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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui coping stres pada 

atlet futsal wanita.  Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu 

peneliti menentukan karakteristik subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet futsal yang 

berjumlah tiga orang, tinggal di kota Semarang, pemain senior dan  

junior di Venus Angels Semarang. 

B.  Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan awal yang dilakukan peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Pedoman Wawancara dan Observasi 

Sebelum melakukan wawancara dan observasi, peneliti 

terlebih dahulu membuat pedoman wawancara danobservasi. 

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah identitas, 

latar belakang subjek, kehidupan sosial subjek yang meliputi 

hubungan dengan teman-teman satu tim dan pelatih, serta coping 

stres yang digunakan subjek saat kejuaraan. 

Pedoman observasi yang digunakan peneliti meliputi 

penampilan dan bahasa tubuh subjek. 

2. Wawancara awal 

Wawancara awal bertujuan untuk memperkenalkan diri 

dan memberitahu mengenai maksud dan tujuan melakukan 
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wawancara pada subjek dan membicarakan mengenai kesediaan 

subjek dalam berbagi cerita yang selama ini dialami saat 

kejuaraan. 

3. Perijinan kepada subjek 

Peneliti bertemu dengan subjek serta menjelaskan maksud 

dan tujuan datang untuk bertemu dengan subjek, sehingga subjek 

mengerti maksud dan tujuan dari wawancara yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Selanjutnya peneliti mengurus permintaan surat ijin 

kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan nomor 3442/B.7.3/FP/V/2017 sebelum melaksanakan 

penelitian agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan ijin dari 

Club yang akan dilakukan penelitian tersebut. Setelah 

mendapatkan ijin dari Club, peneliti membuat surat kesediaan 

menjadi subjek agar subjek tidak merasa  keberatan dalam 

pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti merupakan salah satu atlet dari Venus Angels. 

Peneliti selalu mengikuti kejuaraan dan latihan bersama dengan 

subjek yang telah diwawancarai. Pengumpulan data dilakukan pada 

tanggal 8 Desember 2017 sampai 23 Desember 2017. Jumlah subjek 

dalam penelitian ini adalah tiga orang. Data diperoleh melalui 

wawancara dan observasi. Observasi dilakukan bersamaan dengan 

berlangsungnya wawancara dan ketika subjek melakukan kejuaraan. 

Wawancara dan observasi akan dilakukan sampai data yang 
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dibutuhkan telah terpenuhi. Sebelum melakukan wawancara, terlebih 

dahulu peneliti meminta ijin kepada subjek untuk merekam proses 

wawancara dan memberikan surat kesediaan untuk menjadi subjek 

penelitian. 

 

Tabel 1. 

Waktu Pengumpulan Data 

No.   SubjekTanggal WawancaraWaktuTempat 

1.    RF8 Desember 201709.15-10.05Penginapan 

16Desember 2017     13.00-13.50Penginapan 

23 Desember 201711.00-11.45Penginapan 

2.PN                9 Desember 2017       13.00-14.15Penginapan 

16 September 201706.30-07.00Penginapan 

23 Desember 201718.30-18.50Penginapan 

3.MM8 Desember 201712.30-13.15Ruang ganti  

17 Desember 201710.15-10.50Penginapan 

23 Desember 201714.30-15.10Tempat futsal 

 

 

 



47 
 

 
 

Tabel 2. 

Jadwal Wawancara Triangulasi 

No.InisialTanggal Wawancara      Waktu              Tempat 

1.F8 Desember 201718.00-19.00Tempat Futsal 

2.RM17 Desember 201712.30-17.00Penginapan  

3.NEP16 Desember 201719.30-20.00Tempat futsal 

 

 

D. Hasil Data Penelitian 

1. Subjek pertama 

a. Identitas subyek 

Nama    : RF 

Usia    : 19 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

 

b. Hasil observasi 

Observasi yang dilakukan bersamaan dengan 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017. 

Wawancara dilakukan  pada pagi hari sekitar pukul 09.15, 

saat subjek sedang melakukan persiapan di penginapan untuk 

mengikuti kejuaraan. Peneliti dan subjek merupakan teman 

satu tim. Subjek dalam tim berposisi sebagai pemain. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, secara fisik subjek 
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memiliki postur tubuh tinggi sekitar 158 cm, berat badan 

55kg dan menggunakan jilbab. Saat melakukan wawancara, 

subyek menjawab pertanyaan dengan spontan dan mata 

subjek yang selalu memandang kearah peneliti, subjek 

menggunakan jersey futsal berwarna pink.  

Pada observasi saat menghadapi kejuaraan pada 

tanggal 8 Desember 2017. Saat subjek sedang melakukan 

persiapan dan berkumpul dengan teman-temannya. Subjek 

terlihat ceria dan sangat bersemangat, subjek selalu berkata 

dengan teman-temannya agar bisa bermain dengan baik dan 

menunjukan bahwa subjek dan temannya bisa menang. 

Ucapan untuk bisa bermain maksimal itu selalu dibicarakan 

selama perjalanan ke tempat kejuaraan. Pada saat kejuaraan 

dimulai, subjek terlihat gerogi dan melakukan beberapa 

kesalahan, tetapi hal itu hanya sebentar dilakukan subjek. 

Setelah pertandingan berjalan, karena lawan yang bermain 

dengan kasar membuat subjek menjadi emosi dan subjek 

bermain dengan kasar. Ditambah skor yang tetap imbang, 

membuat subjek tidak bisa bermain dengan tenang. Hal itu 

membuat pelatih meminta subjek untuk istirahat dan 

menenangkan dirinya. Saat skor lebih unggul, subjek terlihat 

tenang dan diminta untuk bermain lagi. Setelah itu subjek 

terlihat bermain lebih tenang dan tidak menggunakan emosi. 

Pada observasi kejuaraan tanggal 16 Desember 2017 di 

Magelang.  Saat subjek berada di tempat penginapan untuk 
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sarapan pagi, subjek terlihat mengambil porsi makan yang 

sedikit. Ketika peneliti bertanya alasan subjek mengambil 

porsi makan yang sedikit, subjek menjawab tidak ada mood 

untuk makan. Saat kejuaraan dimulai subjek tidak fokus, 

subjek melakukan beberapa kesalahan dan hal itu membuat 

subjek digantikan oleh pemain lainnya. Ketika subjek di 

pinggir lapangan, terlihat subjek sedang bermain dengan jari-

jari tangannya.  

Pada kejuaraan tanggal 23 Desember 2017 di Pati. 

Subjek dan timnya tiba di Kota Pati pukul 22.30. Sesampai di 

penginapan, pelatih meminta subjek dan teman-temannya 

untuk istirahat. Ketika teman-teman yang lain sudah 

beristirahat, peneliti melihat hanya subjek yang belum 

beristirahat. Di pagi hari saat subjek sedang melakukan 

persiapan, pelatih meminta subjek dan teman-temannya untuk 

berkumpul. Pelatih memberikan motivasi kepada subjek dan 

teman-temannya. Saat persiapan subjek terlihat berdiam diri, 

dan tidak bercanda dengan teman-temannya. Subjek 

mempunyai kebiasaan sebelum memasuki lapangan, 

kebiasaan itu adalah berdoa. Sebelum subjek masuk kedalam 

lapangan, subjek selalu berdoa terlebih dahulu. Saat kejuaraan 

dimulai, karena subjek dan tim subjek lebih unggul membuat 

subjek menjadi bermain dengan tenang. Di babak ke dua,  

ketika skor tim lawan lebih unggul, subjek menjadi tidak 

fokus saat bermain. Subjek menjadi tidak bisa bermain 
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dengan tenang dan bermain dengan emosi. Hal itu membuat 

subjek mendapatkan kartu kuning sebagai kartu peringatan 

dari wasit karena telah membuat lawan jatuh. Ketika subjek 

mendapatkan kartu kuning, subjek diminta untuk keluar dari 

lapangan dan digantikan oleh pemain lain. Kemudian subjek 

tidak dimainkan lagi sampai permainan selesai. 

c. Hasil wawancara 

1. Latar belakang subjek 

Subjek merupakan seorang atlet futsal asli 

Semarang, berusia 19 tahun dan tinggal didaerah 

Tlogosari Semarang. Subjek merupakan anak kedua dari 

dua bersaudara. Subjek merupakan mahasiswi S1 Ilmu 

Keperawatan di salah satu Universitas Swasta di 

Semarang. Subjek telah menjadi atlet futsal sekitar tiga 

tahun yang dimulai pada saat subjek mulai menjadi 

mahasiswa baru sampai sekarang.  

Awal mula subjek masuk menjadi atlet futsal 

karena subjek diajak oleh salah satu temannya, yang 

awalnya subjek hanya mencoba untuk bermain tetapi 

subjekbelum mempunyai keinginan untuk melanjutkan. 

Kemudian subjek mulai menyukai futsal dan memutuskan 

untuk meneruskan profesi barunya itu. Orangtua subjek 

dan keluarga awalnya tidak memberikan izin kepada 

subjek untuk menjadi atlet futsal, tetapi karena subjek 
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menyukai olahraga futsal kemudian orangtua dan keluarga 

kemudian memberikan izin kepada subjek. 

2. Kehidupan saat ini 

Subjek adalah seorang atlet futsal wanita yang 

bergabung di club Venus Angels. Subjek telah menjadi 

atlet futsal selama tiga tahun yang dimulai sejak subjek 

menjadi mahasiswa baru.  Orangtua dan keluarga subjek 

awalnya tidak memberi izin kepada subjek untuk 

meneruskan menjadi atlet futsal, tetapi karena subjek telah 

menyukai olahraga futsal tersebut akhirnya orangtua 

subjek memberikan izin. Tidak semua kejuaraan yang 

diikuti subjek mendapatkan dukungan dan izin dari 

orangtua, hal itu dikarenakan kejuaraan yang berlangsung 

di luar Kota Semarang. Izin yang diberikan oleh orangtua 

sangat berperan untuk subjek, karena jika subjek tidak 

diberi izin hal tersebut akan menjadi beban untuk subjek 

sendiri. 

Subjek memiliki hubungan yang baik dengan 

teman-teman satu timnya. Subjek pernah memiliki 

masalah dengan teman satu timnya, masalah yang dimiliki 

subjek seperti salah paham antar teman dan pilih memilih 

untuk berteman atau geng-geng an. Permasalahan dengan 

teman yang dialami subjek bisa dilihat saat berada didalam 

lapangan, seperti saat bermain subjek tidak diberi 

kesempatan untuk bermain dengan baik. Saat subjek 



52 
 

 
 

mengalami masalah tersebut, yang dilakukan subjek 

adalah bercerita dengan teman yang tidak bersangkutan 

dengan masalah itu. Hal itu dilakukan oleh subjek agar 

subjek bisa merasa lebih baik dan tidak mempunyai 

masalah lagi. Sedangkan hubungan dengan pelatih, subjek 

memiliki hubungan yang baik dengan pelatih. Menurut 

subjek masalah yang sering terjadi antara subjek dan 

pelatih adalah perbedaan pendapat, tetapi perbedaan 

pendapat yang dialami tersebut tidak membuat hubungan 

subjek dan pelatih menjadi buruk. 

Selama tiga tahun menjadi atlet futsal, subjek 

mengatakan pernah mengalami masalah dan stres saat 

akan menghadapi kejuaraan. Masalah yang dialami oleh 

subjek berasal dari keluarga, teman satu tim, studi, dan 

lawan yang mempunyai kemampuan lebih baik. Masalah 

dengan keluarga seperti keluarga tidak memberikan izin 

kepada subjek untuk mengikuti turnamen diluar kota 

Semarang, subjek merasa mempunyai beban saat 

bertanding jika belum mendapatkan izin tersebut. Masalah 

yang dimiliki subjek dengan teman satu tim, seperti saat 

kejuaraan berlangsung subjek yang ditekan oleh lawan 

membuat subjek melakukan beberapa kesalahan dalam 

bermain, kemudian teman-teman subjek menyalahkan 

subjek. Masalah yang timbul dari pihak kampus yaitu 

ketika subjek mendapatkan surat peringatan dari pihak 
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kampus, surat peringatan tersebut didapatkan subjek sehari 

sebelum kejuaraan berlangsung. Sedangkan pada saat 

subjek mendapatkan lawan yang memiliki kemampuan 

yang lebih baik subjek menjadi gerogipada saat kejuaraan 

berlangsung. Selain masalah yang dimiliki subjek pada 

saat kejuaraan subjek juga mengatakan jenuh dengan 

padatnya program latihan, target saat kejuaraan dan gerogi 

ketika melihat banyak penonton diarea kejuaraannya. 

Program latihan tersebut dilakukan subjek ketika 

mendekati kejuaraan. Pihak pelatih memberikan program 

latihan tambahan kepada subjek dan timnya. Subjek juga 

mengatakan stres yang dialami subjek karena adanya 

target menjadi juara yang diberikan oleh pihak pelatih, 

tetapi subjek menjadikan target tersebut sebagai motivasi 

agar subjek dapat bermain dengan baik. 

Pada kejuaraan yang dilakukan subjek selama 3 

minggu,  subjek mengatakan tidak mempunyai masalah 

dari lingkungan. Subjek mengatakan sebelum bermain 

subjek memikirkan permainannya, dan memikirkan lawan 

yang lebih unggul dari subjek. Selain itu subjek merasa 

jenuh karena selama 3 minggu subjek dan timnya selalu 

mengikuti latihan dan kejuaraan. 

Masalah yang dialami subjek membuat subjek 

menjadi stres saat akan bermain di kejuaraan.  Subjek 

mengatakan hampir setiap pertandingan subjek mengalami 
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stres. Gejala-gejala stres yang dialami subjek yaitu nafsu 

makan subjek yang menurun, subjek menjadi mudah 

marah dengan oranglain, subjek menjadi mudah sakit 

kepala, dan subjek menarik diri dari lingkungan. Menarik 

diri dilakukan subjek agar subjek dapat berfikir kesalahan 

apa yang telah dilakukan subjek, dan agar subjek tidak 

melampiaskan emosi kepada orang-orang sekitarnya. 

Selain itu subjek mengatakan masalah yang dialami 

membuat mental subjek menjadi down, tidak fokus saat 

bermain, membuat kacau tim dan emosi saat kejuaraan 

berlangsung. Mental yang down tersebut membuat subjek 

menjadi tidak bisa berkonsentrasi dan perasaan takut 

bersalah saat bermain. Saat bermain subjek menjadi 

emosi, emosi tersebut membuat subjek menjadi bermain 

dengan kasar dan mempunyai maksud untuk membuat 

lawan menjadi cidera. Masalah tersebut tidak hanya 

berdampak pada kejuaraan saja, hal itu juga berpengaruh 

dengan hubungan subjek dengan orang-orang sekitar 

subjek. Karena pada saat mempunyai masalah subjek 

cenderung menyalahkan dan berkata kasar kepada teman-

temannya yang tidak tau masalah subjek. Saat pelatih 

melihat subjek tidak bisa bermain dengan maksimal, 

pelatih meminta subjek agar bisa mengontrol emosinya 

dan harus bermain dengan profesional. 
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Pada saat subjek mempunyai masalah, usaha yang 

dilakukan subjek adalah bercerita dengan teman yang 

dipercaya oleh subjek, dan mendengarkan musik sebelum 

subjek bermain. Sedangkan pada saat kejuaraan 

berlangsung subjek meminta waktu untuk break, 

kemudian subjek menenangkan diri dan fikirannya agar 

bisa mengontrol emosinya dengan baik. Subjek 

memikirkan apa kesalahan yang telah dilakukan, dan 

subjek berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 

Subjek mempunyai cara tersendiri untuk menenangkan 

dirinya, yaitu dengan memainkan jari-jari tangannya saat 

berada dilapangan. Subjek mengatakan saat mendapatkan 

lawan yang kemampuannya lebih unggul dari subjek dan 

tim subjek, yang dilakukan subjek adalah berdoa kepada 

Tuhan agar diberikan keberuntungan dan subjek berusaha 

untuk bermain maksimal saat kejuaraan. Sedangkan saat 

subjek jenuh dan stres dengan latihan dan target yang 

diberikan pelatih, subjek pergi ke tempat karaoke dengan 

teman-temannya. Saat subjek tidak bisa bermain dengan 

baik, pihak pelatih memberikan ucapan berupa motivasi 

agar subjek bisa profesional saat bermain. Motivasi dari 

pelatih tersebut berpengaruh untuk subjek, karena subjek 

percaya bahwa pelatih memberikan sugesti yang positif 

untuk subjek.  
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3. Hasil wawancara dengan pelatih subjek  

F merupakan salah satu pelatih subjek di Venus Angels 

Semarang. P mengatakan bahwa pelatih di Venus Angels 

mempunyai program-program latihan yang telah 

dipersipakan untuk menghadapi suatu kejuaraan. Program 

latihan dijalankan setiap hari senin dan rabu, selain hari 

tersebut ada latihan tambahan dihari jumat untuk 

persiapan kejuaran. Pelatih memberikan program latihan 

tersebut bertujuan agar atlet bisa mempunyai kemampuan 

yang lebih baik dan bisa mendapatkan prestasi di setiap 

kejuaraan. F mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk 

menghadapi kejuaraan, tetapi F dan pelatih lainnya 

menjalankan program yang telat dirancang dan akan 

dilakukan disetiap sesi latihan.  

F mengatakan bahwa atlet pernah mengalami 

kejenuhan pada saat latihan dan kejuaraan.  kejenuhan 

yang dialami oleh atlet akan memberikan dampak pada 

saat latihan dan kejuaraan. atlet yang sedang jenuh tidak 

akan bermain dengan baik dan tidak dapat memahami 

program latihan yang sedang dijalankan. F mengatakan 

dari pihak pelatih mempunyai cara sendiri untuk 

mengatasi kejenuhan tersebut, seperti memberi variasi 

pada latihan di hari jumat.   

Menurut F program latihan yang diberikan oleh pelatih 

akan membuat atlet menjadi siap untuk mengikuti sebuah 
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kejuaraan. F berusaha untuk meyakinkan atletnya agar 

bisa bermain dengan kemampuannya dan berusaha.  Pada 

saat kejuaraan pelatih memberikan motivasi kepada 

atletnya agar atlet bisa bermain dengan maksimal sesuai 

kemampuan. 

F mengatakan bahwa saat mendapatkan lawan yang 

kemampuannya lebih unggul sangat mempengaruhi 

mental atlet, atlet selalu melihat lawan. Dari hal itu F dan 

pelatih memberikan arahan positif untuk atlet agar atlet 

bisa bermain dengan baik. Selain itu F dan pelatih lain 

memberikan target untuk timnya disetiap kejuaraan. 

menurut F, target akan menjadi beban untuk atlet pada saat 

atlet sedang mempunyai banyak fikiran.  Jika atlet tidak 

mempunyai banyak fikiran, target akan menjadi suatu 

motivasi agar atlet bisa mencapai tujuan dengan baik. 

F mengatakan RF mempunyai potensi yang baik. 

Menurut F, permasalahan yang sering dimiliki oleh RF 

adalah masalah dengan studi, perselisihan dengan pacar, 

perselisihan dengan orangtua dan keluarga. Permasalahan 

yang dimiliki oleh RF selalu terbawa kedalam sesi latihan 

dan kejuaraan. Meskipun RF mempunyai potensi yang 

baik, masalah yang dimiliki oleh RF memberikan dampak 

negatif untuk dirinya sendiri. Dampak negatif tersebut 

adalah RF tidak bisa menerima program latihan dengan 

baik,  banyak melakukan kesalahan pada saat bermain, dan  
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menjadi frustasi. F mengatakan pada saat bermain didalam 

lapangan  RF menjadi tidak percaya terhadap teman satu 

timnya, hal itu menyebabkan sistem permainan menjadi 

rusak dan tidak akan berkembang.  

F mengatakan stres yang dialami oleh RF dan atlet 

lainnya akan terbawa kepermainan. F mengatakan  

perilaku yang dilihat saat RF sedang mengalami stres 

adalah RF menjadi mudah marah didalam lapangan 

ataupun diluar lapangan, stres membuat atlet menjadi tidak 

bisa berkonsentrasi dan tidak bisa bermain dengan baik 

seperti pada sesi latihan, RF menjadi pendiam dan 

berdiam diri atau melamun. Menurut F melamun yang 

dilakukan oleh atlet sangat berbahaya untuk tim pada saat 

bermain.  

F mengatakan subjek RF, PN, dan MM mempunyai 

perilaku yang berbeda-beda saat mengalami stres. Tetapi 

menurut F yang paling buruk adalah subjek MM. Pada 

saat MM stres MM tidak dapat menjalankan strategi 

permainan yang telah diperintahkan oleh pelatih, hal itu 

akan merugikan tim.  Dan MM memiliki tingkat emosi 

yang tinggi. Sedangkan PN, PN mempunyai tingkat 

keseriusan yang kurang. PN belum bisa membedakan self-

emotional saat berada didalam lapangan dan diluar 

lapangan. 
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F mengatakan, saat melihat atlet mengalami stres yang 

dilakukan F dengan pelatih lainnya adalah menggantikan 

pemain dengan pemain lainnya saat sedang bermain agar 

pemain bisa menenangkan diri dan emosinya, karena jika 

pelatih memaksa atlet untuk bermain akan memberikan 

dampat negatif pada tim. Selain itu pelatih juga melakukan 

evaluasi dan menetralkan agar pemain tidak stres. Pada 

saat sesi latihan pelatih melakukan happy game, dan diluar 

jadwal latihan dan kejuaraan pelatihan mengajak atlet 

untuk berekreasi agar atlet tidak jenuh dan stres.  

 

4. Analisis Kasus 

Dari hasil wawancara dan observasi yang sudah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa subyek coping stres negatif 

dan coping stres positif dalam menghadapi permasalah 

saat menghadapi kejuaraan. 

Coping stres negatif yang dilakukan oleh subjek, 

antara lain: 

1. Pergi ke tempat hiburan, yaitu saat subjek merasa 

jenuh dengan latihan dan stres karena target yang 

diberikan pelatih, subjek pergi ke karaoke bersama 

teman-temannya.  
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2. Menyimpan dendam, yaitu subjek bermain kasar saat 

kejuaraan dan mempunyai maksud untuk membuat 

lawan menjadi cidera. 

3. Subjek menyalahkan oranglain, yaitu saat memiliki 

masalah subjek menjadi emosi, emosi tersebut 

dilampiaskan subjek kepada teman-temannya, subjek 

menjadi mudah marah dan berkata dengan nada 

kasar kepada teman-temannya. 

 

Coping stres positif yang dilakukan oleh subjek, 

antara lain; 

1. Tindakan Langsung, yaitu saat subjek mempunyai 

masalah subjek berusaha untuk menyelesaikan 

masalahnya dengan baik dan subjek berusaha 

bermain dengan baik saat kejuaraan. 

2. Mencari Informasi, yaitu subjek memikirkan 

kesalahan apa saja yang telah dilakukan. 

3. Berpaling pada oranglain, yaitu: saat subjek 

mempunyai masalah, subjek memilih bercerita 

kepada temannya saat mempunyai masalah, dan 

saat subjek tidak bisa bermain dengan baik, subjek 

mendapatkan motivasi dari pelatih. 

4. Menerima dengan pasrah, yaitu saat bermain 

dengan lawan yang kemampuan lebih unggul, 
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subjek berdoa kepada Allah agar diberi 

keberuntungan saat kejuaraan. 

5. Proses Intrapsikis, yaitu saat mempunyai masalah 

dari orangtua dan kampus yang dilakukan subjek 

menenangkan diri dan menenangkan fikirannya 

agar bisa mengontrol emosi saat bermain 

dilapangan. Saat bermain subjek memainkan jari-

jarinya agar bisa lebih tenang, selain itu saat 

sebelum bermain subjek mendengarkan musik agar 

lebih tenang, dan subjek menjadikan target yang 

diberikan pelatih sebagai motivasi agar bisa 

bermain dengan maksimal. 
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BAGAN 2 

SUBJEK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coping  

Faktor Internal 

Ragu dengan kemampuan dan 

gerogi saat bermain 

Faktor Eksternal 

Tidak diberi izin oleh orangtua, 

masalah dengan kampus, masalah 

dengan teman 1 tim, dan lawan 

saat bermain 

Gejala stres yang dirasakan 

Pusing, mudah marah, sedih, berubah selera 

makan, sulit berkonsentrasi. 

 

 

Mengatasi stres dengan cara negatif, yaitu : 

1. Pergi ke tempat hiburan, yaitu saat 

subjek merasa jenuh dengan latihan 

dan stres karena target yang diberikan 

pelatih, subjek pergi ke karaoke 

bersama teman-temannya. 

2. Menyimpan dendam, yaitu subjek 

bermain kasar saat kejuaraan dan 

mempunyai maksud untuk membuat 

lawan menjadi cidera. 

3. Subjek menyalahkan oranglain, yaitu 

saat memiliki masalah subjek menjadi 

emosi, emosi tersebut dilampiaskan 

subjek kepada teman-temannya, subjek 

menjadi mudah marah dan berkata 

dengan nada kasar kepada teman-

temannya. 

 

Mengatasi stres dengan cara positif, yaitu: 

1. Tindakan Langsung, subjek berusaha untuk 

menyelesaikan masalahnya dengan baik dan 

berusaha bermain dengan baik saat kejuaraan. 

2. Mencari Informasi, subjek memikirkan 

kesalahan apa saja yang telah dilakukan. 

3. Berpaling pada oranglain, yaitu: subjek 

memilih bercerita kepada temannya saat 

mempunyai masalah, dan saat subjek tidak 

bisa bermain dengan baik, subjek 

mendapatkan motivasi dari pelatih. 

4. Menerima dengan pasrah, yaitu saat bermain 

dengan lawan yang kemampuan lebih unggul, 

subjek berdoa kepada Allah agar diberi 

keberuntungan saat kejuaraan. 

5. Proses Intrapsikis, yaitu saat mempunyai 

masalah dari orangtua dan kampus yang 

dilakukan subjek menenangkan diri dan 

menenangkan fikirannya agar bisa 

mengontrol emosi saat bermain dilapangan. 

Saat bermain subjek memainkan jari-jarinya 

agar bisa lebih tenang, selain itu saat sebelum 

bermain. Menjadikan target sebagai motivasi, 

dan mendengarkan lagu. 
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2. Subyek kedua 

a. Identitas subjek 

Nama    : PN 

Usia    : 20 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

b. Hasil observasi 

Observasi yang dilakukan bersamaan dengan 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2017 

2017. Wawancaradilakukan  pada siang hari sekitar pukul 

13.00, saat subjek sedang melakukan persiapan untuk 

mengikuti kejuaraan. Peneliti dan subjek merupakan teman 

satu tim. Subjek dalam tim berposisi sebagai kiper. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, secara fisik subjek 

memiliki postur tubuh tinggi sekitar 163 cm, berat badan 57 

kg dan menggunakan kerudung. Saat melakukan wawancara, 

subyek menjawab pertanyaan dengan spontan dan mata 

subjek yang selalu memandang kearah peneliti, subjek 

menggunakan jersey futsal berwarna hijau. 

Pada observasi saat kejuaraan tanggal 9 Desember 

2017 di Kota Purwokerto. Pada saat perjalanan ke 

Purwokerto, subjek terlihat sangat bahagia dan senang. 

Sesampai di penginapan, subjek terlihat sangat dekat dengan 

teman-temannya. Subjek bercanda gurau dengan teman dan 

pelatihnya.  Hal itu juga terlihat saat subjek sedang perjalanan 

ke tempat kejuaraan dan pemanasan. Sebelum memasuki 
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lapangan dan memulai pertandingan, peneliti melihat subjek 

dipeluk dan diberi motivasi oleh temannya yang tidak bisa 

ikut bermain.  

Saat memasuki lapangan dan kejuaraan dimulai, subjek 

bermain dengan baik.  Dibabak pertama subjek terlihat tidak 

tenang saat lawan mendekati gawangnya. Saat subjek cemas, 

subjek berteriak ke temannya dengan nada yang keras. Saat 

pelatih melihat perilaku subjek, pelatih berteriak kepada 

subjek dan meminta subjek agar lebih tenang.Pada permainan 

babak pertama, subjek beberapakalidapat menghalangi 

tendangan dari lawan yang mengarah kegawangnya. Pada 

babak ke dua, tim lawan berhasil unggul. Pada saat itu, raut 

wajah subjek terlihat berbeda dan subjek menyalahkan 

temannya karena ada lawan yang tidak dijaga oleh temannya. 

Subjek terlihat menjadi sangat cemas dan tidak bisa 

konsentrasi dengan baik. Saat lawan berada didepan subjek, 

subjek kemudian mendekati lawannya dan menendang bola 

yang sedang dibawa oleh lawan. Ketika pertandingan selesai, 

subjek keluar lapangan dan menangis. Selama perjalanan dan 

sesampai dipenginapan, subjek berdiam diri dan menangis. 

Pada kejuaraan tanggal 16 Desember 2017 di 

Magelang.  Saat perjalanan ke Magelang, subjek berbicara 

kepada temannya bahwa subjek merasa jenuh dan merasa 

tidak siap untuk kejuaraan tersebut. Saat berada dipenginapan, 

ketika teman subjek melakukan candaan kepada subjek, 



65 
 

 
 

subjek merespon dengan nada kasar. Pada saat bermain, 

subjek terlihat tidak bisa bermain dengan maksimal. Ketika 

lawan mencetak gol, subjek marah dan berkata dengan nada 

kasar kepada temannya karena temannya tidak menjaga lawan 

dengan baik. Saat berada diluar lapangan, subjek memarahi 

temannya yang tidak bermain maksimal seperti sesi latihan.  

Pada kejuaraan tanggal 23 Desember di Pati. Subjek 

terlihat berdiam diri saat sedangan pemanasan dan akan 

bermain. Subjek mempunyai masalah dengan lawan yang 

akan dihadapi tersebut, masalah itu sudah dimiliki oleh subjek 

dan teman-temannya sejak dulu. Subjek selalu berbicara 

kepada temannya kalau subjek dan temannya pasti bisa 

menjadi pemenang dalam kejuaraan itu. Ketika kejuaraan 

dimulai, peneliti melihat  subjek emosi saat bermain.  Saat 

lawan mendekati gawang subjek, subjek selalu mendekati 

lawan dan menendang lawan yang sedang membawa bola.  

 

c. Hasil wawancara 

1. Latar belakang subjek 

 Subjek merupakan seorang atlet futsal asli 

Semarang, berusia 20 tahun dan tinggal didaerah 

Sedangmulyo Semarang. Subjek merupakan anak kedua 

dari tiga bersaudara. Subjek merupakan mahasiswi S1 

Ilmu olahraga di salah satu Universitas di Semarang. 

Subjek telah menjadi atlet futsal sekitar empat tahun yang 
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dimulai pada saat subjek masih duduk di bangku SMA 

pada tahun 2014 sampai sekarang. Awalnya subjek tidak 

terbuka oleh orangtua jika subjek menjadi seorang atlet 

futsal. Tetapi orang tua subjek selalu mendukung kegiatan 

subjek terutama dibidang olahraga. 

Awal mula subjek menjadi atlet futsal yaitu pada saat 

masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas subjek 

sangat aktif dalam kegiatan olahraga, kemudian subjek 

dipilih oleh pelatihnya untuk mengikuti kejuaraanantar 

sekolah. Di kejuaraan yang pertama kali diikuti tersebut 

subjek menjadi juara dan dari hasil yang diterima itu 

subjek merasa puas. Dari rasa puas tersebut subjek 

memutuskan untuk meneruskan menjadi atlet futsal 

sampai sekarang. 

2. Kehidupan subjek saat ini 

Subjek adalah seorang atlet futsal di club venus angels 

Semarang dan sudah menjadi atlet kurang lebih tiga tahun 

yang dimulai pada tahun 2014 pada saat subjek masih 

duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan berlanjut 

sampai sekarang. Awal mula menjadi atlet futsal, subjek 

tidak memberitahu orangtua tentang profesinya yang baru, 

tetapi saat ini orang tua subjek mengetahui bahwa subjek 

sudah menjadi atlet futsal, dan orang tua subjek 

memberikan dukungan kepada subjek untuk menjadi atlet 

futsal.Subjek memberikan penjelasan kepada orangtua saat 
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subjek akan mengikuti suatu kejuaraan, hal itu dilakukan 

subjek agar orangtua mengetahui kegiatan subjek dan 

memberikan izin. 

Subjek memiliki hubungan yang baik dengan teman-

teman satu tim. Menurut subjek perselisihan antar teman 

satu tim itu sudah menjadi hal yang biasa. Perselisihan 

antara teman satu tim tersebut muncul pada saat sesi 

latihan dan saatkejuaraan.Subjek mengaku perselisihan 

yang terjadi di sesi latihan itu seperti antar pemain yang 

beradu pendapat, bercanda ataupun berbicara yang 

menyinggung perasaan temannya, dan latihan yang tidak 

serius.Sedangkan perselisihan yang terjadi pada saat 

kejuaraan adalah jika salah satu pemain yang tidak bisa 

bermain baik seperti pada saat latihan. Tetapi perselisihan 

itu hanya sementara, setelah kejuaraan selesai mereka 

pasti akan kembali bercanda seperti biasanya. Jika subjek 

mengetahui ada permasalahan dengan teman satu tim dan 

subjek yang bersalah, maka subjek yang akan mengalah.  

Subjek juga memiliki hubungan yang baik dengan 

pelatih, saat pelatih sedang marah atau menegur subjek, 

subjek selalu berfikir positif karena dibalik kemarahan dan 

teguran dari pelatih tersebut ada maksud tersendiri untuk 

kebaikan subjek. 

Menurut subjek, menjadi atlet futsal bukanlah hal yang 

mudah. Subjek menjalankan latihan selama 2 hari dalam 
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seminggu, tetapi saat akan menghadapi suatu kejuaraan, 

pihak pelatih akan menambah program dan mengadakan 

latihan tambahan. Saat mengikuti kejuaraan Liga 

Nusantara tesebut, subjek dan teman-teman satu timnya 

diminta untuk mencari dana biaya kejuaraan. Program 

latihan dan jadwal latihan yang hampir setiap hari dan 

meminta subjek untuk fokus dalam kejuaraan tersebut 

membuat subjek menjadi jenuh. Subjek mengikuti 

kejuaraan dengan jangka waktu yang berdekatan, hal itu 

membuat subjek jenuh dan merasa tidak siap untuk 

mengikuti kejuaraan. Perasaan tidak siap tersebut 

membuat subjek menjadi tidak percaya diri saat bermain 

dan tidak mempunyai semangat untuk menjadi juara.  

Selama empat tahun menjadi atlet subjek mengatakan 

pernah memiliki masalah atau stres saat mengikuti suatu 

kejuaraan, masalah yang dimiliki subjek yang timbul dari 

dalam diri subjek dan yang timbul dari lingkungan subjek. 

Masalah yang terjadi dari lingkungan subjek seperti 

masalah dengan pacar, masalah dengan teman satu tim, 

dan target yang diberikan pelatih kepada subjek dan 

timnya.Masalah tersebut membuat subjek menjadi stres 

saat bermain. Gejala yang dirasakan subjek saat 

mengalami stres yaitu subjek menjadi tidak bisa  tidur, 

tidak bisa konsentrasi saat bermain, subjek menjadi tidak 

bermain dengan maksimal, dan subjek menjadi mudah 
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marah dengan orang-orang yang ada disekitarnya.Saat 

kejuaraan masalah yang sedang dialami subjek seringkali 

terbawa bermain, subjek mengatakan tidak bisa 

profesional, profesional yang dimaksud subjek adalah 

subjek tidak bisa membedakan antara kegiatan pribadi 

dengan kegiatan bertanding. 

Subjek mengaku saat subjek mempunyai masalah 

subjek kurang terbuka dengan teman-temen satu timnya, 

subjek hanya akan bercerita dengan teman yang dekat 

dengan subjek. Subjek adalah orang yang tidak akan 

menceritakan masalahnya sebelum oranglain bertanya. 

Masalah tersebut sangat mengganggu subjek saat 

kejuaraan.  

 Pada saat kejuraan dan bermain dengan lawan yang 

memiliki kemampuan lebih baik dari subjek, mental 

subjek menjadi down dan membuat subjek memikirkan 

permainannya. Subjek memikirkan permainannya, karena 

subjek adalah kiper utama dan subjek termasuk orang 

yang menentukan menang atau kalah timnya. Saat 

bermain dengan lawan yang kemampuannya lebih unggul 

subjek menganggap itu sebagai hal yang positif, karena 

dengan bermain dengan lawan yang kemampuan lebih 

baik subjek bisa lebih mengerti kekurangan yang 

dimilikinya dan bisa belajar kembali. Dibandingkan 

bermain dengan lawan yang kemampuannya lebih rendah, 
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subjek tidak bisa belajar lebih dan selalu mempunyai 

fikiran bahwa subjek dan tim subjek memiliki 

kemampuan yanglebih baikdiatas lawan. Pada 

pertandingan hari itu,  subjek merasa gugup saat akan 

melakukan kejuaraan. Saat subjek gugup subjek mencoba 

untuk menenangkan dirinya agar rasa gugup itu hilang, 

tetapi subjek mengatakan rasa gugup itu akan hilang pada 

saat subjek sudah berada didalam lapangan dan 

memegang bola. 

Permasalahan yang timbul saat kejuaraan membuat 

subjek tidak bisa bermain dengan baik, subjek menjadi 

tidak fokus pada kejuaraan tersebut, dan membuat subjek 

menjadi mudah emosi dan bermain kasar saat kejuaraan. 

Emosi yang dialami subjek tidak bisa dikontrol dan 

membuat subjek menjadi bermain kasar terhadap lawan. 

Bermain kasar yang dimaksud subjek yaitu subjek dengan 

sengaja menendang kaki lawan saat bermain. Selain 

bermain kasar emosi subjek juga melampiaskan emosinya 

dengan teman satu timnya, seperti subjek akan 

menyalahkan temannya saat kejuaraan berlangsung. 

Bermain kasar dapat merugikan subjek sendiri, subjek 

menjadi cidera di bagian kaki sedangkan lawan subjek 

tidak mengalami cidera. Subjek mengatakan, saat subjek 

tidak bisa bermain dengan baik dan sedang emosi, pelatih 



71 
 

 
 

memberikan isyarat dari pinggir lapangan, isyarat tersebut 

diberikan agar subjek bisa lebih tenang lagi saat bermain. 

Pada saat subjek mempunyai masalah, usaha yang 

dilakukan subjek pada saat kejuaraan adalah tidak 

memikirkan masalah yang sedang dihadapi,  menenangkan 

diri dan menenangkan emosinya. Setelah subjek dapat 

menenangkan fikiran dan emosinya subjek akan berusaha 

untuk bermain dengan dengan baik. Saat subjek 

mempunyai masalah dengan teman satu timnya, subjek 

akan mengalah dan setelah kejuaraan selesai subjek akan 

menyelesaikan masalahnya dengan cara baik-baik. Subjek 

mencoba untuk berfikiran positif terhadap masalah yang 

sedang dialami agar masalah tersebut tidak mengganggu 

fikiran subjek saat sedang menghadapi kejuaraan. Saat 

kejuaraan berlangsung subjek menjadi emosi, emosi 

tersebut membuat subjek menjadi bermain dengan kasar 

dan melampiaskan emosinya terhadap orang lain. Disaat 

subjek merasa jenuh dengan latihan dan saat mengalami 

masalah sebelum kejuaraan, subjek akan menghibur diri 

seperti pergi ketempat hiburan atau karaoke, dan jalan 

jalan agar fikiran subjek menjadi lebih tenang saat 

kejuaraan. Subjek mendapatkan motivasi dari pelatihnya 

saat tidak bisa bermain dengan maksimal, dan subjek 

memberi semangat kepada dirinya sendiri.  
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d. Hasil wawancara dengan teman subjek 

RM merupakan teman satu tim subjek. RM sudah 

mengenali subjek selama dua tahun. Menurut RM subjek 

adalah subjek adalah orang yang baik, gokil dan lucu. RM 

mengatakan pada awal masuk di club subjek pernah bercerita 

tentang masalahnya dengan teman satu timnya. Masalah yang 

dialami subjek dengan temannya itu adalah masalah tentang 

laki-laki. Selain itu subjek tidak pernah bercerita lagi tentang 

masalahnya. RM mengatakan, saat subjek mengetahui lawan 

dialam kejuaraan tersebut mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, subjek akan bertanya kepada RM bagaimana permainan 

lawannya. 

Pada saat subjek stres saat kejuaraan, RM melihat 

subjek menjadi lebih pendiam, tidak bisa konsentrasi, dan 

mudah marah dengan teman-temannya. Menurut RM Masalah 

yang dialami subjek membuat subjek menjadi tidak bisa 

bermain dengan baik, subjek menjadi mudah emosi dan 

bermain kasar. Emosi yang dilakukan subjek saat bermain 

adalah subjek akan mudah marah dengan teman yang ada 

didepannya, sedangkan bermain kasar yang dilakukan subjek 

adalah subjek akan menendang kaki lawan yang ada 

didepannya dan yang sedang membawa bola.  

RM mengatakan, yang dilakukan subjek  diluar 

lapangan saat mengalami stres  yaitu subjek akan bertingkah 

laku seperti orang gila, hal itu dilakukan subjek agar subjek 



73 
 

 
 

menjadi senang dan melupakan masalahnya. Saat RM melihat 

subjek mengalami stres yang dilakukan RM adalah 

menenangkan subjek agar subjek bisa lebih konsentrasi dan 

fokus lagi kepermainan. Sedangkan yang dilakukan pelatih 

adalah memberikan nasihat kepada subjek. RM mengatakan 

dari tindakan tersebut bisa membuat subjek menjadi lebih 

konsentrasi saat bermain. 

e. Analisa Kasus 

Dari hasil wawancara dan observasi yang sudah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa subyek coping stres negatif dan 

coping stres positif dalam menghadapi permasalah saat 

menghadapi kejuaraan. 

Coping stres negatif yang dilakukan oleh subyek, antara lain: 

1. Pergi ketempat hiburan atau Karaoke dan jalan-jalan,saat 

subjek merasa jenuh dengan latihan dan stres karena target 

yang diberikan pelatih, subjek pergi ke karaoke bersama 

teman-temannya. 

2. Menyimpan dendam, subjek bermain dengan emosi dan 

bermain kasar. Subjek dengan sengaja menendang kaki 

lawan. 

3. Menyalahkan oranglain, saat dilapangan subjek 

meluapkan amarahnya kepada temannya, dan saat diajak 

berbicara subjek memilih untuk diam. 
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Coping stres positif yang dilakukan oleh subyek, antara lain; 

1. Tindakan langsung,jika ada permasalahan dengan teman 

satu tim, dan subjek memang bersalah maka subjek akan 

mengalah, setelah kejuaraan selesai subjek akan 

menyelesaikan masalahnya. Dan subjek akan memperbaiki 

permainannya. 

2. Berpaling pada oranglain, saat berada diluar dan didalam 

lapangan, atlet mendapat motivasi dari pelatihnya. Pelatih 

memberikan isyarat kepada subjek untuk lebih tenang. 

3. Proses intrapsikis, atlet menenangkan diri, berfikir positif, 

mengontrol emosinya, dan memberi semangat kepada 

dirinya hal itu dilakukan agar bisa bermain dengan baik. 
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BAGAN 3 

SUBJEK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres yang dirasakan 

Mood mudah berubah, mudah marah, sulit 

berkonsentrasi, menurunnya prestasi 

 

Faktor Internal 

Kurang persiapan, mental, ragu 

dengan kemampuan, pesimis, 

dan rasa gugup 

 

 

Faktor Eksternal 

Permasalahan dengan pacar, 

teman satu tim, target yang 

diberikan, dan lawan 

Coping  

Mengatasi stres dengan cara negatif, 

yaitu : 

1. Pergi ketempat hiburan atau 

Karaoken dan jalan-jalan, 

2. Menyimpan dendam, subjek 

bermain dengan emosi dan 

bermain kasar. Subjek 

dengan sengaja menendang 

kaki lawan. 

3. Menyalahkan oranglain, saat 

dilapangan subjek 

meluapkan amarahnya 

kepada temannya, dan saat 

diajak berbicara subjek 

memilih untuk diam. 

4.  

Mengatasi stres dengan cara positif, yaitu: 

1. Tindakan langsung,jika ada 

permasalahan dengan teman satu tim, 

dan subjek memang bersalah maka 

subjek akan mengalah, setelah 

kejuaraan selesai subjek akan 

menyelesaikan masalahnya. Dan 

subjek akan memperbaiki 

permainannya. 

2. Berpaling pada oranglain, saat berada 

diluar dan didalam lapangan, atlet 

mendapat motivasi dari pelatihnya. 

Pelatih memberikan isyrat kepada 

subjek untuk lebih tenang. 

3. Proses intrapsikis, atlet menenangkan 

diri, berfikir positif, mengontrol 

emosinya, dan memberi semangat 

kepada dirinya hal itu dilakukan agar 

bisa bermain dengan baik. 
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3.Subjek Ketiga 

a. Identitas subjek 

Nama    : MM 

Usia    : 20 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

b. Hasil observasi 

Observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara yang 

telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 di ruang ganti 

kejuaraan, wawancara dilakukan saat subjek sedang melakukan 

persiapan untuk mengikuti kejuaraan. Secara fisik subjek 

memiliki tinggi badan sekitar 150 cm, berat badan 60 kg, warna 

kulit coklat, dan berambut pendek seperti laki-laki. Saat 

wawancara, subjek berpakaian menggunakan jersey pink dan 

perlengkapan futsal, subjek berposisi sebagai pemain. Saat 

melakukan wawancara, subyek menjawab pertanyaan dengan 

percaya diri, tetapi subjek juga menjawab dengan nada 

bercanda, tangan subjek selalu memainkan bajunya, dan tubuh 

subjek selalu bergerak. 

Pada kejuaraan tanggal 8 Desember 2017 di Purwokerto.  

Pada pertandingan hari sebelumnya, subjek mengalami 

kekalahan dan subjek menangis didalam dan diluar lapangan. 

Sesampai dipenginapan, subjek selalu berdiam diri.  Teman-

teman dan pelatih berusaha untuk menghibur dan 

membangkitkan semangat subjek. Pada pertandingan hari itu, 

subjek terlihat sudah tidak bersedih.  Subjek bermain dengan 
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maksimal dan tidak bermain dengan emosi.  Dan pertandingan 

hari itu pun mendapatkan hasil yang baik. 

Pada kejuaraan tanggal 17 Desember di Magelang.  Pada 

malam hari di penginapan, subjek terlihat gelisah setelah 

mengetahui lawan yang akan dihadapinya. Ketika di 

perintahkan untuk istirahat, subjek memilih duduk sendiri di 

depan penginapan.  

Pada saat kejuaraan dimulai, didalam lapangan subjek 

terlihat tidak bisa bermain dengan baik. Subjek menjadi 

bermain dengan kasar, subjek menendang dan mendorong 

lawan hingga lawan terjatuh. Ketika tim lawan dapat mencetak 

gol kegawang subjek, subjek menyalahkan teman-temannya 

karena tidak bisa bermain dengan baik. Selain itu, subjek 

bermain kasar dengan lawan. Bermain kasar yang dilakukan 

subjek yaitu subjek menendang kaki lawan hingga lawan 

terjatuh, dari perilaku subjek tersebut membuat subjek 

mendapatkan kartu kuning yang berarti tanda peringatan dari 

wasit. Saat pelatih meminta time-out, pelatih memberi nasihat 

kepada subjek agar bisa bermain lebih tenang lagi. Tetapi pada 

saat subjek bermain lagi, subjek tetap menggunakan emosi dan 

mudah marah dengan teman satu timnya. 

Pada kejuaraan tanggal 23 Desember 2017 di Kota Pati. 

Saat sedang melakukan conditioning, subjek bercanda dengan 

teman-temannya. Di perjalanan menuju tempat kejuaraan 

subjek berbicara kepada peneliti bahwa subjek optimis untuk 
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kejuaraan tersebut. pada pertandingan pertama, subjek bermain 

dengan tenang karena tim subjek lebih unggul dari tim lawan. 

Tetapi ketika tim lawan berhasil mencetak gol dan lebih 

unggul, subjek terlihat tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. 

Subjek mulai menyalahkan temannya yang melakukan sedikit 

kesalahan.  

Pada pertandingan kedua, subjek terlihat sangat emosi. 

Subjek sangat bermain kasar. Setelah pertandingan kedua, 

subjek berdiam diri dan menangis. Ketika teman subjek 

bertanya, subjek tidak menjawab pertanyaan dan memilih untuk 

diam. Ketika subjek menjawab pertanyaan temannya, subjek 

menjawab dengan nada kasar dan meminta temannya untuk 

pergi. Saat persiapan untuk pertandingan terakhir, subjek dan 

teman-temannya mendapat teguran dari pelatih. Ketika pelatih 

menegur, subjek memilih untuk tetap diam dan tidak 

memandang pelatih.  

Pada pertandingan ketiga, subjek tidak dimainkan oleh 

pelatih sampai babak pertama selesai. Ketika subjek diberi 

kesempatan untuk bermain, subjek tidak mempunyai semangat 

seperti pertandingan sebelumnya. Subjek melakukan banyak 

kesalahan. Hal itu membuat subjek dikeluarkan dari lapangan 

dan digantikan oleh pemain lainnya. 
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c. Hasil wawancara 

1. Latar belakang subjek 

Subjek tinggal didaerah Sendangmulyo Semarang. 

Subjek berusia 20 tahun, subjek merupakan merupakan anak 

ketiga dari tiga bersaudara. Subjek telah menjadi atlet futsal 

sekitar satu setengah tahun. Awalmula subjek menjadi atlet 

futsal karena diajak oleh teman dekatnya. Subjek diajak 

untuk bergabung dengan club venus angels Semarang. 

Sebelum ikut dengan club, subjek sudah mempunyai hobi 

dari kecil bermain sepakbola Awalnya  orangtua subjek 

melarang subjek untuk menjadi atlet futsal, karena futsal 

adalah olahraga yang biasanya dimainkan oleh laki-laki. 

Orangtua subjek meminta subjek agar mengikuti cabang 

olahraga lain seperti volly, tetapi subjek mencoba untuk 

menjelaskan kepada orangtuanya karena hobi subjek dari 

kecil sudah suka bermain sepakbola. Dan akhirnya orangtua 

subjek memperbolehkan subjek untuk menjaid atlet futsal. 

 

2. Kehidupan subjek saat ini 

Subjek adalah atlet asli Semarang. Subjek sudah 

menjadi atlet di Venus Angels mulai dari lulus SMA sampai 

sekarang, sekitar satu setengah setengah tahun. Awalmula 

subjek menjadi atlet karena di ajak bergabung dengan teman 

dekatnya.  
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Subjek memiliki hubungan yang baik dengan teman-

teman satu timnya. Subjek mengaku mempunyai pernah 

mempunyai masalah dengan teman satu timnya, 

sepertiteman satu timnya sering membicarakan subjek 

dengan teman yang lain, tetapi subjek bersikap profesional 

dan tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Sedangkan 

hubungan subjek dengan pelatih, sejauh ini subjek memiliki 

hubungan yang baik dengan pelatih, subjek menyadari jika 

pelatih marah kepada subjek itu karena kesalahan subjek 

yang tidak serius saat latihan. 

Subjek mengatakan bahwa program yang diberikan oleh 

pelatih tidak membuat beban untuk subjek. Pelatih 

memberikan jadwal untuk program yang telah direncanakan. 

Persiapan untuk kejuaraan ini pelatih memberikan program 

yang cukup berat untuk subjek. Subjek menyadari alasan 

diberikannya program tersebut untuk kebaikan subjek. Selain 

itu,  Pelatih juga memberi target kepada subjek dan timnya 

untk setiap kejuaraan yang diikuti. Subjek mengaku jenuh 

dengan latihan, program yang diberikan pelatih, dan 

kejuaraan dengan jangka pendek. Rasa jenuh yang dimiliki 

subjek memberikan dampak negatif untuk permainannya. 

Target yang diberikan oleh pelatih membuat subjek menjadi 

memikirkan permainannya. 

Pada saat kejuaraan berlangsung subjek memiliki 

masalah, masalah tersebut timbul dari lingkungan keluarga, 
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teman, dan lawannya sendiri. Subjek mengaku pada saat 

mempunyai masalah, subjek hanya akan bercerita dengan 

teman dekatnya. Masalah dari keluarga adalah orangtua yang 

tidak memberi ijin kepada subjek untuk mengikuti kejuaraan 

tetapi subjek berusaha untuk memberi penjelasan kepada 

orangtua. Sedangkan permasalahan yang dimiliki subjek 

dengan temannya seperti teman subjek yang dulu mengajak 

subjek bergabung divenus kemudian memutuskan untuk 

keluar, dan teman yang membicarakan subjek. Subjek masih 

memiliki hubungan yang baik dengan teman yang dulu satu 

tim tersebut. Tetapi pada saat menjadi lawan di dalam 

kejuaraan mental subjek menjadi down. Bukan hanya dari 

keluarga dan teman, saat subjek bermain dengan lawan yang  

mempunyai kemampuan yang lebih baik mental subjek juga 

menjadi down. Menurut subjek mental yang downdapat 

menyebabkan kekalahan, permainan subjek yang tidak 

maksimal, dan akan memberikan dampak negatif untuk 

subjek dan tim subjek.  

Ketika mempunyai masalah dengan teman satu tim dan 

teman yang dulu satu tim, subjek mecoba untuk profesional, 

profesional yang dimaksud oleh subjek yaitu saat didalam 

lapangan subjek tidak memikirkan masalah yang dimilikinya. 

Masalah yang dialami subjek dapat membuat subjek menjadi 

stres dan tidak bisa bermain dengan baik. Gejala-gejala stres 

yang dialami subjek yaitu kepala subjek menjadi pusing, 
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mood subjek yang mudah berubah, mudah marah dengan 

orang sekitar, menjadi pendiam, mudah tersinggung dengan 

ucapan dan perilaku oranglain, subjek tidak bisa konsentrasi 

dan subjek  tidak bisa bermain dengan maksimal. 

Pertama kali mengikuti kejuaraan subjek mengalami 

grogi jika ditonton oleh banyak orang. Tetapi subjek mulai 

terbiasa karena subjek sering mengikuti kejuaraan. Selama 

satu setengah tahun menjadi atlet futsal dan mengikuti 

berbagai kejuaraan subjek pernah memiliki masalah saat 

kejuaraan. Permasalahan yang dialami subjek dapat 

merugikan dirinya sendiri dan membuat kecewa tim dan 

pelatih. Masalah yang dialami subjek dapat membuat subjek 

menjadi mudah emosi dan bermain kasar saat kejuaraan. 

Bermain kasar yang dilakukan subjek yaitu subjek dengan 

sengaja menendang kaki lawan, sebenarnya subjek 

mengetahui bahwa letak bola dan kaki lawan tersebut 

berjauhan. Bermain kasar tersebut dapat merugikan diri 

subjek sendiri, karena dari bermain kasar dan emosi tersebut 

subjek menjadi cidera dan bermain tidak tenang. Emosi yang 

dialami subjek juga dilampiaskan dengan teman-teman satu 

timnya, saat teman subjek melakukan kesalahan saat bermain 

subjek akan menyalahkan temannya. 

Ketika subjek bermain dengan emosi dan bermain 

kasar teman-teman dan pelatih subjek memberikan motivasi 

dan teguran. Motivasi dan teguran tersebut membuat subjek 
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mengerti kesalahannya dan mengontrol emosi supaya dapat 

bermain dengan baik. 

Seperti pada pertandingan di pati tanggal 23 Desember, 

subjek mengaku sangat downdan stres karena subjek dan tim 

tidak lolos ketahap selanjutnya. Hal itu disebabkan karena 

subjek dan timnya kalah di dua pertandingan sebelumnya. 

Dari kekalahan tersebut membuat subjek menjadi pendiam, 

dan pelatih menjadi marah kepada subjek dant timnya. Subjek 

menjadi pasrah karena sudah tidak ada harapan lagi untuk 

menjadi juara. 

Pada saat subjek mempunyai masalah, usaha yang 

dilakukan subjek pada saat kejuaraan adalah subjek bersikap 

profesional, subjek berusaha untuk mengintropeksi diri dan 

memperbaiki kesalahannya, subjek mencoba untuk tidak 

memikirkan masalah yang dialami dan fokus pada kejuaraan. 

Subjek menjadi pasrah ketika subjek mengetahui bahwa 

subjek tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya. Saat bermain 

dengan emosi subjek mencoba untuk menenangkan dirinya 

Sebelum kejuaraan subjek bercerita dengan teman satu 

timnya. Motivasi dari teman satu tim dan pelatih membuat 

subjek untuk mencoba bermain dengan baik lagi agar tidak 

membuat kecewa timnya. Pada saat subjek memiliki masalah 

sebelum pertandingan, subjek akan pergi ketempat karaoke 

bersama dengan teman-temannya.  
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d. Hasil wawancara dengan teman subjek 

NEP adalah teman satu tim subjek, NEP sudah 

mengenal subjek selama tiga tahun. Menurut NEP subjek 

adalah orang yang humoris dan peduli dengan orang lain. 

NEP mengatakan pernah mengetahui masalah yang dialami 

oleh subjek. Masalah yang dialami subjek seperti 

permasalahan dengan pacar, dan dengan ibunya. Sedangakan 

stres yang dialami subjek didalam lapangan adalah lawan. 

NEP mengatakan bahwa subjek selalu memikirkan lawan saat 

bermain, selain bercerita subjek meluapkan stres dengan 

berbicara kasar dengan temannya. 

NEP mengatakan, raut wajah subjek berbeda  saat 

mengalami stres. Saat bermain didalam lapangan, raut wajah 

subjek saat stres sangat terlihat. Stres yang dimiliki subjek 

membuat motivasi yang dimiliki subjek menjadi turun dan 

subjek tidak bisa fokus saat bermain. Selain itu, saat subjek 

tidak bisa bermain dengan baik membuat permainan timnya 

menjadi kacau. NEP mengatakan, saat subjek mengalami stres 

diluar lapangan tindakan subjek adalah pergi ke tempat 

karaoke dan jalan-jalan. 

Saat melihat subjek stres yang dilakukan oleh NEP 

adalah memberikan motivasi agar subjek dapat bermain 

dengan baik. Sedangkan tindakan pelatih saat melihat subjek 

stres adalah pelatih memberikan isyarat agar subjek bisa lebih 

tenang, pelatih mengeluarkan subjek dan memberikan 
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motivasi kepada subjek. Menurut NEP, motivasi yang 

diberikan kepada subjek dapat mempengaruhi penampilan 

subjek saat bermain.   

  

e. Analisa Kasus 

Dari hasil wawancara dan observasi yang sudah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa subyek coping stres negatif dan 

coping stres positif dalam menghadapi permasalah saat 

menghadapi kejuaraan. 

Coping stres negatif yang dilakukan oleh subyek, antara lain: 

1.  Pergi ketempat hiburan atau Karaoke 

2.  Menyimpan dendam, stres yang dimiliki membuat subjek 

bermain dengan emosi dan bermain kasar saat kejuaraan 

3.  Menyalahkan oranglain, subjek melampiaskan kepada 

temannya, seperti menyalahkan temannya saat bermain. 

 

Coping stres positif yang dilakukan oleh subyek, antara lain; 

1. Tindakan langsung, subjek tidak memikirkan masalah yang 

sedang dihadapi atau bersikap profesional, dan pada saat 

subjek tidak diberi ijin oleh orangtua, subjek memberi 

penjelasan kepada orangtuanya agar diberi ijin, subjek 

memperbaiki kesalahannya, subjek berusaha untuk bermain 

maksimal. 
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2. Mencari informasi, saat subjek mempunyai masalah subjek 

mencoba untuk intropeksi diri kesalahan subjek, setelah itu 

subjek memperbaiki kesalahannya. 

3. Berpaling pada oranglain, subjek bercerita kepada teman 

dekatnya tentang masalah yang sedang dihadapi, dan subjek 

mendapatkan motivasi dari teman satu tim dan pelatih. 

4. Menerima dengan pasrah, saat subjek mengetahui hasil yang 

didapatkan, subjek hanya pasrah. 

5. Proses Intrapsikis, saat bermain dengan emosi, subjek 

mencoba untuk menenangkan diri dan meredakan emosinya. 
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BAGAN 4 

SUBJEK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres yang dirasakan 

Pusing, mood mudah berubah, mudah marah, mudah 

tersinggung, sulit berkonsentrasi, prestasi kerja menurun 

 

Faktor Internal 

Rasa jenuh, perasaan takut. 

 

Faktor Eksternal 

Masalah dengan orangtua, 

teman, lawan, penonton dan 

target yang diberikan 

Coping  

Mengatasi stres dengan cara negatif, 

yaitu : 

1. Pergi ketempat hiburan atau 

Karaoke 

2. Menyimpan dendam, stres 

yang dimiliki membuat 

subjek bermain dengan emosi 

dan bermain kasar saat 

kejuaraan, 

3. Menyalahkan oranglain, 

subjek melampiaskan kepada 

temannya, seperti 

menyalahkan temannya saat 

bermain. 

Mengatasi stres dengan cara positif, yaitu: 

1. Tindakan langsung, subjek tidak memikirkan 

masalah yang sedang dihadapi atau bersikap 

profesional, dan pada saat subjek tidak diberi 

ijin oleh orangtua, subjek memberi 

penjelasan kepada orangtuanya agar diberi 

ijin, subjek memperbaiki kesalahannya, 

subjek berusaha untuk bermain maksimal. 

2. Mencari informasi, saat subjek mempunyai 

masalah subjek mencoba untuk intropeksi diri 

kesalahan subjek, setelah itu subjek 

memperbaiki kesalahannya. 

3. Berpaling pada oranglain, subjek bercerita 

kepada teman dekatnya tentang masalah yang 

sedang dihadapi, dan subjek mendapatkan 

motivasi dari teman satu tim dan pelatih. 

4. Menerima dengan pasrah, saat subjek 

mengetahui hasil yang didapatkan, subjek 

hanya pasrah. 

5. Proses Intrapsikis, saat bermain dengan 

emosi, subjek mencoba untuk menenangkan 

diri dan meredakan emosinya. 


