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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga sudah menjadi kebutuhandidalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Dengan olahraga manusia bisa mendapatkan 

kesenangan dan kepuasan batin, selain itu dengan melakukan 

olahraga secara rutin dapat membuat manusia menjadi sehat baik 

secara jasmani maupun rohani. 

Di dunia ini terdapat berbagai macam cabang olahraga yang 

mempunyai karakteristik dan aturan-aturan khusus. Selain itu ada 

beberapa cabang olahraga yang memerlukan kerjasama tim dalam 

pertandingan dan ada yang pertandingan yang dilakukan oleh 

perorangan. Dari berbagai macam olahraga yang ada, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada cabang olahraga Futsal.  

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, 

yang masing-masing berkelompok lima orang. Tujuannya adalah 

memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memainkan bola 

dengan kaki. Selain lima pemain utama, setiap tim juga diizinkan 

memiliki pemain cadangan. Lapangan futsal ukurannya lebih kecil, 

dibatasi garis, bukan net atau papan dan waktu permainan selama 

2x20 menit. Menurut Halim (2009) Istilah “futsal” adalah istilah 

internasional yang berasal dari kata Spanyol atau Portugis, 

football(sepakbola)dan sala(ruangan).Halim juga mengatakan bahwa 

di Indonesia futsal masuk sekitar tahun 1998-1999 namun secara 
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resmi sejarah futsal di Indonesia dimulai pada tahun 2002 ketika 

Indonesia didaulat Asian Football Confederation untuk 

menyelenggarakan putaran final kejuaraan futsal tingkat Asia di 

Jakarta. Kejuaraan futsal AFF (Asian Footbal Confederation) tahun 

2002 ini adalah penyelenggaraan ke-4 sejak pertama kali diadakan 

tahun 1999 di Malaysia.  

Sekarang ini sudah banyak club futsal yang berdiri, baik 

diwilayah Kota Semarang maupun wilayah lainnya.Futsal tidak 

hanya dimainkan oleh laki-laki. Saat ini banyak perempuan yang 

menyukai olahraga futsal dan memutuskan untuk menjadi atlet 

futsal, hal ini dapat dilihat pada kejuaraan-kejuaraan yang 

diselenggarakan oleh berbagai daerah. Fisik dan mental seorang 

wanita berbeda dengan laki-laki, wanita cenderung lebih lemah 

dibandingkan dengan laki-laki. Karena pada dasarnya seorang 

pemain futsal diharapkan mempunyai jasmani yang sehat dan 

kuat.Seorang pemain futsal biasanya membutuhkan waktu yang 

banyak untuk berlatih. Seorang pemain futsal wanita harus berlatih 

dalam aspek fisik, teknik, taktik maupun mental agar mempunyai 

kemampuan yang baik.  

Di dalam kehidupan setiap manusia umumnya memiliki 

berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Masalah tersebut dapat menjadi masalah yang besar dan dapat pula 

menjadi masalah yang kecil, semua tergantung pada masing-masing 

individu yang menyikapi masalah tersebut. Ada banyak cara yang 

dapat dilakukan individu dalam menyikapi permasalahan itu. Ada 
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individu yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan 

ada juga individu yang membutuhkan bantuan oranglain untuk 

meyelesaikan masalahnya. Bagi individu yang tidak dapat 

menyelesaikan permasalahannya dengan baik, permasalahan yang 

dihadapi dapat menimbulkan tekanan dalam dirinya bahkan akan 

mengakibatkan gangguan pikiran maupun gangguan pada 

kejiwaannya, gangguan itu akan membuat individu menjadi stres, 

depresi dan juga akan menjadi gila.Dengan demikian individu 

tersebut menjadi terganggu dan dapat dikategorikan mempunyai 

mental yang tidak sehat. Lain halnya dengan individu yang 

mempunyai mental sehat, individu tersebut akan merasakan 

kebahagiaan, ketenangan dan keharmonisan yang ada di dalam 

kehidupannya. Individu yang dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada dapat mencapai kebahagian dan ketenangan 

didalam hidupnya. 

Pada observasi dan wawancara bebas peneliti dengan pelatih 

dan officialyang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2016 di Venus 

futsal menemukan bahwa, beberapa atlet futsal wanita yang 

mempunyai permasalahan menjadi tidak fokus saat berlatih dan 

bertanding. Saat akan menghadapi kejuaraan atlet diminta untuk 

menambah program latihan, program latihan itu dilakukan diluar 

program latihan dari club. Selain itu atlet diminta untuk dapat 

mengikuti berbagai program yang sudah dijadwalkan oleh pelatih, 

hal itu seperti fisik, kelas malam, dan uji coba. Selain itu masalah 

yang sering mengganggu seorang atlet saat menghadapi kejuaraan 
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biasanya mengenai masalah mental. Masalah mental tersebut 

membuat atlet mengalami  kecemasan, stres, terlihat sangat agresif, 

tidak tenang dan menggunakan emosi yang berlebihan. Stressor yang 

terjadi pada atlet juga dapat terjadi diluar tim. Permasalahan dengan 

keluarga, teman, maupun masalah pribadi yang belum diselesaikan, 

perjalanan yang macet dan jarak tempuh saat latihan atau 

pertandingan yang cukup jauh juga dapat memberikan dampak stres. 

Stressor yang terjadi pada atlet akan membawa dampak negatif pada 

saat pertandingan. Dari wawancara peneliti dengan pelatih, pelatih 

mengatakan bahwa menjadi seorang pelatih untuk para atlet wanita 

bukanlah hal yang mudah. Saat sesi latihan ataupun bertanding 

pelatih mencoba untuk lebih sabar agar tidak menyakiti hati para 

atletnya. Pelatih dapat mengetahui mana sajaatlet yang sedang 

mempunyai masalah secara langsung saat sesi latihan dan kejuaraan. 

Saat menghadapi kejuaraan, mental seorang atlet sangat perlu 

disiapkan. Diberbagai bidang olahraga persiapan mental atlet 

dimulai dari dirinya sendiri. Pelatih dan official membantu 

memberikan persiapan segifisik, mental dan memberikan motivasi 

pada atlet. Pelatih memberikan persiapan segi fisik dengan latihan 

yang dilakukan secara rutin. Dari segi mental pelatih memberikan try 

out kepada atlet dan mengikutsertakan atlet pada kejuaraan yang 

diadakan dari daerah maupun nasional. Pelatih juga memberikan 

kenyamanan secara fisik dan psikis kepada atlet saat latihan dan saat 

kejuaraan. Pelatih secara langsung memberi nasihat kepada atlet 

yang sedang mengalami stres dan meminta atlet untuk bercerita. 
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Selain itu official membantu memberikan motivasi dan semangat 

kepada  atlet, karena atlet yang sedang mengalami stres dapat 

kehilangan motivasi pada saat bertanding. Dengan motivasi, seorang 

atlet mendapatkan dorongan untuk mencapai tujuan dengan lebih 

baik dan motivasi sangat diperlukan dalam pencapaian prestasi. 

Meskipun sudah dilakukan persiapan untuk menghadapi 

pertandingan, hal itu tidak menjamin seorang atlet terhindar dari 

stres. Saat pertandingan sedang berlangsung stres yang sedang 

dialami oleh atlet dapat muncul kembali, tetapi semua itu tergantung 

pada masing-masing atlet bagaimana ia akan menyikapi stres yang 

sedang dialami. Kemampuan atlet dalam mengahadapi masalah atau 

stressor akan terlihat saat sedang perfomance dalam pertandingan. 

Mental atlet harus benar-benar dibangun agar saat pertandingan bisa 

bermain dengan baik dan sesuai dengan materi yang telah diberikan 

pelatih saat sesi latihan. Sering dilihat ketika atlet yang memiliki 

kemampuan fisik dan teknik yang sempurna tetapi mempunyai 

mental yang tidak siap, hal itu sangat berpengaruh 

padaperformanceatlet. Atlet menjadi tidak fokus, sehingga besar 

kemungkinan seorang atlet akan bermain tidak maksimal dan akan 

mengalami kekalahan saat bertanding. 

Penelitian Ningsih (2016, h. 1) yang membahas tentang 

pengaruh kondisi stres terhadap coping stres pada atlet sebelum 

menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON), dari hasil pengujian 

pengaruh tingkat stres terhadap problem focused coping terdapat 

nilai signifikansi sebesar 0,946, sementara pengaruh tingkat stres 
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terhadap emotion focused coping terdapat nilai signifikansi sebesar 

0,745. Pada penelitian tersebut nilai signifikansi adalah 0,05.  

Berikut ini adalah ungkapan salah satu atlet futsal junior dan 

senior yaitu PA dan X saat wawancara yang dilakukan saat akan 

kejuaraan pada tanggal 16 Oktober 2016. 

Saya kalo punya masalah selalu terbawa saat latihan, apalagi 

kalau punya masalah waktu pertandingan. Saya selalu diam 

saat punya masalah, kalau ditanya pelatih atau teman saya 

tidak ingin bercerita. Masalah itu selalu terbawa saat latihan 

dan pertandingan, jadi saya tidak bisa maksimal saat 

bertanding. Kemampuan yang saya miliki jadi tidak bisa 

dikeluarkan dengan baik, dan kalo punya masalah itu kadang 

kebawa waktu pertandingan, tapi kalo memang masalahnya 

bener-bener serius, kalo masalah yang sepele saya gak begitu 

memikirkannya. tapi kadang-kadang kalo saya mau 

bertanding dan ada masalah saya mencoba buat 

menyelesaikan masalah itu. 

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan 

beberapa subjek yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2016, 

terlihat subjek merasakan stres karena masalah pribadinya. Saat 

merasakan stres maka yang dilakukan oleh atlet adalah diam, ia tidak 

ingin menceritakan masalah tersebut dengan oranglain bukan hanya 

atlet yang junior saja yang mengalami hal tersebut, atlet senior juga 

mempunyai masalah yang sama dengan atlet junior. Permasalahan 
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yang terjadi membuat atlet kehilangan koordinasi dan keterampilan 

saat bertanding. 

Atlet yang aktif dalam dunia olahraga baik daerah, nasional, 

atau internasional harus mempunyai kemampuan dalam coping stres. 

Atlet menggunakan satu atau bahkan beberapa bentuk copingdalam 

menghadapi permasalahan yang ada. Siswanto (2007)coping sering 

dimaknai sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk menguasai 

situasi yang dinilai sebagai suatu ancaman atau tantangan. Selain itu 

Siswanto (2007)  juga mengatakan bahwa stres adalah akibat dari 

interaksi antara rangsangan yang ditimbulkan dari lingkungan dan 

respon diterima oleh individu. Terjadinya stress tergantung pada 

masalah dan tanggapan seseorang terhadap masalah yang sedang 

terjadi. Jadi coping stresmenurut Siswanto(2007, h. 60)adalah reaksi 

seseorang ketika mengahadapi tekanan atau stres. 

Coping stres pada atlet ini bermanfaat untuk mengatasi atau 

menyesuaikan diri terhadap tuntutan internal maupun eksternal, atau 

berbagai permasalahan dan aspek-aspek yang kurang menyenangkan 

yang diterima pada diri atlet.  

Berdasarkan observasi peneliti pada atlet futsal Venus 

Angels, peneliti tertarik dengan masalah yang terjadi pada atlet 

wanita, karena saat sesi latihan dan kejuaraan atlet sering mengalami 

stres yang mengakibatkan tidak bisa bermain secara maksimal dan 

mengalami kekalahan. Contoh masalah saat kejuaraan di Ambarawa 

tanggal 12 Februari 2017, tim venus angels akan bertanding dengan 

lawan yang memang cukup kuat, tetapi dua pemain inti venus angels 
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mengalami cidera yang mengakibatkan tidak bisa bermain dan harus 

digantikan dengan pemain yang lain. Pada saat pertandingan 

berlangsung para atlet terlihat stres, dan terlihat saat pertandingan 

para atlet tidak bisa bermain dengan baik. Stres yang terjadi pada 

atlet bersumber dari lingkungan, cara penyampaian pelatih, dan 

mental yang buruk. Maka peneliti ingin mengangkat permasalahan 

tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Coping Stres Atlet 

Futsal Saat Menghadapi Kejuaraan”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui coping stres yang 

digunakan oleh atlet futsal wanita saat menghadapi kejuaraan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dihimpun dari penelitian ini 

diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, serta 

bahan yang dapat dijadikan masukan yang memberi manfaat 

yang tepat guna dalam perkembangan ilmu psikologi olahraga. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan para atlet dapat lebih 

menempatkan dan memiliki strategi yang lebih terarah saat 

mengalami stres pada kejuaraan. 

 


