menghasilkan 

respon yang berbeda dan tidak bisa dipukul rata. Penampilan atlet tidak selalu 

sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan rencanakan, hal ini karena atlet 

merasakan ketegangan yang berlebihan yang akan berpengaruh pada 

penampilannya (Zeidner & Matthews, 2011). 

Ketegangan merupakan salah satu indikasi dari kecemasan yang dicirikan 

dengan ketegangan motorik (gelisah, gemetar dan ketidakmampuan untuk rileks), 

hiperaktivitas (pusing, jantung berdebar-debar, atau berkeringat) dan pikiran serta 

harapan yang mencemaskan (Santrock, 2002). Taufiq (2006) juga menyatakan 

bahwa gejala fisik dan psikis yang menyertai kecemasan diantaranya rasa letih 

secara menyeluruh hingga ia merasa hilang tenaga, Penat pusing dan merasakan 

tidak adanya keseimbangan  dalam dirinya, Goncangan metabolisme tubuh seperti 

adanya gangguan pencernaan, Gangguan tidur, reproduksi bernafas hilangnya 

keseimbangan sistem saraf hormon dan aliran darah, Gangguan gerak seperti 

menggigil, berteriak, gemetar, Penyakit kejiwaan fisik seperti penyakit diabetes, 

tekanan darah tinggi.  

Nevid, dkk (2003) menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan 

aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk 

akan segera terjadi. Safari dan Saputra (2009) juga mengatakan bahwa kecemasan 
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merupakan reaksi terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak 

siap ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya.  

Kecemasan merupakan konsep yang saling terkait antara reaksi kognitif, 

afektif, somatisasi dan perilaku. Ketika kita cemas maka kita akan khawatir 

dengan permasalahan tersebut. Hal itu membuat kondisi emosi kita semakin 

cemas yang terkadang disertai dengan detak jantung yang meningkat, telapak 

tangan yang berkeringat yang dapat memunculkan perilaku (Zeidner & Matthews, 

2011). Hal ini juga diperkuat dengan Martin dan Thomson (2011) yang 

menyatakan bahwa kegugupan atau kecemasan yang berlebihan dapat 

mengganggu kinerja atlet, hal itu dapat dijelaskan dalam empat alasan. Pertama, 

aktivitas fisiologis dari kegugupan yang berlebihan dapat memicu masalah dalam 

ketahanan atlet. Kedua, kecemasan dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi. 

Ketiga, kegugupan yang berlebihan menyebabkan sekresi adrenalin, yang 

berakibat atlet terburu-buru dalam melakukan pertandingan. Terakhir, jika atlet 

gugup pada saat kompetisi, kegugupan yang berlebihan menambahkan 

rangsangan tambahan yang dapat mengganggu kompetisi.  

Taufiq, (2006) menyatakan bahwa Kecemasan adalah suatu keadaan 

neurotic yang disertai dengan perubahan intern fisiologis untuk kemudian 

berimpiklasi pada gerakan ekstrenalnya. Atau ketakutan terhadap seseuatu yang 

tidak diketahui penyebabnya. Kecemasan yang menyimpang yaitu kecemasan 

yang tidak masuk akal, yang selalu menghantui seseorang dan ia tidak mengetahui 

penyebabnya. Sedangkan kecemasan yang normal adalah kecemasan yang bisa 

diketahui penyebabnya hingga individu mampu meresponnya sesuai stimulus 
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yang ada dan juga bisa menghilangkan kecemasan itu dengan menghilangkan 

penyebabnya.  

Hawari (2011) menjelaskan bahwa orang dengan kepribadian pencemas 

lebih rentan (vulnerable) untuk menderita gangguan cemas atau dengan kata lain 

orang dengan kepribadian pencemas resiko untuk menderita gangguan cemas 

lebih besar. Kecemasan atlet yang tinggi sangat mengganggu pikiran dan kinerja 

mereka sehingga hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya. Tetapi, ada beberapa 

atlet perlu merasakan cemas untuk lebih termotivasi dan sebagian atlet perlu 

merasakan ketenangan untuk menampilkan yang terbaik. Kecemasan tidak selalu 

berakibat negatif, tergantung pada bagaimana individu merasakannya (Zeidner 

dan Mathews, 2011).   

 Dilansir dalam berita Detikhealth.com edisi Kamis, 26 April 2018 lalu, 

memberitakan adanya serangan panik yang terjadi di tengah pertandingan 

basketball yang dialami oleh salah satu atlet. Atlet tersebut merasakan detak 

jantungnya lebih cepat dari biasanya, kesulitan bernapas, mata berkunang-kunang 

dan merasa sesak. Dia sadar bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertandingan lalu 

berlari ke ruang ganti. Sempat malu dan sulit untuk bercerita, atlet tersebut 

akhirnya mau terbuka dan menceritakan kondisinya. 

 Bola.net edisi 26 November 2010, memberitakan adanya kecemasan yang 

tinggi yang membuat atlet Indonesia gagal raih target. Tingkat kecemasan atlet 

Indonesia yang begitu tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak 

tercapainya prediksi raihan medali emas dari beberapa cabang unggulan pada 

Asian Games XVI/2010 di Guangzhou, kata Ketua Umum KONI/KOI Rita 
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Subowo. "Tingkat persaingan yang ketat mempengaruhi mental juang para atlet, 

sehingga menimbulkan tingkat kecemasan tinggi dan kurangnya percaya diri," 

katanya di Guangzhou, Jumat. Menurut Rita, persaingan di ajang Asian Games 

kali ini cukup ketat terutama dari tuan rumah China, Korea dan Jepang yang 

berada di tiga besar peraih medali. Ia mengakui bila sejumlah atlet yang 

diproyeksikan emas merasakan tekanan berat dan tingkat kecemasan saat 

bertanding mengemban tugas meraih medali tertinggi di nomor masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek pertama berinisial 

(F). Subjek adalah atlet renang yang duduk dibangku SMP kelas VIII, 

menyatakan ia sering mengalami kecemasan berupa perasaan tidak tenang dan 

jantung berdebar sangat kencang. Karena kejadian tersebut, membuat subjek 

sering merasakan kram otot sesaat sebelum menghadapi pertandingan. Hal itu 

terjadi karena subjek dulu pernah mengalami cidera sebelum pertandingan 

dimulai. Subjek merasa khawatir jika nantinya dia tidak dapat mengikuti 

pertandingan karena cidera yang pernah dia alami. Subjek tidak bisa 

menumbuhkan sikap percaya diri dan pada akhirnya mengalami kegagalan. 

Subjek tetap mengikuti pertandingan itu dalam keadaan cidera pada salah satu 

kakinya meskipun pada akhirnya terkena diskualifikasi karena subjek tidak dapat 

melanjutkan pertandingan. Melihat kejadian tersebut subjek kurang mendapat 

dukungan dari orangtua hal ini dapat terlihat dari orangtua subjek yang kecewa 

dan meninggalkan tempat pertandingan setelah anaknya mengalami kekalahan.  

 Subjek wawancara kedua berinisial (H), subjek adalah seorang atlet renang 

yang pernah mendapatkan juara tertinggi pada tingkat karisidenan. Subjek saat ini 



6 

 

 

 

duduk dibangku SMA kelas XI, subjek merasakan kecemasan sebelum 

menghadapi pertandingan. Gejala yang dirasakan subjek yaitu jantung berdebar-

debar yang sangat kencang, selain  itu pada malam harinya subjek tidak bisa tidur, 

setiap dua jam sekali subjek terbangun, sering mondar-mandir tidak jelas dan 

mengalami tiks karena kecemasannya tersebut. Upaya yang dilakukan untuk 

menenangkan diri adalah mencoba berkonsultasi dengan pelatih tentang 

bagaimana strategi agar dirinya dapat memenangkan perlombaan tersebut, namun 

hal itu tidak bisa mengurangi perasaan khawatir yang dialami oleh subjek pada 

saat bertanding. Selain itu orangtua subjek tidak pernah hadir dalam pertandingan 

dan kurang perduli dengan kondisinya. 

 Pada hasil wawancara penulis dengan subjek berinisial (A). Subjek adalah 

atlet renang yang duduk di bangku SMA kelas XI. Subjek sering mengalami 

kecemasan saat bertanding. Kecemasan yang dialami oleh subjek akan meningkat 

ketika sesaat sebelum pertandingan dimulai. Kecemasan tersebut terjadi karena 

pikiran negatif subjek yang berpikir bagaimana jika nanti kalah yang 

mengakibatkan subjek sampai menangis pada saat pertandingan tersebut, selain 

itu terlihat juga dari perilaku subjek yang cenderung melakukan agresi verbal atau 

kata-kata cenderung kasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Martin (2003) yang 

mengatakan tentang ketidakmampuan seseorang meregulasi emosi akan 

menimbulkan beberapa reaksi seperti senang, marah, sedih, cinta dan takut. 

Orangtua subjek tidak pernah bertanya akan kondisi subjek yang seperti itu. 

Subjek bukan merupakan tipe orang yang mudah mengutarakan atau bercerita 

dengan orang lain. 
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 Dari proses wawancara yang di lakukan menunjukkan jika kurang 

mampunya seseorang dalam mengatur emosi akan memunculkan perilaku yang 

negatif sehingga membuat kecemasan atlet semakin tinggi. Zeidner dan 

Matthews, (2011) menyatakan bahwa proses regulasi emosi terjadi dalam otak 

secara umum mempengaruhi kecemasan itu terjadi pada bagian otak yaitu korteks 

menuju amigdala yang bekerjasama untuk membuat seseorang dapat memikirkan 

terlebih dahulu stimulus yang mereka terima, sedangkan kecemasan merupakan 

salah satu respon dari stimulus yang ditangkap oleh otak. Lazarus (Safaria & 

Saputra, 2009) berpendapat bahwa orang yang cemas cenderung memiliki 

keraguan yang kuat mengenai kinerja yang baik secara memadai, berbeda dengan 

orang yang mampu mengendalikan perasaan mereka sehingga mereka tidak 

merasakan keraguan. Apabila kita mampu mengenali situasi yang mengancam dan 

kita mampu mengendalikan emosi (regulasi emosi) dan permasalahannya hal 

tersebut yang dapat mempengaruhi emosi negatif, seperti rasa bosan, marah, takut 

maupun kecemasan. 

Newman (2009) berpendapat bahwa regulasi emosi mengacu pada proses 

untuk mengontrol intensitas keadaan emosi dan mengurangi perasaan tertekan. 

Regulasi emosi sebagai proses dimana kita mempengaruhi emosi mana yang kita 

miliki, kapan kita memilikinya dan bagaimana kita mengalami dan 

mengekspresikannya. Patterson (2008) mengartikan regulasi emosi adalah 

kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menyesuaikan kondisi emosional 

mereka untuk mencapai suatu tujuan. Secara konseptual, regulasi emosi sebagai 
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modifikasi dari aspek pengalaman emosional yang terjadi pada tingkat kesadaran 

dan usaha pengendalian (Fairholme & Manber, 2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo (2014) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Hubungan antara Regulasi Emosi dengan Kecemasan Menghadapi 

Pertandingan” menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

regulasi emosi dengan kecemasan menghadapi pertandingan. Semakin tinggi 

regulasi emosi maka semakin rendah kecemasan menghadapi pertandingan begitu 

juga sebaliknya. Penelitian lain tentang “Hubungan antara Regulasi Emosi dengan 

Kecemasan Berbicara di Depan Kelas” menunjukkan menunjukan adanya 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara regulasi emosi dangan kecemasan 

berbicara di depan kelas. yang berarti semakin tinggi regulasi emosi maka 

semakin rendah kecemasan berbicara di depan kelas, begitu pula sebaliknya. 

(Puspanagari, 2017).  

Menurut Ramaiah (2003) cara lain untuk menghadapi kecemasan yaitu 

dengan adanya dukungan yakni dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat 

memberikan kesembuhan terhadap kecemasan. Menurut Sarafino dan Smith 

(2011) orang yang memiliki tingkat dukungan sosial yang tinggi dari keluarga dan 

teman  lebih sehat dan hidup lebih lama daripada orang yang tidak. Dukungan 

sosial mengacu pada kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang 

tersedia bagi seseorang dari kelompok masyarakat lain.  

Zeidner dan Matthews, (2011) menyatakan bahwa dukungan sosial dapat 

efektif dalam mengatasi masalah tekanan psikologis pada masa-masa sulit dan 

menekan. Dukungan sosial merujuk kepada tindakan yang orang lain lakukan 
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ketika mereka menyampaikan bantuan (Roberts & Greene, 2009). Seseorang yang 

berpartisipasi dalam olahraga melalui lima tahap yaitu prakontemplasi, 

kontemplasi, tindakan, persiapan dan pemeliharaan, dalam melewati tahapan 

tersebut diperlukan adanya dukungan sosial (Jarvis, 2006). Lingkungan latihan 

dapat berfungsi sebagai sumber dukungan sosial (Cashmore, 2008). Feldman 

(2012) berpendapat bahwa dukungan sosial merupakan bagian dari jaringan 

timbal-balik bersama dengan orang lain, hal tersebut membuat kita mengalami 

tingkat stress yang lebih rendah dan lebih dapat mengatasi stress yang kita hadapi. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Covassin dkk, (2014) dengan judul 

“Postinjury Anxiety and Social Support Among Collegiate Athletes: A 

Comparison Between Orthopaedic Injuries and Concussions” menunjukkan 

adanya hubungan yang negatif antara dukungan sosial dengan kecemasan. 

Semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan maka akan terjadi penurunan 

kecemasan. Penelitian lain dari  Hurst dkk, (2000) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Exercise dependence, social physique anxiety, and social support in 

experienced and inexperienced bodybuilders and weightlifters” menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara dukungan sosial dan kecemasan. Binaragawan 

yang lebih berpengalaman yang memiliki dukungan sosial yang tinggi, maka 

tingkat kecemasannya cenderung menurun.  

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

hubungan antara regulasi emosi dan dukungan sosial dengan kecemasan sebelum 

menghadapi pertandinganpada atlet. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan 

antara regulasi emosi dan dukungan sosial dengan kecemasan sebelum 

menghadapi pertandingan pada Atlet.  

C. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

perkembangan ilmu pengetahuan psikologi secara umum dan psikologi olahraga 

mengenai hubungan antara regulasi emosi dan dukungan sosial dengan kecemasan 

sebelum menghadapi pertandingan pada atlet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai hubungan antara regulasi emosi dan dukungan sosial dengan 

kecemasan sebelum menghadapi pertandingan pada atlet tentang bagaimana 

seharusnya bersikap saat mengalami hal tersebut.  

b. Bagi Orangtua 

Diharapkan hasil penelitian ini menambah pemahaman mengenai peran 

keluarga dalam menurunkan kecemasan, menambah pemahaman tentang 

pentingnya mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan 

anak, dan menambah pemahaman mengenai pentingnya menumbuhkan sikap 

regulasi emosi dalam diri anak mereka. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


