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BAB V 

RANGKUMAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Umum 

Berdasarkan data yang didapatkan dari ketiga subjek yang 

telah, maka tema yang muncul saat menghadapi kejuaraan dalam 

teori Hardjana (1994, h. 98) mengatasi stres dengan cara negatif 

(coping negative), seperti pergi ketempat hiburan, sering 

menyalahkan oranglain, hingga ada yang menyimpan dendam, dan 

mengatasi stres dengan cara positif (coping positive), seperti 

tindakan langsung, mencari informasi, berpaling pada orang lain, 

menerima dengan pasrah, dan proses intrapsikis. 

a. Coping Stres dengan cara negatif 

1. Pergi ketempat hiburan 

Saat mengalami stres yang dilakukan oleh subjek 1, 2, 

dan 3 adalah pergi ketempat hiburan atau karaoke. Subjek 1 

dan 3 akan pergi ketempat hiburan bersama dengan teman-

temannya. Hal itu dilakukan oleh subjek 1 dan 3 karena 

subjek merasa jenuh dengan program latihan yang telah 

diberikan oleh pelatih. 

Saat mengalami stres yang dilakukan subjek 2 adalah 

menghibur diri dengan cara pergi ketempat hiburan dan pergi 

jalan-jalan bersama temannya. Hal itu dilakukan oleh subjek 2 
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agar subjek dapat lebih tenang dan tidak memikirkan masalah 

yang sedang dialami. 

2. Meyimpan dendam  

Saat mengalami stres subjek 1, 2, dan 3 membuat 

subjek tidak dapat mengontrol emosi saat kejuaraan. Stres 

yang dialami oleh subjek membuat subjek menjadi bermain 

dengan kasar. Bermain kasar yang dilakukan oleh subjek 

yaitu subjek dengan sengaja menendang kaki lawan dan 

subjek mempunyai niat untuk membuat lawan menjadi cidera.  

Saat bermain kasar, subjek 1, 2, dan 3 dengan sengaja 

menendang kaki lawan yang sedang membawa bola. Bermain 

kasar tidak membuat subjek menjadi bermain dengan baik, 

bermain kasar dapat memberikan dampak negatif untuk diri 

subjek dan untuk tim subjek. Bermain dengan kasar juga 

membuat subjek menjadi cidera, selain itu subjek juga 

mendapatkan peringatan dari wasit. 

3. Menyalahkan oranglain 

Subjek 1, 2, dan 3 mengalami emosi saat stres, selain 

membuat subjek menjadi menyimpan dendam. Subjek juga 

menjadi mudah marah dengan oranglain. Subjek akan 

melampiaskan emosinya dengan oranglain.  

Saat menghadapi kejuaraan, subjek 1, 2, dan 3 akan 

menyalahkan temannya saat temannya tidak dapat bermain 

dengan baik.  Subjek 1, 2, dan 3 akan berbicara dengan nada 

keras kepada teman dan orang yang ada disekitarnya. Subjek 
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2 saat diajak berbicara dengan temannya, subjek memilih 

untuk diam dan tidak merespon ucapan temannya.  

b. Coping stres dengan cara positif 

1. Tindakan Langsung 

Saat mempunyai masalah yang membuat subjek 1, 2, 

dan 3 stres, subjek akan melakukan tindakan langsung untuk 

menyelesaikan masalah yang dialami. 

Saat subjek 1 tidak mendapatkan izin dari orangtua 

untuk mengikuti kejuaraan, subjek akan memberikan 

penjelasan kepada orangtua agar orangtua  memberi izin 

untuk mengikuti kejuaraan. Selain itu, saat biaya yang akan 

dikeluarkan untuk mengikuti kejuaraan terbilang cukup besar. 

Subjek 1 berusaha untuk menyisikan uang yang dimiliki dan 

menabungkannya, hal itu dilakukan subjek agar tidak 

membuat beban orangtuanya. Pada saat bermain didalam 

lapangan, subjek 1 berusaha untuk tidak memikirkan masalah 

yang sedang dialami, subjek 1 berusaha untuk bermain 

dengan baik dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan 

saat bermain. 

Saat mempunyai masalah dengan teman atau 

oranglain, subjek 2 akan meminta maaf dan menyelesaikan 

masalahnya secara baik-baik.  Saat bermain didalam lapangan 

subjek berusaha untuk tidak memikirkan masalah yang 

sedang dialami, dan ketika bermain dengan lawan yang 
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kemampuannya lebih baik, subjek 2 akan berusaha untuk 

bermain lebih maksimal. 

Saat kejuaraan subjek 3 tidak diberikan izin oleh 

orangtuanya, subjek 3 berusaha untuk memberikan penjelasan 

kepada orangtua. Subjek 3 memberikan undangan dari venus 

angels untuk mengikuti kejuaraan. Hal itu dilakukan subjek 3, 

agar orangtua subjek dapat memberikan izin dan tidak 

mempunyai fikiran bahwa subjek hanya berbohong. Saat 

subjek 3 mempunyai masalah dengan pelatih, subjek 3 akan 

memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Hal itu 

dilakukan subjek 3 agar pelatih memaafkan perilaku subjek 

subjek. Ketika subjek mempunyai masalah dengan teman, 

subjek akan menyelesaikan masalahnya dengan baik agar 

subjek hubungan subjek  dengan temannya dapat lebih baik.  

Ketika subjek 3 bermain dengan teman dekat yang 

sudah membuat subjek kecewa, subjek berusaha untuk 

bermain secara profesional. Subjek berusaha untuk tidak 

memikirkan masalah yang sedang dialami dan subjek 

berusaha untuk bermain dengan maksimal. Hal itu dilakukan 

subjek agar masalah yang dialami subjek tidak mempengaruhi 

permainan subjek saat kejuaraan.  

2. Mencari Informasi 

Ketika subjek 1 dan 3 mempunyai masalah, subjek 1 

dan 3 berusaha untuk mencari informasi tentang kesalahan 

yang telah dilakukan subjek. Hal itu dilakukan subjek 1 agar 
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subjek 1 dapat memperbaiki kesalahan yang telah 

dilakukannya. Sedangkan pada subjek 2 tidak muncul coping 

mencari informasi pada saat stres. 

3. Berpaling pada Oranglain 

Subjek 1 melakukan  coping berpaling pada orang lain 

saat mengalami stres. Saat mempunyai masalah yang 

membuat subjek menjadi stres, subjek memilih untuk 

bercerita dengan teman yang tidak bersangkutan dengan 

masalahnya, hal itu akan membuat subjek menjadi lebih 

tenang. Selain itu saat subjek 1 tidak dapat bermain dengan 

baik, subjek 1 akan mendapatkan motivasi dari pelatih. 

Motivasi yang diberikan oleh pelatih membuat subjek 1 

memperbaiki permainannya. Subjek 1 mempercayai bahwa 

motivasi yang diberikan pelatih dapat memberikan pandangan 

yang positif untuk diri subjek 1. 

Subjek 2 berpaling dengan oranglain saat mempunyai 

masalah. Subjek 2 akan bercerita dengan teman dekatnya. 

Tidak dengan semua orang subjek 2 dapat menceritakan 

masalah yang membuat subjek 2 menjadi stres. Subjek 2 

adalah orang yang tidak ditanya lebih dahulu, subjek 2 tidak 

akan bercerita.  

Saat stres, Subjek 3 akan bercerita dengan teman dekat 

satu tim. Subjek akan bercerita tentang masalah yang 

membuat subjek 3 menjadi stres.  Setiap akan bermain dengan 

lawan yang kemampuannya lebih baik subjek bercerita.  



93 
 

 
 

Saat Subjek 1, 2, dan 3 tidak dapat bermain dengan 

baik, subjek 1, 2, dan 3 mendapatkan motivasi dari pihak 

pelatih dan teman-temannya. Motivasi yang didapatkan oleh 

subjek dapat membuat subjek 1, 2, dan 3 memperbaiki 

permainannya dan memberi semangat untuk diri sendiri.  

4. Menerima dengan Pasrah 

Saat mendapatkan lawan yang kemampuannya lebih 

baik dari subjek 1. Subjek 1 selalu berdoa agar dapat 

diberikan keberuntungan saat kejuaraan. subjek menyerahkan 

kepada Tuhan, agar diberikan kemudahan dan keberuntungan. 

Sedangkan subjek 2 tidak muncul coping menerima dengan 

pasrah.  

Saat hasil yang diterima subjek 3 tidak sesuai dengan 

harapan. Hasil pertandingan yang membuat subjek 3 menjadi 

stres. Subjek 3 menerima dengan pasrah. Meskipun subjek 3 

merasa kecewa karena harapan yang diingkan tidak sesuai. 

5. Proses Intrapsikis 

Saat mempunyai masalah yang membuat subjek 1 

stres, subjek 1 mengatur dan mengendalikan emosi yang 

sedang dialami. Saat subjek mendapatkan target dari pelatih, 

subjek menjadikan target tersebut sebagai motivasi agar target 

tidak menjadi beban. Sebelum kejuaraan berlangsung, subjek 

1 akan mendengarkan musik. Hal itu dilakukan subjek 1 

karena mendengarkan musik dapat membuat perasaan subjek 

menjadi lebih tenang.  Selain itu, saat kejuaraan berlangsung 
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subjek 1 akan memainkan jari-jarinya dan subjek mencoba 

untuk berfikir positif tentang masalah yang sedang dihadapi.  

Saat stres yang dilakukan oleh subjek 2 adalah 

mengontrol diri agar stres yang dialami tidak terbawa ke 

kejuaraan. saat subjek 2 bermain dengan lawan yang 

kemampuannya lebih baik, subjek 2 berfikir positif  dan 

menenangkan dirinya.  Selain itu subjek 2 juga 

mengendalikan emosinya, agar subjek 2 tidak bermain dengan 

emosi.  

Saat subjek 3 mempunyai masalah dengan teman, 

subjek 3 berusaha untuk mengontrol diri agar tidak emosi. 

Saat kejuaraan berlangsung, subjek 3 berusaha menenangkan 

perasaannya agar subjek dapat bermain dengan baik dan tidak 

emosi. 

Tabel 3.Tabel Intensitas Tema Subjek 1, 2, 3  

 Adapun intensitas ditentukan dari seberapa besar coping stres 

atlet saat menghadapi kejuaraan 

No. Tema S1 S2 S3 

 

Keterangan 

Coping stres dengan cara 

negatif 

1. Pergi ke tempat 

hiburan 

+ + ++ Subjek 1, 2, dan 3 pergi 

ketempat hiburan saat 

subjek jenuh dengan 

futsal dan stres. 
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2.  Menyimpan dendam +++ +++ +++ Subjek 1, 2, dan 3 

menjadi emosi saat 

bermain, emosi tersebut 

membuat subjek menjadi 

bermain kasar. 

3.  Menyalahkan 

oranglain 

+++ ++ ++ Subjek 1, 2, dan 3 akan 

menyalahkan oranglain 

saat mereka sedang 

stres. Mereka akan 

berbicara dengan nada 

keras dan emosi dengan 

orang lain. 

Coping stres dengan cara 

positif 

    

4.  Tindakan Langsung +++ +++ +++ Subjek 1, 2 dan 3 

mencoba untuk 

menyelesaikan 

masalahnya dan bermain 

dengan maksimal. 

5.  Mencari Informasi + Tidak 

muncul 

+ Subjek 1 dan 3 akan 

mencari informasi dan 

intropeksi diri tentang 

masalah yang sedang 

dimiliki. Subjek 2 tidak 

mencari informasi saat 

mempunyai masalah 

6. Berpaling pada 

oranglain 

+++ ++ +++ Subjek 1, 2 dan 3 

berpaling dengan 
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oranglain seperti 

bercerita dengan teman, 

dan mendapatkan 

motivasi dari pelatih dan 

temannya. Motivasi 

yang didapatkan dapat 

memberikan sugesti 

positif untuk subjek. 

7. Menerima dengan 

pasrah 

++ Tidak 

muncul 

+ Subjek 1 dan 3 

menerima dengan pasrah 

saat subjek mendapatkan 

lawan yang kemampuan 

lebih dibandingkan 

subjek dan saat subjek 

mendapatkan hasil yang 

tidak sesuai dengan 

harapan mereka. 

8. Proses Intrapsikis +++ +++ +++ Subjek 1, 2 dan 3 

memilih untuk berfikir 

positif dan menenangkan 

diri saat stres. 

 Keterangan: 

 +++ : Intensitas Tinggi 

 ++   : Intensitas Sedang 

 +     : Intensitas Lemah 

-   : Tidak ada intensitas 
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Tabel 4. Matriks antar Tema Subjek 1, 2, 3 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1        +++ 

C2   +++ +++    ++ 

C3        ++ 

C4     ++ +++  +++ 

C5         

C6         

C7        ++ 

C8         

 

 

d 

 

 

 

 

Dalam tabal matriks diatas dijelaskan pergi ketempat hiburan 

mempengaruhi proses intrapsikis, karena saat subjek 1, 2, dan 3 

dapat melampiaskan rasa stres dan jenuh dengan pergi ketempat 

hiburan. Subjek akan merasa lebih tenang dan dapat mengendalikan 

perasaannya. 

Keterangan: 

Coping Stres dengan cara negatif:   Coping stres dengan cara positif: 

C1 : Pergi ke tempat hiburan atau Karaoke  C4 : Tindakan Langsung 

C2 : Menyimpan dendam    C5 : Mencari Informasi 

C3 : Menyalahkan oranglain    C6 : Berpaling pada oranglain 

C7 : Menerima dengan pasrah 

C8 : Proses Intrapsikis 
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Menyimpan dendam saling berhubungan dengan 

menyalahkan oranglain, karena saat subjek 1, 2, dan 3 mengalami 

stres subjek akan mudah emosi dan bermain kasar saat menghadapi 

kejuaraan. saat berada didalam lapangan subjek akan melampiaskan 

emosinya kepada oranglain, seperti berbicara dengan nada kasar. 

Menyimpan dendam mempengaruhi tindakan langsung, 

karena saat subjek 1, 2 dan 3 tidak dapat mengontrol emosi subjek 

tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak dapat 

bermain dengan maksimal. 

Proses intrapsikis mempengaruhi menyimpan dendam dan 

menyalahkan oranglain. Karena saat subjek 1, 2 dan 3 dapat 

menenangkan perasaan dan emosinya, subjek akan bermain dengan 

baik dan tidak menggunakan emosi saat berada didalam lapangan. 

Mencari informasi mempengaruhi tindakan langsung. Karena 

saat subjek 1, 2 dan 3 dapat mencari informasi dan intropeksi diri, 

subjek akan tau kesalahan yang telah diperbuat dan subjek dapat 

menyelesaikan masalahnya dengan baik. 

Berpaling pada oranglain mempengaruhi tindakan langsung. 

Karena saat subjek stres subjek akan bercerita dengan teman. Selain 

itu subjek akan mendapatkan motivasi dari pelatih dan temannya. 

Motivasi yang diberikan dapat membuat subjek menjadi bermain 

dengan baik. 
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Menerima dengan pasrah mempengaruhi proses intrapsikis. 

Saat subjek menerima dengan pasrah dan menyerahkan kepada 

Tuhan, subjek akan lebih tenang saat menghadapi kejuaraan. 

Proses intrapsikis mempengaruhi tindakan langsung. Karena 

saat subjek 1, 2 dan 3 dapat menenangkan perasaan dan emosinya, 

subjek dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan subjek 

dapat bermain dengan tenang. 
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BAGAN 5 

Coping stres seluruh subjek  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Internal 

Ragu dengan kemampuan, 

jenuh, rasa takut, kurang 

persiapan, gugup 

 

Faktor Eksternal 

Masalah dengan orangtua, 

lawan dan teman, penonton, 

lawan, target yang diberikan 

Gejala stres yang dirasakan 

Pusing, mood mudah berubah, berubah selera 

makan, sedih, mudah marah, mudah 

tersinggung, sulit berkonsentrasi, perstasi 

kerja menurun. 

 

 Coping  

Mengatasi stres dengan cara 
negatif, yaitu : 

1. Atlet menyalahkan 

orang lain yang tidak 

tau masalahnya, 

2.  Atlet dendam dan 

akan membalasnya,  

3. Pergi ke tempat 

hiburan atau karaoke 

Mengatasi stres dengan cara positif, yaitu: 

1. Tindakan langsung, atlet berusaha 

untuk menyelesaikan masalah yang 

sedang dialami dengan baik-baik 

dan berusaha untuk bermain dengan 

baik. 
2. Mencari informasi, atlet mencari 

informasi dan intropeksi diri. 
3. Berpaling pada orang lain, atlet 

bercerita kepada oranglain dan atlet 

mendapatkan motivasi dari pelatih 

dan temannya. 
4. Menerima dengan pasrah, atlet 

pasrah dan menyerahkan kepada 

Tuhan 
5. Proses Intrapsikis, atlet 

menenangkan perasaan dan 
emosinya agar dapat bermain 

dengan maksimal. 
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B. Pembahasan 

Setiap atlet pasti menginginkan hasil yang maksimal saat 

mengikuti kejuaraan. Atlet yang bisa bermain dengan maksimal dan 

memenangkan kejuaraan akan mendapatkan prestasi. Prestasi yang 

didapatkan tidak sekedar mendapatkan penghargaan seperti uang, 

atlet juga mendapatkan piala dan piagam penghargaan, piagam 

penghargaan yang didapatkan dapat mempermudah atlet untuk 

melanjutkan pendidikan dengan mendapatkan beasiswa. Namun 

sebagai manusia atlet juga memiliki masalah, masalah yang dialami 

atlet berasal dari lingkungan maupun diri sendiri. Menurut 

Wulandari (dalam Ningsih, 2016) gejala psikologis yang 

menyebabkan prestasi menurun yaitu rasa jenuh, kelelahan, 

tertekan, stres, kecemasan, ketakutan akan gagal, emosi yang 

berlebihan, dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri. 

Menurut hasil penelitian, stres yang dialami atlet saat 

menghadapi kejuaraan sangat berpengaruh pada cara bermain atlet 

didalam lapangan. Atlet menjadi bermain tidak maksimal, mudah 

emosi, dan mengakibatkan kekalahan. Atlet yang mengalami stres 

saat menghadapi kejuaraan menggunakan coping stres seperti pergi 

ketempat hiburan, menyimpan dendam, menyalahkan oranglain, 

tindakan langsung, mencari informasi, berpaling pada oranglain, 

menerima dengan pasrah dan proses intrapsikis. 

Atlet yang sedang mengalami stres menjadi tidak fokus saat 

berlatih dan bertanding. Stres yang sering mengganggu seorang 

atlet saat menghadapi kejuaraan biasanya mengenai masalah mental 

dan  masalah pribadi. Masalah yang dialami membuat atlet 
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mengalami  kecemasan, stres, frustrasi, terlihat sangat agresif, tidak 

tenang dan menggunakan emosi yang berlebihan. Stressor yang 

terjadi pada atlet juga dapat terjadi diluar team.Dari hasil observasi 

dan wawancaramenemukan permasalahan yang dialami oleh para 

atlet adalah permasalahan dengan keluarga, teman, maupun masalah 

pribadi lainnya yang belum diselesaikan juga dapat memberikan 

dampak stres. Stressor yang terjadi pada atlet akan membawa 

dampak negatif pada saat kejuaraannya. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Siswanto (2007) bahwa stres adalah akibat dari 

interaksi antara rangsangan yang diberikan oleh lingkungan dan 

respon yang dilakukan individu. Terjadinya stress tergantung pada 

masalah dan tanggapan seseorang terhadap masalah tersebut.  

Masalah yang dianggap terlalu berat, membuat peformance atlet 

menjadi terganggu. 

Situasi seperti inilah dibutuhkannya coping stres bagi atlet 

saat menghadapi kejuaraan, agar atlet bisa bermain dengan 

maksimal dan bisa menghadapi masalah-masalah yang dialami. 

Menurut Crocker, Kowalski, & Graham(dalam Holt, 2003, h. 1) 

menyatakan coping adalah upaya kognitif, afektif, dan perilaku 

individu untuk mengatasi tuntutan eksternal dan internal, sehingga 

atlet dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan perilakunya 

untuk mengatasi stres yang mereka hadapi. 

Hardjana (1994, h.98) mengemukakan ada dua jenis coping 

terhadap stres yaitu coping stres dengan cara negatif seperti pergi 

ketempat hiburan atau karaoke, merokok dan menyimpan dendam, 



103 
 

 
 

dan coping stres dengan cara positif seperti tindakan langsung, 

berpaling pada oranglain, menerima dengan pasrah dan proses 

intrapsikis.  

Dari hasil observasi dan wawancara, menemukanfaktoryang 

membuat atlet menjadi stres, yaitu faktorinternal dan 

faktoreksternal, yang sangat mempengaruhi performance atlet saat 

kejuaraan. Dalam menghadapi permasalahan itu, ketiga subjek 

memiliki coping masing-masing untuk menangani masalah tersebut. 

Coping yang ditemukan pada semua subjek adalah coping 

stres dengan cara negatif dan coping stres dengan cara positif. 

Ketiga subjek mengaku bahwa mereka menggunakan coping stres 

negatif seperti pergi ketempat hiburan atau karaoke dan hangout, 

menyimpan denda saat kejuaraan dan menyalahkan oranglain. 

Sedangkan coping stres positif yang mereka gunakan seperti 

tindakan langsung, mencari informasi, berpaling pada oranglain, 

menerima dengan pasrah dan proses intrapsikis.  

Disaat subjek mendapatkan masalah sebelum kejuaraan, 

subjek 1, 2 dan 3 mencoba untuk menghibur dirinya dengan cara 

pergi ketempat hiburan atau karaoke, dan jalan jalan, ketiga subjek 

percaya dengan cara tersebut fikiran subjek menjadi lebih tenang. 

Subjek 1 saat menghadapi kejuaraan, subjek 1melakukan 

coping stres, yaitu dengan bercerita dengan orang lain. Pada saat 

mempunyai masalah dengan teman satu tim atau masalah studinya, 

subjek 3 memilih bercerita dengan temannya. Menurut Orlick dalam 

Gilbert, Gilbert, & Morawski (2007, h. 17) pertengkaran dengan 
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teman satu tim juga dapat berpengaruh terhadap performance saat 

kejuaraan, jika atlet memiliki masalah komitmen dengan tim, 

mereka akan kehilangan fokus saat kejuaraan. 

Hasil penelitian dari Gillet, Vallerand, Amoura, & Baldes 

(2010, h. 159) sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukan 

bahwa atlet menganggap ucapan pelatih dapat menjadi motivasi saat 

mereka bermain. Pada saat subjek tidak bisa bermain dengan baik, 

subjek mendapatkan motivasi dari pelatih, seperti ucapan agar 

subjek bisa profesional saat bermain. Karena subjek 3 percaya 

bahwa pelatih dapat memberikan sugesti yang positif untuk subjek 

3.  Menurut penelitian Horn (2002) dan Mageau & Vallerand 

(dalam Gillet, dkk, 2010), mengatakan bahwa perilaku pelatih juga 

mempengaruhi performance pemain saat melakukan kejuaraan.   

Masalah yang dialami oleh subjek 1, 2 dan 3 membuat 

subjek menjadi mudah emosi dan bermain dengan kasar, subjek 

menjadi mudah menyalahkan dan berkata kasar kepada oranglain 

yang tidak tau permasalahannya. Saat subjek mulai emosi 

dilapangan, subjek menggunakan coping proses intrapsikis, yaitu 

dengan subjek meminta waktu untuk break, waktu itu subjek 

manfaatkan untuk menenangkan diri dan menenangkan fikirannya 

agar subjek bisa mengontrol emosinya saat bermain dilapangan. 

Menurut Orlick (dalam Gilbert, dkk, 2007, h. 18) positif self-talk 

dapat membantu membangun kepercayaan diri dan memotivasi atlet 

dalam meningkatkan performa saat kejuaraan.Coping yang 

digunakan oleh atlet untuk mengatasi stres pada saat kejuaraan dan 
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sesi latihan adalah penilaian yang rasional dan self-talk, fikiran yang 

positif, dan dukungan sosial (Holt,  2003). 

Subjek 1, 2 dan 3 menggunakan coping proses intrapsikis saat 

bermain dengan lawan yang mempunyai kemampuan yang lebih 

baik dan saat mengalami stres, yaitu dengan cara subjek 

menenangkan diri dan berfikir positif. Karena subjek 2 berfikir 

dengan bermain dengan lawan yang kemampuannya lebih baik 

subjek 2 dapat lebih mengetahui kekurangan yang dimilikinya dan 

subjek bisa belajar kembali. Hasil penelitian Gilbert, dkk (2007, h.  

16)  sesuai dengan hasil temuan peneliti yang menunjukan bahwa 

atlet dapat menenangkan diri dan mendapatkan gambaran positif 

tentang dirinya sendiri, mereka akan mengatasi stres secara efektif 

dan memberikan performance yang terbaik.  

Pada saat subjek 2 mempunyai masalah dengan teman satu 

timnya, subjek 2 cenderung menggunakan copingtindakan langsung 

yaitu subjek 2 mengalah dan meminta maaf jika subjek 2 yang 

bersalah, subjek 2 mempunyai fikiran bahwa subjek 2 bukan anak 

kecil lagi, dan saat kejuaraan selesai subjek 2 berusaha untuk 

menyelesaikan masalahnyadengan cara baik-baik.  Namun, saat 

kejuaraan berlangsung subjek 1 masih mempunyai masalah yang 

belum diselesaikan, subjek 2 menjadi mudah emosi dan bermain 

dengan kasar. Bermain kasar yang dimaksud subjek  adalah subjek 

dengan sengaja menendang kaki lawannya, sedangkan bermain 

kasar dapat memberikan dampak negatif untuk dirinya sendiri,  

subjek 2 akan terkena cidera saat bermain kasar. Hasil penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Russell (2000, h. 41) 

kebanyakan atlet yang memiliki tingkat stres tinggi mempengaruhi 

penampilan mereka dilapangan dan beresiko mengalami cidera.   

Subjek 3 juga tidaklah jauh berbeda dengan subjek 2 dalam 

menghadapi masalah yang dialami yaitu dengan menggunakan 

coping tindakan langsung, yaitu subjek 3 tidak memikirkan 

masalahnya saat bermain dengan teman yang dulu satu tim, dan 

pada saat subjek 3 tidak diberi ijin oleh orangtua untuk mengikuti 

kejuaraan, subjek 3 memberikan penjelasan kepada orangtuanya 

agar diberikan ijin.  

Masalah yang dialami subjek 3 mengakibatkan subjek 

menjadi mudah emosi dan bermain dengan kasar. Bermain dengan 

kasar dan emosi membuat dampak negatif untuk subjek 3, subjek 

menjadi cidera dibagian kaki. Pada saat subjek 3 emosi saat 

bermain, memiliki cara yang lain dalam menghadapi stres, subjek 

mendapatkan motivasi dari pelatih dan teman-teman satu timnya. 

Pelatih memberikan arahan kepada subjek agar subjek dapat 

mengontrol emosi dengan baik. Teori Orlick (dalamGilbert, dkk 

2007) sejalan dengan hasil temuan peneliti yang menjelaskan atlet 

mengalami stres selama kejuaraan berlangsung, kata-kata dari 

pelatih akan sangat berguna dalam mengembalikan fokus dan 

perhatian terhadap performance mereka didalam lapangan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

ketiga subjek menggunakan coping stres dengan cara negatif dan 

coping stres dengan cara positif dalam menghadapi masalah saat 
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kejuaraan. Dari penelitian ini stres yang dimiliki atlet dapat 

mengganggu performance mereka saat bermain. Peneliti melihat 

bahwa menjadi atlet bukan hal yang mudah bagi seorang individu. 

Atlet memiliki tanggungjawab yang berat untuk bisa mendapatkan 

prestasi. Masalah mental dan masalah pribadi yang datang kapan 

saja mengakibatkan atlet menjadi mudah stres. Ketiga subjek 

menggunakan coping stres dengan cara negatif, yaitu pergi 

ketempat hiburan, menyimpan dendam, menyalahkan oranglain, 

dan coping stres dengan cara positif, yaitu berpaling kepada 

oranglain, tindakan langsung, dan proses intrapsikis. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Setelah melakukan berbagai rangkaian tahapan dalam 

penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya kelemahan dalam 

penelitian yang dilakukan, beberapa diantaranya adalah pada 

ketersediaan subjek dan proses pengambilan data. Peneliti menemui 

kesulitan dan hambatan dalam wawancara. Wawancara dilakukan 

hanya pada saat subjek akan menghadapi kejuaraan.Tidak semua 

atlet mengalami stres pada saat menghadapi kejuaraan. Data yang 

akan diambil oleh peneliti merupakan hal yang biasanya dianggap 

sangat pribadi, sehingga peneliti juga menemui kesulitan dalam 

memperoleh kepercayaan dan keterbukaan pada subjek pada saat 

proses wawancara. Kelemahan yang selanjutnya adalah bahwa 

peneliti hanya meneliti coping stres yang dialami oleh atlet wanita.


