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A.1 Pedoman Wawancara Untuk Atlet 

1. Nama, umur subjek, dan pendidikan subjek 

2. Sejak kapan bergabung dalam futsal? 

3. Apa yang menjadi motivasi anda untuk bergabung di futsal? Dan 

bagaimana ceritanya? 

4. Tanggapan orangtua dan keluarga setelah mengetahui anda menjadi 

atlet futsal? 

5. Bagaimana hubungan anda dengan orangtua dan keluarga? 

6. Apakah orangtua dan keluarga mendukung anda menjadi atlet? 

7. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman satu tim? 

8. Apakah pernah mengalami konflik dengan teman satu tim?  

9. Jika pernah, seperti apa masalah yang terjadi? 

10.  Bagaimana cara anda untuk mengatasi masalah dengan teman? 

11.  Bagaimana hubungan anda dengan pelatih? 

12.  Apakah anda pernah mengalami konflik dengan pelatih? 

13.  Pernah jenuh atau stres saat latihan dan kejuaraan? 

14. Seberapa sering anda mengalami stres? 

15.  Apa saja masalah yang anda alami saat latihan dan kejuaraan? 

16.  Apa gejala-gejala stres yang anda alami? 

17.  Bagaimana cara anda untuk mengatasi stres tersebut? 

18.  Apa dampak dari stres yang dialami anda? 

19.  Apakah stres tersebut membuat anda menjadi emosi? 

20.  Bagaimana Cara anda untuk mengontrol emosinya? 

21.  Tanggapan dari pelatih saat melihat anda stres? 
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A.2 Pedoman Wawancara Untuk Pelatih 

1. Apakah ada program latihan yang digunakan untuk menunjang 

kesiapan atlet dalam mengikuti kejuaraan? 

2. Apa yang sudah anda persiapkan untuk diri atlet agar siap 

menghadapi kejuaraan? 

3. Apakah anda yakin atlet-atlet anda benar-benar sudah siap untuk 

mengikuti kejuaraan? 

4. Pengarahan seperti apa yang anda berikan agar atlet dapat tampil 

dengan baik dan maksimal? 

5. Apakah anda mengetahui ketika atlet stres? 

6. Apa gejala-gejala stres yang anda lihat pada atlet? 

7. Menurut anda, bagaimana perilaku masing-masing subjek saat 

mengalami stress? 

8. Apa yang anda lakukan ketika melihat atlet tersebut stres dan tidak 

bisa bermain dengan baik? 
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A.3 Pedoman Wawancara untuk Teman  

1. Sudah berapa lama kenal dengan subjek? 

2. Bagaimana subjek menurut anda? 

3. Apakah subjek pernah bercerita tentang masalah yang sedang 

dihadapi? 

4. Menurut anda, apakah masalah yang subjek alami terbawa sampai ke 

kejuaraan? 

5. Apa gejala-gejala stres subjek yang anda lihat? 

6. Apa dampak stres yang dialami subjek? 

7. Apa yang anda lakukan ketika mengetahui subjek sedang stres? 

8. Menurut anda apa yang subjek lakukan saat mengalami stress? 
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LAMPIRAN B 

- VERBATIM 

- TABEL INTENSITAS TEMA 

- MATRIKS ANTAR TEMA 
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Lampiran B.1 Verbatim subjek 1 

Wawancara dengan Subjek pada tanggal 8 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Halo selamat pagi Halo selamat pagi kak    

E maaf ya udah mengganggu 

waktunya 

Iya kak gakpapa    

Ini mau main ya? Kalo boleh 

tau ini turnamen apa? 

Iya kak mau bertanding, 

um.. ini kejuaraan Liga 

Nusantara Jateng kak 

   

Kalo boleh tau nanti lawan 

tu mana ya? 

Um.. nanti lawan Bintang 

Lima kak 

   

Itu tim asal dari mana? Itu asalnya sama-sama 

Semarang kok kak 

   

e.. kalo boleh tau udah 

berapa lama jadi atlet futsal? 

e.. sekitar 3 tahun kak    

Berarti itu mulai kelas 

berapa sih? 

Dari semester awal nah 

kuliah hingga sekarang 

kak 

   

e.. awal mula e.. tau futsal 

gimana sih? 

Pertama kali tau futsal itu  

saya diajakin nih sama 

temen, ya pertama sih 

Cuma coba-coba aja terus 

lama-lama jadi suka deh 

   

Oh gitu ya, Terus e.. 

keluarga sama orangtua 

ngedukung gak ketika tau 

kamu jadi atlet futsal? 

 awalnya sih sempet gak 

ngedukung tapi semakin 

kesini semakin 

ngedukung, tapi gak 

   



118 
 

 
 

semua turnamen sih 

disetujui sama orangtua 

Kenapa kok gak disetujui 

sama orangtua? 

Ya karna kadang 

turnamen itu gak 

disemarang aja, tapi juga 

diluar kota juga, nah itu 

keluarga itu kadang gak 

dibolehin, nah dari situ 

kadang bisa bikin beban 

buat aku 

   

Em.. Dulu awal bilang sama 

orang tua tu gimana sih kalo 

kamu milih jadi atlet futsal 

Ya aku Cuma bilang e.. 

ini apa e.. olahraga ini 

kok asik ya boleh gak 

kalo misal aku ngelanjutin 

diolahraga ini 

   

Um Kalo sejauh ini 

hubungan sama temen-

temen 1 tim gimana? 

sejauh ini sih baik-baik 

aja, Cuma ya pernah 

punya masalah sama 

temen 1 tim 

   

Itu Masalah kaya gimana sih 

kalo boleh tau? 

Em.. ya gimana ya, 

biasalah e.. salah paham 

antar teman, kalo gak ya 

ada aja lah pokoknya 

geng-gengan atau 

individual dan segala 

macem deh kak, mainnya 

itu kalo gak yang 

diumpan temen-temennya 
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sendiri, ya contohnya 

seperti itu kak 

e.. terus cara kamu 

menghadapi masalah sama 

temen itu gimana? 

e.. kalo buat aku sendiri 

sih e.. aku lebih milih e.. 

cerita sama temen yang 

netral, nah kaya gitu. 

Jadi biar lega aja cerita 

ketemen meskipun gak 

semua temen itu tau 

C6 Subjek 

memilih 

bercerita 

dengan 

temannya 

Berpaling pada 

oranglain 

Oh gitu, Terus kalo 

hubungan sama pelatih 

gimana? Baik gak? Pernah 

gak sih kamu itu punya 

masalah atau pelatih itu 

tingkah lakunya gak sesuai 

sama yang kamu harapkan? 

e.. kalo misalnya .. beda 

pendapat itu sih sering ya 

kak ya, tapi kalo sejauh 

ini kita baik-baik aja kok 

kak antara aku sama 

pelatih 

   

e..kalo boleh tau selama.. 

kan tadi udah 3 tahun ya jadi 

atlet futsal, pernah gak sih 

selama pertandingan gitu 

punya masalah dan stres 

gitu? 

pernah sih gimana ya kak, 

pernah saya ngeblank 

waktu main terus jadi 

ngeblank itu tu bisa jadi 

bomerang buat tim, jadi 

malah bikin apa ya kak 

yang bikin kalah  itu saya 

gara-gara ngeblank itu 

   

Um, Kalo boleh tau 

masalahnya itu apa sih? Dan 

darimana timbulnya 

permasalahan itu? 

Ya itu karena gimana ya.. 

udah ditekan sama lawan 

tapi temen sendiri juga 

ikut nekan saya, jadi 
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misal saya salah gerak 

nah temennya itu marah-

marah sama saya gitu, nah 

itu bikin mental saya 

down 

Maksutnya mental down itu 

kaya gimana ya? 

Jadi gini kak waktu main 

itu jadi gak konsentrasi, 

gak fokus, terus takut 

salah jadi kaya gitu 

   

Kalo misalnya masalah dari 

luar itu apa dan pernah gak 

sih terjadi pas mau main? 

Wah pernah sih, masalah 

dari luar, contohnya saya 

ada masalah dari kampus, 

waktu itu saya pernah 

dapet SP dari kampus nah 

pada besok pagi harinya 

saya itu bertanding kak, 

nah gitu saya mainnya 

jadi kacau kak, gara-gara 

kepikiran masalah yang 

dikampus, harusnya saya 

bisa profesional 

   

Oh oke, tapi tu kacau. Kan 

tadi tu kamu ngomong 

kacau, contohnya kaya 

gimana sih kacau yang kamu 

omongin tadi yang ganggu 

main kamu? 

Ya contohnya gini kak 

kalo misalnya ya kan ada 

yang namanya passing ya, 

nah jadi e.. misal saya 

diumpan teman saya itu 

passingnya meleset, nah 

terus misal itu peluang gol 
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itu saya gak bisa 

ngegolin, nah itu pada 

saat itu saya sering juga 

melihat ketemen-temen 

saya itu kecewa nah itu 

juga buat saya down, jadi 

itu saling berkaitanlaih  

Selain masalah dari kampus 

ada gak sih? 

Ya ada, kaya dari 

orangtua gak ngasih ijin 

terus dari pacar gak 

dukung kak  

   

Um terus kalo udah punya 

masalah kaya gitu yadari 

keluarga dari pacar, terus 

yang kamu lakuin itu apa 

buat ngatasi masalah itu? 

Kalo misal gak dapet ijin 

nah aku tu mencoba buat 

jelasin sama orangtua 

   

Ooh.. terus Seberapa sering 

kamu punya masalah atau 

stres waktu pertandingan? 

Wah hampir setiap 

pertandingan itu aku stres 

kak 

   

Terus yang kamu rasain 

waktu stres itu apa sih? 

Wah macem-macem kak, 

nafsu makanku jadi 

menurun, mudah marah 

sama orang, terus 

kepalaku itu jadi pusing 

banget kak 

   

um.. terus cara kamu buat 

ngatasi stres itu gimana? 

kalo boleh tau ya biar gak 

Gini kak, kalo secara  

individual aku sendiri sih 

biasanya kalo aku lagi 

C6 

 

 

Subjek 

bercerita 

dengan 

Berpaling pada 

oranglain 
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ganggu main kamu gitu stres gitu ya kak, 

biasanya curhat sama 

temen, terus berfikir 

positif nenangin jiwa, 

hati sama fikiran biar 

terkontrol 

 

 

C8 

 

oranglain 

 

Subjek berfikir 

positif 

 

 

Proses 

Intrapsikis 

Oh gitu ya, oke.Terus 

pengaruhnya buat kamu 

sendiri waktu main itu apa 

sih? 

Ya saya jadi nge-blank 

terus sampe e.. bikin 

kacau timnya kaya gitu 

jadi temen-temen saya 

jadi marah sama saya, jadi 

saya gak enak hati kak 

   

Kalo sekarang kamu punya 

masalah gak sih waktu 

sekarang ini? 

Alhamdulillah gak ada 

kalo sekarang, paling 

kemarin-kemarin sebelum 

berangkat kesini ya 

mikirlah biaya, soalnya 

kan iurannya gak sedikit. 

   

Emang iurannya berapa sih 

peranak? 

Wah per anak itu ya kak 

hampir setengah juta atau 

500ribu, bisa dibayangin 

kan kak kalo anak sekolah 

mahasiswa uang segitu tu 

itu gak banyak kak kalo 

misal langsung minta 

orangtua, nah itu kami itu 

jadinya tu perminggu 

nyicil 10ribu dan sepunya 
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uangnya kak, kadang juga 

gak bayar, jadinya 

double-double numpuk 

Um gitu, jadi itu juga buat 

kamu stres? 

Iya kak stresberat banget 

kak, gak mungkin kan 

minta sama orangtua itu 

500ribu,wah langsung 

sock juga nanti orangtua. 

Nah itu beban banget  

buat aku 

   

Terus cara kamu biar gak 

bebani orang tua sama 

ngatasi stres itu gimana? 

Kalo saya ya kak ya, saya 

itu belajar nyisihin 

uang-uang saya 

persangu itu berapa 

gitu, nah terus saya 

gimana saya bisa 

ngumpulin 500ribu 

tanpa bebani orangtua, 

saya nabung sedikit-

sedikit kak. 

C4 Subjek 

menabung 

Tindakan 

langsung 

Um.. tapi sekarang ini kamu 

gak stres kan? Kalo liat 

lawan nanti gitu? 

Kalo soal lawan ya kak 

(hahahaha) gimana ya..  

kalo soal itu pasti gak 

Cuma aku aja nih yang 

bakal cerita gini 

   

Lah cerita apa dong? Jadi dulu mereka temen 

satu tim, terus mereka 

pindah. Gak tau kenapa 
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kalo main sama mereka 

itu rasanya beda, susah 

jelasinnya kak, pasti itu 

juga dirasain sama temen-

temen yang lain juga 

Mental kamu down gitu? Ya itu juga bisa jadi kak, 

hawanya emosi aja kalo 

denger atau liat nama itu. 

Gak bisa bermain dengan 

baik gitu kak banyak 

emosionalnya dibanding 

ketenangannya 

   

Terus aklo sekarang apa 

yang kamu lakuin kalo kaya 

gitu? 

Ya aku nenangin diri 

dengan cara mainan 

tanganku, terus aku 

berusaha buat bermain 

dengan baik, 

C8 

 

 

 

C4 

Subjek 

menenangkan 

diri 

 

Subjek 

berusaha 

bermain 

dengan baik 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

Tindakan 

Langsung 

Um e kalo ketemu sama 

lawan yang kemampuannya 

diatas kamu gitu, kamu 

bakal kaya gimana sih? Apa 

kamu bakal mikir main 

kamu nanti atau gimana? 

Biasanya sih mental aku 

juga keserang sih, nah 

waktu lawan sama apa.. 

pemain yang lebih unggul 

dari tim aku ya aku 

kadang gerogi terus apa 

ya.. pokoknya perasaan 

takut gitu,pasti ada sih 
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soalnya lawannya lebih 

unggul 

pernah gak sih kamu, kan 

kamu kan futsal terus ya 

futsal terus, terus pernah gak 

jenuh sama futsal? 

Pernah gak sih kak, orang 

tu pasti punya kejenuhan 

meskipun itu hobinya 

sendiri, nah apalagi tu ya 

kalo persiapan event ini 

kan latihannya hampir 

tiap hari, dan disuruh 

untuk bener-bener fokus 

padahal kan aktivitas kita 

bukan Cuma difutsalnya 

itu terus. 

   

Emang gak refresing selama 

persiapan itu? 

Ya kalo udah stres 

banget sama latihan aku 

sama temen-temen pergi 

karaoke bareng 

C1 Subjek pergi 

karaoke 

Pergi ketempat 

hiburan 

Oh gitu, terus Persiapannya 

buat event apa aja kalo boleh 

tau? 

Ya latihan rutin kaya 

biasanya terus ada latihan 

tambahan juga, selain itu 

juga bareng-bareng kok 

nyari dana buat event ini, 

soalnya biayanya gak 

sedikit kak 

   

Oh biaya tadi ya yang 

500ribu perorang itu ya 

Iya kak, bener itu    

Terus e kalo di event gitu ya 

kalo  setiap main, pelatih 

Um kalo target itu pasti 

kak, target itu yang buat 

C8 Subjek 

menjadikan 

Proses 

Intrapsikis 
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ngasih target gak sih? aku stres ya kak, serasa 

aku itu diteken didorong 

bener-bener. Tapi aku 

juga jadiin target itu 

jadi motivasi juga kak 

gitu kak, bebannya buat 

sampingan aja deh, pola 

fikir aku yang aku 

rubah 

target sebagai 

motivasi 

La terus kalo kamu main 

terus banyak yang nonton itu 

kamu gimana? 

Wah  kalo itu grogi pasti 

ada ya kak ditonotn orang 

banyak ya kak, tapi kalo 

udah berjalannya waktu 

permainan grogi itu pasti 

ilang kak dengan 

sendirinya, Cuma kalo 

misal lawan tim yang 

yang lebih unggul itu 

yang lebih susah 

   

Terus biar grogi kamu ilang 

itu caranya gimana? 

Kalo aku tu sebelum main 

aku dengerin musik 

dulu lah buat 

relaksasiterus berdoa 

sama yang diatas biar 

biar diberi ketenangan 

kemudahan dan 

kelancaran kak. 

C8 

 

 

 

 

 

C7 

Subjek 

menenangkan 

diri dengan 

mendengarkan 

musik 

 

Subjek berdoa 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

 

 

Menerima 

dengan pasrah 

Umm.. terus kalo kamu e.. kalo waktu main sih C6 Subjek Berpaling pada 
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punya masalah masalah gitu 

apa yang kamu lakuin waktu 

main? Pas main atau 

sebelum main apa yang 

kamu lakuin? 

yang pertama aku cerita 

sama temen, ketemen 

yang saya percaya ya 

kak, karna gak semua 

temen bisa dipercaya. itu 

yang pertama kak, la yang 

kedua itu kadang aku 

minta break sebentar 

buat nenangin diri biar 

lebih terkontrol gitu 

marahnya terus baru 

mulai lagi deh mainnya 

 

 

 

 

 

 

C8 

bercerita 

dengan teman 

 

 

 

 

Subjek 

menenangkan 

diri 

oranglain 

 

 

 

 

 

Proses 

Intrapsikis 

Terus kalo stres gitu kamu 

jadi emosi gak? 

Wah kalo ya jelas kak jadi 

emosi, kadang emosinya 

berlebihan jadi emosi 

banget 

C2 Subjek emosi 

saat bermain 

Menyimpan 

Dendam 

Contohnya kaya gimana sih 

kalo emosi yang kamu alami 

gitu? 

e.. waktu itu sih ya.. saya 

jadi gimana ya.. hawanya 

tu pengen marah dan 

pengen marah terus kaya 

gitu 

   

La kalo pas main gitu? Iya emosi kalo main itu 

misalnya main kasar 

sama lawan 

C2 Subjek 

bermain 

dengan kasar 

Menyimpan 

dendam 

Main kasar kaya gimana 

contohnya? 

e.. kasar e.. maksutnyakan 

didalam lapangan e.. kita 

diajarkan pelatih buat 

main slow, rileks nah itu 

C2 Subjek 

bermain 

dengan kasar 

Menyimpan 

dendam 
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kadang emosi saya 

meningkat, pada saat 

emosi saya itu 

berlebihan gitu 

pokoknya saya jadi 

kasar, jadi emosi misal 

gak liat kaki lawan atau 

badan lawan, saya jadi 

asal nabrak asal 

nendang jadi kaya gitu 

Pernah gak sih kamu sampe 

nyalahin temen sendiri? 

Maksutnya itu?    

E maksutku tu Waktu kamu 

stres gitu kan terus kamu 

sampe nyalahin temen yang 

gak tau apa-apa gitu lo 

Oo gitu kak , ya Cuma 

nyolot aja sih kak 

C3 Subjek berkata 

kasar dengan 

teman 

Menyalahkan 

oranglain 

Nyolot gimana? Ya ngomongnya jadi 

kasar kak, kadang juga ga 

enak sendiri 

   

Terus reaksinya temenmu 

gimana pas kamu kaya gitu? 

Ya paling mereka Cuma 

diem aja, tapi pas udah 

selesai mesti tanya tadi 

aku kenapa sih, paling 

kaya gitu kak maklumin 

   

Pernah gak kamu main kasar 

sama temenmu sendiri satu 

tim? 

e.. kalo main kasar sama 

temen sendiri sih enggak, 

Cuma jadi berdampak 

ke temen-temen, misal 

C3 Subjek 

melampiaskan 

ke teman satu 

tim 

Menyalahkan 

oranglain 
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main kasar e.. temen 

main terlalu lembek aku 

jadi ngomong kasar ke 

mereka terus temen 

bawa bola kelamaan 

asal tak tendang, nah 

jadi main kasar sama 

temen mungkin kaya 

gitu 

Oh gitu, Berarti berdampak 

banget ya kalo pas main 

sama temen gitu 

Wah iya berdampak 

banget itu kak, jelas 

   

Umm.. kalo pas waktu 

pertandingan gitu kan 

berpengaruh, terus respon 

pelatih gimana waktu liat 

kamu main emosi? 

Ya pelatih sih Cuma 

ngasih tau kontrol emosi, 

kalo ada masalah dari luar 

atau dari dalam 

pertandingan harus 

dilupakan dulu, jadi harus 

profesional gitu kak kalo 

pelatih ngajarin ngnajurin 

gitu 

   

Lewat Ucapan dari pelatih 

itu berpengaruh ya buat 

kamu? 

Ya lumayan berpengaruh, 

karna itu kan juga kasih 

sugesti yang positif buat 

saya 

C6 Subjek percaya 

ucapan pelatih 

memberi 

sugesti positif 

Berpaling pada 

oranglain 

mm.. terus waktu main tadi 

kamu emosi ya, terus main 

kamu jadi kasar, pernah gak 

Ya pernah sih kak, apa 

ya pengennya nyiderain 

lawan eh malah kaki 

C2 Subjek 

mempunyai 

niatan untuk 

Menyimpan 

dendam 



130 
 

 
 

sih waktu kamu main kasar 

itu samoe buat kamu cidera? 

saya sendiri yang kena 

cidera gitu kak 

menyiderai 

lawan 

Tapi lama gak sih kamu 

cidera itu?  

Ya hampir lama sih kak, 

paling ya sembuhnya itu 

hampir 1 minggu gitu 

   

 

Wawancara pada tanggal 16 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Hallo assalamuallaikum, 

maaf ya ganggu lagi, 

gakpapa kan aku kalo 

ganggu terus? 

(hheheheheheh) 

waallaikumsalam kak 

gakpapa, mau tanya apa 

kak silahkan? 

   

Nanti ini mau lawan sama 

mana? 

Ini mau main lawan UNS 

Solo 

   

Siap gak nih buat permainan 

hari ini? Sekarang ini? 

Siap gak siap ya harus 

siap (hehehe) 

   

Lah kok kaya gitu sih? Ehehhehe Ya siap sih 

siap,  

   

Umm.. punya masalah gak 

buat hari ini pertandingan 

hari ini? 

Masalah dari luar sih gak 

ada, tapi stres aja liat 

lawan nanti, terus mikir 

juga kalo nanti lolos 

lawannya tambah berat 

kak 

   

Emang ini diikuti darimana 

aja sih mainnya? 

Banyak sih kak, dari 

sekitar magelang, 

semarang terus jogja sama 
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malang juga ada 

Oh gitu ya, ternyata ya 

banyak juga ya  

Oh Iya kak    

Terus caramu mengatasi 

stres hari inigimana? 

Untuk hari ini sih Aku 

usaha  nenangin diriku 

sendiri kak, dengan cara 

mainan tangan, nah itu 

salah satu caraku buat 

nenangin diri 

C8 Subjek 

menenangkan 

diri 

Proses 

Intrapsikis 

Kalo pelatih ada gak sih 

tindakannya biar kamu sama 

temanmu  gitu biar gak stres 

mikir pertandingan? 

Kalo pelatih ngasih 

semangat ya, disuruh buat 

fokus. 

   

La pelatih ngasih target gak 

buat  e pertandingan dan 

event ini? 

Ya targetnya sih buat 

sampe semifinal dulu kak, 

   

Tapi itu buat kamu stres 

gak? 

Ya stres lah ya kak, jadi 

mikir bisa sesuai apa 

engga 

 

 

  

Yang mbo rasain e waktu 

stres gini apa sih? 

Sedih ya, takut nanti kalo 

ga bisa sesuai target 

gimana. Nah Gak mood 

makan, padahal kalo main 

gini kan dikasih banyak 

vitamin biar kuat nanti 

mainnya, terus jadi pusing 

gara-gara mikir 

permainan nanti 
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Umm..Terus e apa namanya 

e terus cara kamu buat 

nylesein atau buat ngilangi 

masalah  stres itu gimana? 

Untuk sementara aku 

berfikir positif aja kak, 

sama usaha dulu buat 

bermain maksimal nanti 

biar gak ngecewain 

banyak orang 

C8 

 

 

C4 

 

 

Subjek berfikir 

positif 

 

Subjek 

berusaha 

bermain baik 

Proses 

Intrapsikis 

 

Tindakan 

Langsung 

 

Wawancara dengan subjek tanggal 23 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Siang kak, sorry aku ganggu 

lagiya.. hahahaha 

(ehhehehe) alah iya kak 

gakpapa udah biasa 

diganggu sama kakak kok 

(hahaha) 

   

Soalnya kan setiap 

pertandingan kan aku mesti 

gangguin gitu 

Iyaa kak, hayo gimana 

kak mau tanya apa lagi 

   

E Dari kemarin tanding terus 

ya 

Iya kak, ndelalah ya 

deketin jadwal mainnya 

   

Apa kamu gak jenuh to kalo 

misalnya main terus? 

Ya jenuh sih dikit, tapi ya 

sambil jalan-jalan jadinya 

enak kak diasikin aja ya 

   

Ealah sambil jalan-jalan 

ternyata ya 

Ya kak niatnya tetep 

tanding kok (hehe) 

   

Enak ya tapi kemaren 

purwokerto, terus magelang, 

sekarang pati enak ya muter-

muter terus ya 

Alhamdulillah enak kak 

diasikin aja 
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Oke.. gimana buat main hari 

ini? 

Hari ini main langsung 4 

kali kak, kalo menang 2 

kali ya bisa lolos buat 

besok 

   

Um... la soal lawan gimana? Nah itu, lawannya 

lumayan berat kalo di 

grub tim aku kak 

   

ee.. um.. Terus gimana 

kamu? Rasanya gimana sih 

Deg deg an, ndredek ya 

gitu deh kak.(hahaha) wes 

lucu kak pokokmen 

rasanya 

   

(hahaha) lucu jare. Kok bisa 

deg deg an? 

Ya pasti itu dirasain 

semua pemain ya kak kalo 

mau main,  pertandingan 

pertama ini kita mau main 

sama protect dulu dari 

sleman, nah protect itu 

terkenal timnya itu kuat, 

jadi ya kaya biasamental 

aku kena kak, sama udah 

gak yakin dulu kalo bisa 

menang 

   

Kok bisa gak yakin tu lo, La 

terus cara kamu buat 

ngilangi itu gimana? Biar 

kamu yakin gitu 

Ya aku nenangin fikiran 

sama diriku dan aku 

pasrah aja berdoa sama 

allah biar diberi 

keberuntungan 

C8 

 

 

 

C7 

Subjek 

menenangkan 

diri 

 

Subjek berdoa 

dan menerima 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

Menerima 

dengan Pasrah 
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dengan pasrah 

La yang dilakuin pelatih apa 

pas lawan ini? 

Pelatih ngasih motivasi 

biar semangat sama lewat 

ucapan kalo kita disini 

bukan sekedar pergi kita 

juga punya target disini 

   

Terus dari tindakan pelatih 

itu bisa ngasih e..  gimana 

maksutnya sesuatu tersendiri 

gak sih buat kamu? 

Ya karna aku percaya 

pelatih itu memberikan 

sugesti positif ya, jadi 

bisa lebih semangat dari 

ucapan itu 

C6 Subjek percaya 

pelatih 

memberi 

sugesti positif 

Berpaling pada 

orang lain 

Um.. la stres yang kamu 

alami sekarang buat kamu 

emosi ga? 

Kalo sekarang sih belum, 

tapi nanti kalo pas main 

terus misal kalah dulu 

nanti bisa emosi soalnya 

udah mulai bingung kan 

harus gimana kalo udah 

ketinggalan point 

   

Um.. Emosinya kaya gimana 

sih kalo kamu biasanya? 

Ya biasa lah, mainnya 

jadi kasar jadi asal 

nendang kalo pas udah 

didepan lawan 

C2 Subjek 

bermain kasar 

Menyimpan 

dendam 

La kalo udah emosi cara 

kamu buat ngontrol emosi 

itu apa? 

Ya aku minta break kak 

dulu sama pelatih terus 

diluar aku nenangin 

diri,  kalo udah tenang 

aku minta masuk lagi ke 

lapangan terus 

C8 

 

 

 

 

C4 

Subjek 

menenangkan 

diri 

 

 

Subjek 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

 

Tindakan 
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memperbaiki 

kesalahanku kak  

memperbaiki 

kesalahannya 

Langsung 

E.. terus hari ini tu kamu 

stres gak? Terus yang kamu 

rasain hari ini tu apa sih? 

Yang pertama itu ya kak 

waktu saya stres saya itu 

menarik diri, nah itu 

sebenernya juga saya 

dalam hati tu emosi kak 

marah, nah mengapa saya 

tu menarik diri, menarik 

diri tu biar temen-temen 

sekitar, maupun pelatih 

dan orang lain tu gak kena 

emosi dan amarah saya, 

nah dari situ tu saya 

berusaha buat nyari 

tempat yang sunyi sepi 

gitu ya kak, nah itu tu 

saya berfikir kesalahan 

saya tu dimana, nah 

saya berusaha 

memperbaiki diri dari 

kesalahan saya tersebut, 

nah itu tu kak saya juga 

jadi insom  

C5 

 

 

 

 

 

 

C4 

Subjek  

memikirkan 

kesalahan yang 

telah diperbuat 

 

 

 

Subjek 

memperbaiki 

kesalahannya 

Mencari 

informasi 

 

 

 

 

 

Tindakan 

langsung 
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B.1.1 Lampiran Tabel Intensitas  

Tabel 5 

Intensitas Kemunculan Seluruh Tema Subjek 1 

No Tema Coding Intensitas Coding 

Coping Stres Negatif   

1. Pergi ketempat hiburan atau 

Karaoke 

C1 + 

2. Menyimpan dendam C2 +++ 

3. Menyalahkan oranglain C3 +++ 

Coping stres positif   

4. Tindakan langsung C4 ++ 

5. Mencari informasi C5 + 

6. Berpaling pada oranglain C6 +++ 

7. Menerima dengan pasrah C7 ++ 

8. Proses intrapsikis C8 +++ 

Keterangan: 

+  : Intensitas lemah 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi 

- : Tidak ada intensitas 
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B.1.2 Lampiran Tabel Matriks 

 

Tabel 6 

Matriks antar tema pada subjek 1 

Coding  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1           + 

C2     +++   ++    ++ 

C3        ++ 

C4        ++   

C5          +   

C6        +++ 

C7        ++ 

C8         

Keterangan: 

C1: Pergi ketempat hiburan atau karaoke 

C2: Menyimpan dendam 

C3: Menyalahkan orang lain 

C4: Tindakan langsung 

C5 : Mencari Informasi 

C6: Berpaling pada oranglain 

C7 : menerima dengan pasrah 

C8: Proses Intrapsikis 

+  : Intensitas lemah 

++  : Intensitas sedang 
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+++  : Intensitas tinggi 

    : Mempengaruhi 

: Salingberhubungan 
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Lampiran B.2 Verbatim Subjek 2 

Wawancara dengan subjek pada 9 Desember 2017  

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Hallo selamat siang Ya siang kak    

Hari ini mau bertanding 

ya? 

Umm..iya    

Ini kejuaraan apa sih kalo 

boleh tau? Sama 

bertanding lawan mana 

nanti? 

Oh ini kejuaraan futsal se-

Jateng kak, terus kita hari 

ini lawan Kebumen fc kak 

   

Umm.. kalo boleh tau 

kamu udah berapa lama 

sih jadi atlet futsal? 

e.. dari 2014-2017 kak, 

um kalo dikira-kira lah 4 

tahun 

   

Berarti ikut futsal dari 

kelas berapa? 

Mulai dari kelas 2 SMA 

sampai kuliah sekarang 

kak 

   

e.. awal mula tau tentang 

futsal tu gimana sih 

ceritanya? 

Ceritanya waktu itu 

pertamanya sih, saya aktif 

dalam olahraga, terus 

waktu itu pelajaran 

olahraga, lalu ketika ada 

event futsal saya diikutka 

oleh peltih saya yang 

bernama pak fiki, Setelah 

itu saya e.. merasa 

apaya..merasa puas gitu lo 

karna menang  e menang 
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di event itu jadi saya 

melanjutkan gitu kak 

Terus terus kalo pas ikut 

futsal itu  tanggapan  

orangtua kamu tu 

gimana? 

tanggapannya sih ya 

mereka 

mendukung..mendukung 

banget gitu lo sih, apalagi 

waktu itu saya langsung 

menang di di kompetisi 

jadi ya langsung support 

lah 

   

Oh gitu ya, La kamu 

pertama kali bilang sama 

orangtua tu gimana? 

Itu sih kalo saya tu 

biasanya e.. gak 

memberitahu sih, hanya 

orangtua hanya saya 

biarkan saja membiarkan 

apa yang saya lakukan 

gitu lo, ntar mereka itu 

bakal tau sendiri.jadi 

misalnya ada event-event 

baru saya memberitahu 

mereka, mereka selalu 

positif gitu lo mendukung 

saya, e apa yang event 

event saya ikuti tu 

didukung 

   

Ee ee ee  jadi kalo tentang 

olahraga semua tentang 

olahraga mereka bakal 

Yak betul, selalu 

mendukung sekali kak 
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mendukung ya? 

Kalo turnamen dimana aja 

dibolehin berarti ? 

Iya dibolehin kak, asal 

kan kita pas mau 

berangkat gitu kita ngasih 

penjelasan, kita mau 

kemana, eventnya dimana 

dll seperti itu  

   

Terus hubungan kamu 

sama temen-temen 1 tim 

tu gimana sih kalo boleh 

tau? 

hubungannya biasa sih 

kak, kalo misalnya ada e.. 

cek cok atau perselisihan 

waktu  itu e..waktu latihan 

atau diluar latihan itu 

biasa tapi kan kembali 

lagi kita pasti e..harus 

memaklumilah pasti ada 

seperti itu 

   

Oh gitu e.. kalo boleh tau 

tadi ada perselisihan atau 

cekcok gitu, nah itu 

contohnya kaya gimana 

sih? 

Mungkin e.. waktu kita 

lagi latihan itu 

keceplosanlah keluar 

kata-kata kasar seperti itu, 

mungkin misalnya kita 

latihan gak seriuss atau 

gimana gitu membuat kita 

banyak cekcok atau 

perselisihan gitu kak 

   

Em Terus tanggapanmu 

mereka kalo misalnya gak 

terima, terus kamu 

Ya namanya juga temen 

sih kak, ya kalo misalnya 

kita yang salah ya kita 

C4 Subjek akan 

mengalah, 

meminta maaf 

Tindakan 

langsung 
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gimana kalo ada 

perselisihan itu? 

yang harus ngalah lah, 

kalo misalnya mereka 

yang salah ya mungkin 

kita ngasih tau lah, 

wong kita ya udah gede 

harusnya udah dewasa tau 

sendiri lah  

dan menasehati 

temannya 

e.. Tapi kalo pas 

pertandingan gitu pas 

main pernah gak sih 

punya masalah sama 

temen satu tim? 

Ya ada sih kak, pasti ada    

Kaya gimana contohnya? Umm.. ya gimana ya, 

waktu kita lagi apa.. 

sedang main itu performa 

kita tu beda, lebih jelek 

waktu kita latihan gitu 

kak 

   

Terus cara kamu buat 

nangani masalah itu 

gimana? 

Caranya mungkin kita 

gak usahlah 

menyelesaikan dulu 

dilapangan, kita lebih 

kontrol diri dulu 

dilapangan, takutnya 

kita waktu main jadi 

jelek nanti yang lain 

juga ikut jelek, yang 

penting kontrol dulu 

C6  

 

 

 

 

 

C2 

Subjek 

mengontrol 

dirinya 

 

 

 

Setelah selesai 

bertanding 

subjek 

menyelesaikan 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

 

 

Tindakan 

Langsung 
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terus kita fokus 

kepermainan baru nanti 

kalo udah keluar dari 

lapangan kita 

ngomongin baik-baik 

masalah 

dengan baik-

baik 

Terus kalo kalo hubungan 

kamu sama pelatih itu 

kaya gimana? 

Ya sejauh ini 

hubungannya baik-baik 

saja sih sebenarnya, kalo 

misalnya pelatih itu 

marah atau e.. apalah 

membentak kita gitu, itu 

menurut saya anggaplah 

positif, karna e.. dibalik 

kemarahan pelatih itu 

selalu ada apa ya.. e.. 

maksut tersendiri gitu kak  

   

Maksut sendiri gimana 

maksutnya? 

Ya kan pelatih pasti lebih 

tau tentang kita, jadi kalo 

marah itu maksutnya 

mereka itu baik, itu juga 

buat kebaikan kita 

   

Um.. tapi pernah gak 

kamu sampe sakit hati 

gitu terus gak latihan atau 

mutung gitu sama pelatih? 

Kalo itu sih gak pernah 

sih kak 

   

Eheheh Kalo mau 

kejuaraan gini biasanya 

persiapannya apa aja sih 

Ya latihan kaya biasa, 

terus kita kan juga ada 

latihan tambahan juga, 
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buat kejuaraan ini? ketika ada event itu kita 

ada latihan tambahan gitu 

kaya fisik dll gitu jadi 

hampir setiap hari kita 

latihan. Terus kalo 

kejuaraan besar gini 

kitakan itu usaha nyari 

dana juga, jadi selain 

latihan kita juga nyari 

uang buat biaya disini. 

Nyari dana juga? Emang 

gak di tanggung sama 

clubnya gitu? 

Ya engga semuanya 

ditanggung, karna biaya 

nya gak sedikit, selain 

nyari dana itu kita juga 

iuran tiap anak. 

   

Iuran tiap orang itu 

berapa? 

E tiap orangnya itu sekitar 

450ribuan kak 

   

Um banyak juga ya Iya kak    

E e tadi tu ternyata 

jadwalnya padet banget 

ya t 

Iya kak, soalnya ini 

kejuaraannya beda sama 

kejuaraan lain kak, kalo 

yang lain kan tarkam, 

kalo ini memang bener-

bener intinya kejuaraan 

yang intinya besar sekali 

   

umm e dengan padatnya 

jadwal latihan tadikan ada 

jadwal latihan biasa, terus 

Ya jenuh itu pasti pernah 

kak, apalagi sebelum 

kejuaraan ini belum 
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ada latihan fisik, nah itu 

pernah gak kamu jenuh 

gak sih? 

dikasih waktu untuk 

refreshing, jadi emang 

harus fokus dulu. 

kalo pas pertandingan 

pernah gak sih punya 

masalah gitu? 

Ya Punyalah kak apalagi 

soal mental 

   

Contohnya kaya gimana 

kalo masalah yang kamu 

hadapi itu sama masalah 

mental yang kamu punya 

itu gimana sih?  

e.. kalo masalah mental 

itu kadang kalo punya 

masalah pribadi gitu 

kebawa waktu bertanding, 

jadinya tu konsentrasinya 

juga berkurang, pecah 

gitu kak, terus kita juga 

gak bisa maksimal dalam 

bertanding 

   

Kalo selain masalah 

mental itu ada gak sih? 

e.. lebih ke mental sih 

kak, e ya itu lebih ke 

mental. saat, mungkin kita 

kurang profesional dalam 

e.. dalam memisahkan 

antara itu pribadi sama 

dilapangan gitu 

   

Seberapa sering sih 

masalah mental itu 

muncul didiri kamu waktu 

main? 

Nah kalo itu sering kak, 

hampir setiap 

pertandingan itu pasti 

   

terus pas kaya gitu apa e 

yang kamu rasain? 

Ya akunya jadi gak bisa 

konsentrasi, moodnya 
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gampang berubah, mudah 

marah gitu sama orang 

lain, trus gak bisa main 

secara maksimal 

E Kalo buat pertandingan 

hari ini kamu punya 

masalah gak? 

Punya kak, ya itu mental 

saya udah kena, soalnya 

kebumen itu terkenal 

sama pemain yang bagus-

bagus 

   

Berarti kalo ketemu sama  

lawan yang 

kemampuannya leih 

bagus mental kamu kena? 

Ya kalo itu pasti kak, 

setiap orang normal 

seperti itu pasti kena kan 

pasti kepikiran gitu. E.. 

tapi kita anggap positif 

aja itu kalo misalnya itu 

orang performanya 

lebih bagus dari kita 

harus belajar lagi, kalo 

misalnya kita lawan 

dengan rendah 

e..maksutnya dibawah 

kita mungkin kita gak 

ada kemajuan sama 

sekali, kita selalu 

menganggap kita itu 

lebih la e.. lebih apa ya.. 

lebih bagus gitu. Yang 

penting nanti usaha 

C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Subjek berfikir 

positif saat 

bermain 

dengan lawan 

yang 

kemampuannya 

lebih baik 

 

 

 

 

Subjek 

berusaha 

bermain 

maksimal 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 

Langsung 
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dulu main maksimalnya 

maksimal. 

Kalo masalah pribadi 

yang kamu alami itu apa? 

Ya kalo itu kaya masalah 

sama temen terus sama 

pacar gitu kak 

   

E Terus masalah itu 

berpengaruh banget gak 

sih sama pertandingan ? 

Iya pengaruh sih kak    

E Pengaruhnya apa sih 

buat kamu gitu? 

Pengaruhnya ya itu kak, 

e.. kurang maksimal 

waktu main, terus habis 

itu kita gak fokus sama 

pertandingan itu, jadi e,, 

asal ngeprok gitu, kalo 

misalnya anak-anak futsal 

gitu ngeprok, namanya itu 

istilahnya itu ngeprok 

C2 Masalah yang 

dialami 

subujek 

menjadi tidak 

fokus dan 

bermain kasar 

Menyimpan 

dendam 

Itutu prok gimana ish 

maksutnya kalo boleh tau 

Prok itu maksutnya kaya 

itu kak main kasar gitu, 

um mungkin main kasar 

itu kita bisa nabrak orang 

asal nubruk gitu lo ya gitu 

lah 

   

Main kasar berarti 

mainnya langsung kasar 

gitu sama lawannya? 

Mungkin main kasarnya 

mungkin kita bisa nabrak 

orangnya, asal nibruk gitu 

lo. Ya biasanya seperti 

itulah, kalo hak ya karna 

C2 Subjek bermain 

kasar dengan 

sengaja 

menendang 

kearah lawan 

Menyimpan 

dendam 
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emosinya naik terus kita 

bisa asal nendang, 

nendang kearah 

lawannya. 

Tadi kan e.. apa namanya, 

permasalahn itu kebawa, 

jadi permasalahn itu 

membuat kamu emosi dan 

bermain kasar, pernah gak 

sih setelah kamu main 

kasar sampe cidera gitu? 

Pernah, itu karna saya 

terlalu emosi juga jadi 

engkel gitu kak, efeknya 

kena engkel selain itu 

tulang kering saya juga 

pernah kena kak 

   

Itu berhadapan langsung 

sama lawannya? 

Iya kak    

Terus kalo udah cidera 

gitu gimana dong 

mainnya? 

Ya paling diganti kak 

sama yang lain, terus 

disuruh istirahat 

   

Terus usaha kamu apa 

kalo misalnya punya 

masalah terus kebawa 

kelapangan? 

e.. usaha waktu 

dilapangan itu mungkin 

saya lebih menenangkan 

diri, e. Lebih apa ya 

berfikirian positif gitu 

agar e.. fikiran saya 

lebih bisa teratur jadi 

gak terbawa sampai 

kelapangan 

C8 Subjek berfikir 

positif dan 

menenangkan 

dirinya 

Proses 

Intrapsikis 

Terus pas punya masalah 

gitu kamu marah-marah 

gak sama temenmu? 

Jarang sih kak, ya 

paling kalo pas emosi 

banget marah-marah 

C3 Subjek bicara 

menggunakan 

emosi dengan 

Menyalahkan 

oranglain 
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sama temen, terus kalo 

diajak bicara juga diem 

aja 

temannya 

Oo gitu.. kalo  misalnya 

kamu punya masalah itu 

emang udah sebelum-

sebelumnya pas main hari 

itu, terus kamu gimana? 

apasih yang kamu lakuin 

biar masalah itu tu gak 

kebawa gitu lo 

Nah kalo itu mungkin 

lebih ke menghiburkan 

diri ya kak, menghibur 

diri mungkin bisa di 

contohkan kaya 

karaoke, terus kita 

jalan-jalanlah kemana 

biar refresing fikiran 

kita biar lebih tenang 

saat bertanding. kaya 

sebelum linus ini kan 

udah jenuh banget, dan 

dari club pun gak ngasih 

waktu buat refresing 

bareng gitu, jadi ya aku 

sama beberapa temen 

itu diem-diem pergi 

karaoke biar gak 

tambah jenuh 

C1 Subjek pergi ke 

tempat hiburan 

dan jalan-jalan 

Pergi ketempat 

hiburan 

Terus waktu pertandingan 

gitu kalo misalnya kamu 

emang main jelek gitu ya, 

performancenya tidak 

sesuai sama waktu latihan 

teus yang dilakuin pelatih 

e.. pertamanya pasti 

marah-marah ya kak tapi 

pasti e... pelatih itu pasti 

lebih mendekatkan kita  

kepada pemain dulu gitu, 

e.. pasti dia tanya kenapa 
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sama kamu itu gimana? 

Marah-marah gak sih 

pelatih sama kamu atau 

malah ngasih solusi buat 

kamu? 

kamu kok 

performancenya gak baik 

Um.. e setelah itu apa 

yang dilakukan pelatih ke 

kamu? 

Ya pelatih Cuma bilang 

supaya lebih tenang dan 

gak usah mikirin yang 

gak penting, terus ya 

ngasih semangat gitu 

C6 Subjek 

mendapat 

motivasi dari 

pelatih 

Berpaling pada 

oranglain 

Kalo pelatih udah 

ngomong kaya gitu tu e 

yang kamu lakuin itu 

Selanjutnya apa? 

Aku sih mencoba biar 

buat gak mikirin 

masalah ya kak, terus 

aku nenangin diriku 

sendiri,dan berusaha 

biar bisa main dengan 

maksimal e  yang 

terbaiklah pokoknya  

C4 

 

 

 

 

 

C8 

Subjek 

berusaha untuk 

bermain 

dengan baik 

 

 

Subjek 

menenangkan 

diri 

Tindakan 

langsung 

 

 

 

 

Proses 

Intrapsikis 

Kalo pas punya masalah 

gitu kamu curhat sama 

temen gak? 

Aku curhat Cuma sama 

temen yang deket sama 

aku aja kak, tapi kalo 

sama temen satu tim sih 

jarang banget. Soalnya 

aku tipenya orang yang 

kalo gak dideketin atau 

ditanyai dulu gak bakal 

crita gitu 

C6 Subjek hanya 

bercerita 

dengan teman 

dekatnya 

Berpaling pada 

oranglain 
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Umm.. berarti temen-

temenmu gak pernah tau 

ya kalo kamu lagi  punya 

masalah? 

Ya enggak kak, kan aku 

gak pernah cerita 

   

Ehee buat pertandingan 

hari ini kamu emosi gak 

sih? Ada masalah 

tersendiri gitu buat kamu? 

Ya kalo sekarang ya stres 

ya kak, mikir nanti 

mainnya kaya gimana, 

soalnya aku mikir, akukan  

kiper utama dan aku juga 

menentukan menang 

kalahnya, dan mikir nanti 

lawannya di atas 

kemampuan timku gitu 

lah 

   

Terus kalo udah gini yang 

kamu lakuin apa? 

Ya kalo sekarang ya tetep 

nenangin diri, ngasih 

semangat sama diri 

sendiri kalo aku itu pasti 

bisa 

C8  Subjek 

menenangkan 

diri dan 

menyemangati 

dirinya 

Proses 

Intrapsikis 

Terus kalo misalnya 

banyak penonton gitu 

kamu langsung gugup 

gitu ya? Misalkan gerogi 

gitu 

Ya itu juga manusiawi sih 

kak kalo menurutku, kalo 

misalnya mau main pasti 

punya rasa gugup. Pemain 

propun kalo mau main 

pasti ngrasain gugup 

   

Tapi kalo udah berjalan 

pertandingannya? Masih 

tetep gugup? 

Kalo itu sih engga kak, 

gugupnya pas awal kita 

main aja, setelah pegang 
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bola langsung ilanglah 

gugupnya 

 

 

Wawancara dengan Subjek  tanggal 16 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Halo kak, maaf ya ganngu 

lagi. 

Oh iya kak gakpapa    

Hari ini mau tanding lagi 

ya? 

Iya kak    

Langsung aja ya kak, jadi 

gimana persiapan buathari 

ini? Stres gak sih kak buat 

pertandingan hari ini? 

Ya stres banget, soalnya 

itu aku berfikir soal 

pertandingan nanti, 

ngerasa gak ada persiapan 

aja dan mikir lawan juga 

   

Gak ada persiapan? 

Bukannya kemaren juga 

habis main?  

Ya emang habis main kak 

minggu kemaren, tapi 

rasanya jeda turnamen 

terlalu cepat jadi ya 

gimana ya, belum siap 

buat ngikuti turnamen 

hari ini.  

   

Terus Mikir pertandingan 

itu kenapa kak? 

Ya mikir, liat temen-

temen juga kayaknya 

beda cara mainnya dan 

aku solanya kan kiper 

utama, jadi mikir soal 
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menang kalah itu aku juga 

yang menentukan 

Terus selain itu apa yang 

buat kamu stres? 

Ya selain itu lawan juga 

kak, sebelum berangkat 

kesini rasanya itu udah 

pesimis dulu tapi ya 

gimana lagi, udah tugas 

gak bisa ditinggalin juga  

   

Umm.. yang kamu rasain 

pas stres sekarang ini apa? 

e.. aku semalem jadi gak 

bisa tidur,  jadi gampang 

marah ya kalo sama orang 

terus gak bisa konsentrasi 

kalo main 

   

Terus kalo stres gitu yang 

kamu lakuin apa? 

Ya aku nengangin diri 

sendiri, terus ngasih 

semangat sama diri 

sendiri 

C8 Subjek 

menenangkan 

diri dan 

memberi 

semangat pada 

diri sendiri 

Proses 

Intrapsikis 

Terus pelatih punya 

targetgak buat 

pertandingan hari ini? 

Yah target itu selalu ada, 

apalagi kemaren kan juara 

2 dilinus, tp target itu 

yang bikin stres juga 

   

Tindakan pelatih itu apa 

kalo pas turnamen gini 

biar anak-anak gak stres? 

Yah kalo pelatih itu 

ngasih semangat ya, ya 

ngasih reward gitu kalo 

nanti menang mau dikasih 

apa gitu 
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Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Hallo kak, maaf ganggu 

lagi yah, mau wawancara 

buat pertandingan hari ini 

nih. (hehehe) 

(Hahahahah) iya kak gak 

papa santai aja, gimana 

kak? 

   

Buat hari ini main berapa 

kali sih?  

Hari ini langsung main 3 

kali kak, karna penentuan 

langsung. Kalo menang 2 

kali bisa lolos semifinal 

   

Weleh, banyak banget ya 

mainnya 

Iya kak sistem grub 

soalnya 

   

La habis ini mau main 

sama mana? 

Sama Bintang Lima 

Semarang kak 

   

Umm.. stres gak ni hari 

ini kamu? 

Gimana ya kak, susah 

jelasin nya (hehehe) 

   

Loh kenapa kok susah? (hahhaha) jadi mental aku 

udah kenal kak kalo 

lawan tim itu 

   

Kok bisa gitu? Jadi itu dulu mereka 

adalah teman satu tim di 

club saya, terus beberapa 

pemain memutuskan 

untuk keluar dan pindah 

ke club itu.  

   

Terus? Ya rasanya kecewa ya 

kak, jadi gimana ya, gak 

tau kenapa kalo lawan 
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sama mereka itu mental 

udah kena dulu, tapi 

punya target buat 

ngalahin dan main nya itu 

jadi kasar sama mereka, 

jadi emosi dulu sebelum 

main. 

Tapi emosi beneran pas 

main? 

Ya sempet sih emosi, tapi 

aku mencoba buat gak 

emosi terus 

   

Gimana caranya biar 

kamu gak emosi? 

Ya aku nenangin diri ku, 

aku selalu berfikir kalo 

aku terus-terusan emosi 

aku gak bisa bermain 

dengan baik dan bisa 

kalah. 

C8 Subjek 

menenangkan 

dirinya 

Proses 

Intrapsikis 

Terus dari pihak pelatih 

gitu biasanya gimana kalo 

liat kamu emosi? 

Kalo pelatih sendiri 

biasanya teriak dari 

pinggir lapangan ngasih 

kata-kata semangat sama 

ngasih isyarat biar aku 

lebih tenang 

   

Apa Cuma main sama tim 

itu kamu jadi emosi kalo 

main? 

Gak juga, sama tim lain 

biasanya juga gitu tapi 

gak seemosi sama tim ini 

   

Dengan kamu nenangin 

diri sama dapet semangat 

dari pelatih kamu udah 

Alhamdulillah kalo itu 

kak bisa 
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bisa tenang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

Lampiran B.2.1 Lampiran Tabel Intensitas 

Tabel 7 

Intensitas Kemunculan Seluruh Tema Subjek 2 

No Tema Coding Intensitas Coding 

Coping Stres Negatif   

1. Pergi ketempat hiburan atau 

Karaoke 

C1 + 

2. Menyimpan dendam C2 +++ 

3. Menyalahkan oranglain C3 ++ 

Coping stres positif   

4. Tindakan langsung C4 +++ 

5. Mencari informasi C5 - 

6. Berpaling pada oranglain C6 ++ 

7. Menerima dengan pasrah C7 - 

8. Proses intrapsikis C8 +++ 

Keterangan: 

+  : Intensitas lemah 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi 

- : Tidak ada intensitas 
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B.2.2 Lampiran Tabel Matriks 

Tabel 8 

Matriks antar tema pada subjek 2 

Coding  C1 C2 C3 C4 C6 C8 

C1         + 

C2       ++     ++ 

C3      +++ 

C4     ++ +++ 

C6       

C8       

Keterangan: 

C1: Pergi ketempat hiburan atau karaoke 

C2: Menyimpan dendam 

C3: Menyalahkan orang lain 

C4: Tindakan langsung 

C6: Berpaling pada oranglain 

C8: Proses Intrapsikis 

+  : Intensitas lemah 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi 

    : Mempengaruhi 

               : Saling berhubungan 

 



159 
 

 
 

Lampiran B.3 Verbatim 3 

Wawancara pada subjek 3 pada tanggal 8 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Hai selamat siang, maaf 

mau ganggu kamu 

Iya siang, gakpapa udah 

sering diganggu 

   

ini event sejateng ya? Iya sejateng kak    

Lawan mana nih nanti? Nanti itu kita lawan 

jepara kak 

   

Kalo gitu tu itu berarti 

mewakili daerahnya ya 

Iya, jadi misal aku anak 

semarang, nah aku 

ikutnya harus kota 

semarang, ya yang 

penting jateng aja sih 

kalo luar Jateng gitu 

udah ga boleh 

   

Um.. jadi gitu, nah kamu 

sendiri ikut futsal dari 

kapan? 

Ya lulus SMA sampe 

sekarang, kurang lebih 

1,5 tahun an 

   

La dulu kok bisa ikut 

futsal itu gimana? 

Awalnya sih diajak 

temen buat gabung 

disini dan aku lanjutin 

sampe sekarang 

   

Dulu sebelum gabung 

diclub pernah ikut futsal 

juga gak? 

Belum kak, ya Cuma 

dari kecil udah hobi 

sepakbola, terus main 

sepakbola di kampung 

sama ikut lomba antar 
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RT gitu 

Tanggapan orangtuamu 

gimana setelah tau kamu 

milih jadi atlet futsal? 

Ya orangtua tau ya kalo 

aku itu futsal, mereka 

sih ngedukung aja, 

asalkan aku itu suka ya 

mereka gak ngelarang. 

Tapi awalnya sih aslinya 

gak ngebolehin kak 

   

La alesannya kenapa kok 

orangtua gak ngebolehin? 

Ya kan soale futsal itu 

olahraga buat cowo ya, 

jadi mereka itu malah 

ngijininnya ikut voli 

gitu, tapi aku gak mau 

kalo suruh ikut voli 

   

La kenapa kamu gak 

nurut sama orangtua aja? 

Ya gimana ya kak, gak 

terlalu suka sama voli, 

dari kecil udah hobi 

sepakbola soalnya 

   

Um.. tapi sekarang masih 

di bolehin kan buat futsal? 

Ya boleh kak    

Kalo misal ikut turnamen 

gitu juga dibolehin? 

Ya boleh, tapi kadang 

itu ada yang gak 

dibolehin, soalnya kan 

orangtua juga buka 

usaha chatering ya, jadi 

kalo ada pesenan banyak 

dan ngepasi turnamen 

gitu ya dimarahi, kalo 
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gak pas jauh-jauh hari 

aku ijin dulu kalo mau 

ikut turnamen,jadi 

orangtua tau dan bisa 

ngertiin gitu 

Oo gitu.. terus hubungan 

kamu sama temen 1 tim 

gimana?  

Alhamdulillah baik ya    

Pernah punya masalah 

gak sama temen sendiri? 

Ya kalo itu pasti pernah, 

tapi ya mencoba 

profesional ya 

   

Masalah kaya gimana sih 

biasanya? 

Ya kadang ngomongnya 

itu kasar nah bisa bikin 

sakit hati, terus temen 

suka ngomongin orang 

padahal temen sendiri, 

tapi ya gimana lagi 

biarin aja namanya juga 

temen 

   

Terus cara kamu buat 

nangani masalah itu 

gimana? 

Nah ya yang pertama 

aku sih ngontrol diri 

biar gak emosi, mikir 

juga sama temen sendiri 

gak mungkin kan bakal 

berantem, terus aku 

nylesein dan 

ngomongin baik-baik 

gitu 

C8 

 

 

 

 

 

C4 

Subjek 

mengontrol 

diri 

 

 

 

 

Subjek 

menyelesaika

Proses 

Intrapsikis 

 

 

 

 

Tindakan 

Langsung 
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n masalah 

Ooh gitu, terus kalo 

hubungan sama pelatih 

gimana? 

Ya alhamdulillah sejauh 

ini baik-baik aja,  

   

Pernah ada masalah gak? Ya kalo ada masalah sih 

pernah, tapi ya bisa 

diselesaikan dengan 

baik. Kalo gak ya pelatih 

marah-marah, itu juga 

karna salah saya kalo 

gak temen-temen guyon 

waktu latihan 

   

La kalo pelatih marah 

terus respon kamu 

gimana? 

Ya aku intropeksi dulu 

ya, kalo emang yang 

salah, aku 

memperbaiki 

kesalahanku biar 

pelatih gak marah terus 

C5 

 

 

C4 

Subjek 

intropeksi 

 

Subjek 

memperbaiki 

kesalahan 

Mencari 

Informasi 

 

Tindakan 

Langsung 

Um.. tapi gak berlarut-

larut kan marahnya? 

Ya kalo masalahnya 

kecil ya engga, tapi kalo 

besar ya bisa lama 

   

Oh ya, pelatih itu ngasih 

programnya berat gak 

sih? 

Enggak sih kak, kan 

pelatih juga punya 

jadwal sendiri ya buat 

program-programnya 

   

Nah kalo program buat 

event ini gimana? 

Menurutku kalo berat ya 

berat, tapi itu kan juga 

buat kebaikan kita ya, 
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jadi aku nerima dan 

nglakuin aja program 

dari pelatih 

Pelatih ngasih target gak? Kalo itu pasti ngasih, 

apalagi ini event besar, 

pelatih ngasih target 

buat kita, dan itu kadang 

yang buat mikir. 

   

Mikir apa? Ya mikir bisa sesuai 

target apa engga gitu 

   

Terus usahamu biar bisa 

sesuai target apa? 

Ya usaha main 

maksimal ajalah kalo 

main, menang 

alhamdulillah kalah ya 

berarti perlu diperbaiki 

lagi 

 Subjek 

bermain 

maksimal 

Tindakan 

Langsung 

Oke bagus kalo gitu, lalu 

kamu pernah jenuh gak 

kalo latihan terus gitu 

Jenuh pasti pernah, tapi 

ya punya cara sendiri aja 

buat ngilangi jenuh itu 

   

Kaya gimana caranya? Ya biasanya kalo udah 

jenuh apa stres gitu 

pergi karaoke sama 

temen-temen biar gak 

futsal terus sama biar 

tenang gitu 

C1 Subjek pergi 

karaoke 

Pergi ke tempat 

hiburan 

Kalo karaoke gitu pelatih 

tau gak? 

Ya biasanya sih tau tapi 

kadang ya diem diem, 

kalo mau event gini ya 
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diem diem soalnya kan 

disuruh jaga kondisi  

Parah banget diem diem 

(hahaha). Um..Terus 

pernah gak sih kamu stres 

waktu main? 

Ya kalo itu pernah    

Seberapa sering kamu 

stres gitu? 

Hampi setiap 

pertandingan aku stres, 

entah itu ada masalah 

dari keluarga,  atau dari 

lawan dan temen sendiri 

   

Um.. terus pas kamu stres 

gitu yang kamu rasain itu 

apa? 

Kalo aku biasanya pas 

stres itu pusing,  terus 

mood ku gampang 

berubah ya, jadi 

gampang marah sama 

temen, gampang 

kesinggung kalo 

oranglain ngomong, 

terus mainnya jadi gak 

maksimal soalnya gak 

konsen,  kaya gitu kak 

   

Walah jadi kaya gitu ya 

kalo kamu stres. 

Iya kak, makanya susah 

kalo stres pas main gini 

bisa gak konsen 

   

Umm.. tadi kan kamu 

stres gara-gara ada 

masalah dari keluarga, 

Ya itu masalahnya kalo 

dari keluarga itu ya gak 

diijinin, kaya tadi aku 

C4 Subjek 

memberi 

penjelasan 

Tindakan 

Langsung 
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temen bahkan lawan, nah 

itu kaya gimana sih 

masalahnya? 

ngomong kalo pas ortu 

ada pesenan banyak ya 

itu aku suruh bantuin, 

kalo gak dibolehin ya 

tetep nekat berangkat, ya 

tapi aku tetep ngasih 

penjelasana ya kalo 

beneran ikut turnamen 

biar gak dikira bohong 

malah main atau 

kemana gitu 

Terus? Kalo temen itu e.. 

gimana ya.. yaa jadi itu 

dulu aku punya temen 

deket, nah itu yang 

ngajakin aku gabung 

futsal juga sih. Nah terus 

pas udah gabung diclub 

ini dia memutuskan buat 

pindah ke club lain, ya 

sekarang sering sih jadi 

lawan, nah itu kadang 

yang bikin e.. bikin 

gimana ya e.. mental 

down gitu lah 

   

Maksutnya mental down 

itu gimana? 

Ya stres itu kebawa 

sampe lapangan, aku 

jadi main jelek gitu gak 
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bisa main kaya pas 

latihan  

Um.. la pas jadi lawan 

sama temen deketmu itu 

tadi, sikapmu gimana? 

Pas jadi lawan kan 

mentalku udah kena, ya 

aku sih mencoba 

profesional lah, 

sekarang anggep aja 

diluar temen di dalem 

tetep musuh, 

gampangnya kaya gitu 

C4 Subjek 

bersikap 

profesional 

Tindakan 

Langsung 

Sek kak, profesional tu 

gimana to maksutnya? 

Hadeh.. ya profesional, 

waktu didalam 

lapangan gak mikirin 

masalah, tapi nanti 

kalo udah selesai 

pertandingannya baru 

di omongi baik-baik,  

jadi masalah yang tak 

alami itu gak 

berpengaruh sama 

permainanku 

C4 Subjek 

bersikap 

profesional 

Tindakan 

Langsung 

Oalah gitu maksutnya Iya itu maksutku kakak    

Um.. terus kalo pas main, 

nah kamu ketemu lawan 

yang lebih unggul dari 

kamu dan tim mu,  nah itu 

kamu bakal gimana? 

Ya itu aku down, aku itu 

tipe orang yang mending 

gak tau duluan siapa 

lawanku, kaya sekarang 

ini, aku mau main, nah 

udah tau lawanku nanti, 
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aku jadi mikir nanti 

gimana mainku, bisa apa 

gak lawan itu, dan bakal 

menang apa gak 

Nah kalo udah gitu yang 

kamu lakuin apa? 

Kalo buat hari ini dan 

biasanya waktu main, 

aku mencoba buat 

nenangin diri, berfikir 

kalo aku tu pasti bisa, 

terus tak buktiin waktu 

main pokonya aku 

berusaha buat main 

maksimal 

C8 

 

 

 

 

C4 

Subjek 

menenangkan 

fikiran 

 

 

Subjek 

bermain 

maksimal 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

 

Tindakan 

langsung 

Selain itu ada gak? Ya kadang aku kalo lagi 

berdua sama temen 

deket satu tim, aku 

curhat sama dia, misal 

ngomong piye ki main e 

mengko lawan e kui iso 

po rak 

C6 Subjek 

bercerita 

dengan teman 

Berpaling pada 

oranglain 

Terus tanggapan 

temenmu? 

Ya temenku ngasih 

semangat, ngeyakinin 

kalo aku tu pasti bisa 

   

Wah temen yang baik 

berarti kak 

Ya harusnya temen 

saling mendukung sih 

   

Iya bener kak, e.. terus 

kalo pas main gitu kalo 

banyak yang nonton 

Waktu awal 

pertandingan pasti 

gerogi, tapi kalo pas 
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gerogi gak sih? udah mulai main gitu 

ilang sendiri groginya 

Ooh gitu, terus pas stres 

gitu kebawa gak sampe 

lapangan? 

Ya kebawa pasti, aku 

jadi emosi juga, misal 

kalo lawan mancing-

mancing , mainku jadi 

kacau pikiran kemana-

mana, fikiran yang 

diluar ikut kebawa 

   

Lalu dampaknya apa? Dampaknya ya banyak, 

bisa ngrugiin aku, bukan 

Cuma aku aja sih tapi 

buat tim juga, bisa buat 

kecewa pelatih soalnya 

main ku jadi jelek dan 

gak maksimal 

   

Jadi malah buat kamu 

main gak maksimal ya? 

Iya, malah jadi turun 

performa ku, jadi gak 

kaya aku biasanya 

   

Kamu emosi gak sih pas 

stres terus main gitu? 

Ya kadang emosian sih 

(hahaha). Tapi kalo 

emosi gitu mesti ada 

temen yang ngasih 

motivasi biar lebih 

tenang, biar bisa main 

tenang 

C6 Subjek diberi 

motivasi 

temannya 

Berpaling pada 

oranglain 

Umm.. emosi itu sampe 

buat kamu main kasar 

Kalo itu sering, pas 

emosi jadi main kasar, 

C2 Subjek 

bermain kasar 

Menyimpan 

dendam 
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gak? tapi kalo gak emosi ya 

gak bakal main kasar. 

Tenang aja gitu mainnya 

Nah kaya gimana main 

kasarmu? 

Pas main gitu ya, kalo 

lawan keliatan mau 

ambil bola padahal 

bolanya masih jauh 

kakinya yang tak 

ambil duluan 

C2 Subjek 

bermain kasar 

Menyimpan 

dendam 

Tapi pernah gak kamu 

sampe cidera gara-gara 

main kaya gitu? 

Pernah sih, tapi 

alhamdulillah gak sampe 

parah 

   

Alhamdulillah ya kalo 

gitu 

Iya alhamdulillah banget    

e.. terus pas kamu emosi 

gitu nglampiasin ketemen 

juga gak? 

Kadang-kadang 

(hehehe). Kadang ya 

jadi gampang marah 

sama temen pas temen 

nglakuin kesalahan 

kecil 

C3 Subjek 

menyalahkan 

teman 

Menyalahkan 

oranglain 

La kalo udah gitu 

temenmu marah-marah 

balik gak? 

Iya marah tapi paling 

Cuma bentar 

   

Kalo main kasar sama 

temen gitu pernah gak? 

Pernah juga kak 

(hahahha) 

   

Ealaah.. la nek pas kamu 

punya masalah gitu yang 

kamu lakuin apa biar 

Ya kalo saya sih yang 

diluar biar diluar dulu, 

nanti kalo pas main 

C4 Subjek tidak 

memikirkan 

masalahnya 

Tindakan 

Langsung 
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masalah itu gak sampe 

kebawa kelapangan? 

mikir main dulu, biar 

aku bisa main dengan 

baik dan gak mikir 

masalah yang diluar  

saat bermain 

e.. terus kalo pas main 

kamu stres dan emosi gitu 

respon pelatih bakal 

gimana? 

Ya biasanya pelatih itu 

ngasih motivasi, kaya 

keluar kata-kata 

“percumah kamu main 

pake emosi kalo 

hasilnya gak baik, 

lebih sabar lagi main 

yang bener dinikmati” 

C6 Subjek 

mendapat 

motivasi dari 

pelatih 

Berpaling pada 

oranglain 

Dari ucapan pelatih itu 

kamu bisa memperbaiki 

semua itu? 

Iya alhamdulillah 

kadang lancar 

memperbaiki kadang 

juga belum 
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Wawancara subjek pada tanggal 17 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Halo selamat siang Siang    

Hari ini mau main lagi 

ya? 

Iya    

Kan padahal kemarin itu 

habis main terus hari ini 

main lagi, gakada 

istirahatnya gitu ya 

Gak ada kak itu kan 

event Cuma 2 hari 

   

Terus jenuh gak sih kamu 

tu kok main terus, 

kemarin main terus 

sekarang main lagi, jenuh 

ga 

Ya jenuh sih kak, tapi ya 

dinikmati aja ya 

   

Terus kebawa gak sih 

kalo kamu jenuh ke 

permainan gitu? 

Ya sedikit terbawa sih, 

tapi ya coba fokus aja 

lah 

   

Berarti kamu belajar 

profesional gitu ya waktu 

main tu 

Ya     

Efeknya apa  kalo 

misalnya kepermainan 

gitu? 

Ini efek apa? Yang jenuh 

itu? 

   

Heeh Efeknya itu gimana ya, 

bosan mainnya gak 

genah lah pokoknya 

yang mengakibatkan 

negatiflah buat tim kita 
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Um terus selain itu kamu 

punya masalah gak sih 

selain kejenuhan itu apa 

stres gitu? 

Ada kak    

Kaya gimana? Kaya gak diijinin orang 

tua waktu sebelum 

dimagelang kan udah 

event nah habis event 

kok ada event ini lagi 

   

Terus cara kamu buat 

ngatasi masalah itu 

gimana sih? Pas sebelum 

berangkat  gitu 

Ya ngeyakinin 

orangtua, ya kaya 

ngasih undangan lah 

dari tim venus angels 

biar dapet ijin  

C4 Subjek 

meyakinkan 

orangtua 

Tindakan 

Langsung 

Terus itu  kebawa sampe 

lapangan juga? 

Em masalahnya ya kalo 

dilapangan inshaallah 

gak kebawa, nanti kalo 

diluar lapangan baru 

dipikir lagi gimana 

ngatasinya 

   

Terus cara kamu biar gak 

kebawa sampe lapangan 

tu gimana? 

Ya nenangin diri, ya 

nenangin diri dulu 

terus fokus dulu 

kepermainan lah 

C8 Subjek 

menenangkan 

diri 

Proses 

Intrapsikis 

Terus dari pihak pelatih 

tau gak si kalo kamu 

jenuh gitu 

Ya gak tau sih, ya gak ta 

sih 

   

terus tindakannya pelatih Ya pelatih tu gak mau    
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tu gimana kalo liat kamu, 

tadi kan jenuh terus 

berpengaruh dilapangan la 

tindakannya tu apa?  

tau, kamu dilapangan 

harus main semaksimal 

mungkin lah  

Tapi dikasih target gak 

sih? 

Ya dikasih     

Terus ber terbebani gak 

sama target itu? 

Ya tergantung sih kak, 

liat lawannya juga 

   

 

 

 

Wawancara subjek pada tanggal 23 Desember 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema 

Halo kak, maaf ya udah 

ganggu waktunya terus. 

Minta waktunya bentar 

lagi ya 

Ya kak gakpapa    

Jadi gimana nih buat 

pertandingan hari ini 

Ya kacau banget kak, 

gak sesuai harapan 

   

E Tapi  hari ini mau main 

lagi kan 

Iya mau main sekali 

lagi, tapi ya udah gak 

ada harapan lah buat 

lolos lagi 

   

Kok bisa gak gak ada 

harapan lagi tu gimana 

emangnya 

Ya waktu pertama main 

sama protect  udah 

kalah, harapan sebelum 
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pertandingan ini kami 

lawan BL ya udah pupus 

lah udah kalah lah udah 

gak ada harapan lagi gak 

bisa lolos terus ditambah 

lagi pelatih yang 

ngamuk-ngamuk terus 

lah 

Itu gara-gara, pelatih gara 

marah-marah itu gara-

gara apa? 

Ya kita mainnya kurang 

baik, kurang tenang, gak 

bisa menikmati 

pertandingan lah 

   

Terus kebawa gitu? Dan 

itu buat kamu pikiran gak 

sih buat permainan 

selanjutnya? 

Ya pikiran sih pikiran 

kak, soalnya udah stres 

terbebani lah udah gak 

ada harapan gak lolos 

lagi lah 

   

Terus cara kamu e apa e 

namane biar kamu gak 

stres tu apa? 

Ya ditenangin diri dulu 

dibuat enjoy lah, main 

yang gimana lagi, lebih 

tenang lagi 

memperbaiki lagi 

C8  

 

 

 

C4 

Subjek 

menenangkan 

diri 

 

Subjek 

memperbaiki 

kesalahan 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

Tindakan 

Langsung 

Terus yang kamu rasain 

kan kamu sekarang stres 

ya sekarang ya gara-gara 

pertandingan sebelumnya 

ya diem lah, banyak 

menyendiri dan gak mau 

ngomong lagi 
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tu kalah dan emang gak 

lolos terus stres itu yang 

mbo rasain tu apa? 

E terus dari pihak pelatih 

itu gak ngasih support 

kamu atau gimana gitu? 

Ya ngasih support sih 

ngasih support tapi ya 

kitanya terbebani di 

pertandingan 

sebelumnya, udah kalah 

udah banyak bebanlah  

C6  Subjek 

mendapat 

motivasi 

Berpaling pada 

oranglain 

Terus temen-temen kamu 

juga down juga? 

Ya banyak yang down, 

tapi ya gimana lagi udah 

gak ada harapan 

   

Kamu pasrah berarti ya Iya pasrah C7 Subjek pasrah Menerima 

dengan pasrah 

Terus Ya lebih enjoy lagi aja 

lah 

   

E dari amarahnya pelatih 

gitu dampak kedepannya 

itu apa buat kamu? 

Ya itu kan dari pelatih 

amarahnya itu 

sebenarnya baik, tapi ya 

agak terbebani lah, agak 

kepikiran juga 

   

Terus biar gak kepikiran 

gitu gimana 

Ya menikmati latihan 

habis event ini 

menikmati latihan, 

dibikin enjoy, dikin 

memperbaiki lagi lah 

C8 

 

 

 

C4 

Subjek 

menikmati 

latihan 

 

Subjek 

memperbaiki 

kesalahan 

Proses 

Intrapsikis 

 

 

Tindakan 

Langsung 
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Lampiran B.3.1 Tabel Intensitas 

Tabel 9 

Intensitas Kemunculan Seluruh Tema Subjek 3 

No Tema Coding Intensitas Coding 

Coping Stres Negatif   

1. Pergi ketempat hiburan atau 

Karaoke 

C1 ++ 

2. Menyimpan dendam C2 +++ 

3. Menyalahkan oranglain C3 ++ 

Coping stres positif   

4. Tindakan langsung C4 +++ 

5. Mencari informasi C5 + 

6. Berpaling pada oranglain C6 ++ 

7. Menerima dengan pasrah C7 + 

8. Proses intrapsikis C8 +++ 

Keterangan: 

+  : Intensitas lemah 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi 

- : Tidak ada intensitas 
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Lampiran B.3.2 Tabel Matriks 

Tabel 10. 

Matriks antar tema pada subjek 3 

Coding  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1     +       

C2   +++ ++     

C3         

C4     + ++  +++ 

C5         

C6        ++ 

C7        + 

C8         

Keterangan: 

C1: Pergi ketempat hiburan atau karaoke 

C2: Menyimpan dendam 

C3: Menyalahkan orang lain 

C4 : Tindakan Langsung 

C5: Mencari informasi 

C6: Berpaling pada oranglain 

C7 : Menerima dengan pasrah 

C8: Proses Intrapsikis 

+  : Intensitas lemah 

++  : Intensitas sedang 
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+++  : Intensitas tinggi 

    : Mempengaruhi 

               : Saling berhubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN C 

TRIANGULASI  
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Lampiran C.1 Triangulasi Subjek  

Pertanyaan Jawaban 

e.. selamat siang coach, maaf saya mau 

meminta waktunya sebentar untuk wawancara 

atlet-atlet yang ada di venus angels semarang 

Ya selamat siang e.. mbak galing apa yang 

mau ditanyakan silahkan tentang semua 

pemain-pemain kami, kebutuhannya 

apa,kebutuhannya apa dan pertanyaan-

pertanyaan yang bisa kami jawab pasti akan 

kami jawab 

Oke baik, saya mau bertanya apakah ada 

prgram latihan untuk menunjang persiapan 

atlet untuk mengikuti suatu kejuaraan? 

Ada, e.. disetiap club atau dimanapun pasti 

mempunyai kurikulum tersendiri atau 

program-program latihan yang di 

persiapankan guna menunjang atlet tersebut 

untukbisa meraih apapun, divenus angels pu 

n e.. sudah dibikin sebuah program e.. untuk 

bisa menunjang atlet tersebut e.. bisa  

menjadi lebih baik atau bahkan bisa 

berprestasi yang itu juga bisa membanggakan 

tim dari venus angels sendiri 

e.. apa sudah ada persiapan khusus untuk diri 

atlet agar siap untuk menghadapi kejuaraan? 

Kalo persiapan khusus rata-rata itu kita 

kembalikan ke atlet itu masing-masing, disini 

divenus angels  itu membentuk atlet untuk e..  

yang dari 0 itu bisa menjadi seorang yang 

benar-benar atlet futsal seperti itu, jadi 

persiapan ya itu ya jadi berlatih sesuai 

dengan program yang sudah dibuat atau 

kurikulum yang sudah dirancang di club 

venus angles itu sendiri 
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e.. itu ada jadwal khusus buat latihan dan 

diluar jadwal khusus latihan itu ada jadwal 

latihan tambahan gitu gak pak? 

Ada pasti, untuk jadwal resmi latihan divenus 

angels itu setiap hari senin dan rabu, untuk 

jadwal tambahan sebelum event itu biasanya 

hari jumat. Nah di hari jumat itu banyak 

kegiatan yang bisa menunjang tidak hanya 

fisik namun psikis juga bisa dibenahi dihari 

jumat itu, nanti bisa ada kaya forum diskusi 

terus nanti untuk melatih e.. apa ya.. 

kecerdasan setiap pemain, terus keterbukaan 

dari setiap pemain  kalo memang ada 

masalah apa itu nanti kita serahkan e.. nanti 

kita tepatkan dihai jumat, kalo dihari senin 

dan rabo itu kebanyakan indor seperti itu 

e.. kan  tadi kan e.. barusan dibahas kalo ada 

latihan diluar hari e.. jadwalnya, itu apakah 

atlet-atlet itu gak jenuh pak kalo misalnya 

setiap minggu itu ada latihan lebih dari se 2 

kali gitu, apakah atlet itu gak merasakan jenuh 

dari diri atlet  

e.. sebisa mungkin kita membikin suatu atlet 

itu tidak merasa jenuh, kita mencari sebuh 

variasi latihan, latihan tidak hanya fisik terus 

tidak, tidak hanya indoor tidak, makanya tadi 

saya katakan e.. latiha itu membutuhkan e... 

mohon maaf persiapan itu membutuhkan  

banyak strategi, tidak hanya teknik dasar itu 

tidak, tidak hanya fisik tidak, itu tadi kita 

selingi dengan game e.. funny game ataupun 

e..  apa namanya kaya outbond, atau renang 

atau ngegym itu adalah sebuah cara kita 

supaya variasi latihannya ditambah tidak 

hanya didalam indoor saja , jadi atlet akan 

merasa enak kalo latihan tanpa tekanan tanpa 

apapun akan merasa nyaman dan menikmati 
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biasanya seperti itu 

Tapi pernah ada kejadian gak pak pernah atlet 

itu jenuh gitu pernah ada gak pak 

Pasti ada, namanya orang manusia itu untuk 

tingkat kejenuhan itui mengalami, disatu 

disisi, dilain waktu disatu sisipun pasti 

pernah mengalami dan akan mengalami titik 

jenuh itu pasti, kita akan mengantisipasi itu. 

Namanya titik jenuh itu kalo gak dihilangkan 

juga bahaya, bahayanya dengan apa efeknya, 

efeknya pasti akan ke latihan akan ke pola 

permainan, dia tidak akan menyerap latihan 

itu apabila dia sudah sampai dititik jenuh itu 

makanya itu tadi kembali e..  kita membikin 

suatu variasi pola latihan didalam kurikulum 

itu juga ada. 

Emm jadi, umm.. oke, e. Kan tadi kan latihan 

senin rabu sama hari jumat itu ya pak, apakah 

dengan porsi latihan yang sudah ditentukan itu 

oleh pelatih itu e.. pihak pelatih benra-benar 

yakin kalo atletnya itu siap untuk mengikuti 

kejuaraan  

Kalo saya tidak yakin pasti tidak akan 

berprestasi, sejelek apapun pemain setidak 

bisa apapun pemain kalo kita yakin dengan 

kemampuan setiap individu pemain pasti 

pemain itupun akan yakin dengan apa yang 

kita e.. apa perintahkan, jadi pasti itu semua 

akan dari dari itu tadi pasti akan mnghasilkan 

suatu e.. apa ya.. suatu juaralah untuk e.. apa 

yang sudah dilakukan  apa pasti akan 

membuahkan hasil, ibarat pepatah itu usaha 

tidak akan mengkhianati hasil 

Kalo pas kejuaraan gitu dari pihak pelatih 

ngasih arahan apa pak? biar atletnya itu bisa 

tampil maksimal terus gak nglakuin kesalahan 

Kalo ya tipekal setiap pemain itu berbeda e.. 

mohon maaf tipekal setiap pelatih  berbeda, 

kalo dari saya sendiri yang pasti kalian punya 
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kaya gitu waktu main kemampuan, biasanya kalo saya sendiri 

memberikan suatu motivasi keanak itu kalian 

punya kemampuan kenapa kalian harus takut 

menghadapi orang yang lebih baik dari 

kalian,orang yang lebih bagus dari 

kalian,ataupun orang yang lebih profesional 

dari kalian, yang pasti itu apa belum tentu 

orang yang.. belum tentu point-point yang 

mereka miliki itu kamu tidak memilikinya, 

jadi ibarat kata e.. belum tentu kamu tidak 

bisa memiliki point-point tersebut manakala 

pada saat bertanding itu kalian menggunakan 

kemampuan kalian sendiri seperti itu, jadi e 

bermain itu tidak harus menyontoh ibaratnya 

aku kudu luwih apik dari sana itu tidak, 

yaudah kamu memiliki kemampuan itu 

lakukan seperti itu, ndak usah perlu takut 

untuk menghadapi siapapun 

Tadi kan pak fiki bilang,kalo apa namanya 

main harus e.. harus e.. waktu main sama yang 

musuh yang kemampuannya lebih baik nah 

itutu apa berpengaruh sama mentalnya mereka 

atau gimana 

Pasti lah,pasti itu pasti e.. anak-anak pasti 

akan melihat siapa dulu lawan kita, pasti 

akan seperti itu, kalo kita salah mengarahkan 

ya saya yakin dalam permainan itu tadi tidak 

akan pernah bagus itu tadi, jadi tinggal 

bagaimana kita baik-baik untuk mengarahkan 

mereka dengan proses untuk mencari sebuah 

kemenangan dan untuk meraih sebuah piala 

E kalo dari atlet RF ini sendiri gimana pak? 

Pernah gak sih ngeliat  kalo dia itu stres gitu 

Yak kalo saya melihat untuk atlet RF ini dia 

potensi bagus, hanya satu dia juga masih 
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waktu latihan sama kejuaraan? anak kuliahan, jadi saya paham sendiri kalo 

anak kuliahan itu tugasnya  berapa banyak 

tugas, disitu kadangkala  permasalahan yang 

ada dikampus tentang tugas atau tentang apa  

masih sering dibawa kedalam suatu latihan 

e.. sebenarnya dia potensinya bagus, karna 

dia pemikirnya e pikirannya tidak hanya 

dilatihan ilmu yang kita berikan materi yang 

kita berikan tidak tersirap dengan baik, jadi 

kadang kala dia sering melakukan kesalahan , 

terus pada saat dipertandingan kalo dia fres 

no.. no problem tidak ada problem itu pasti 

dia akan main lepas itu bagus juga, akan 

tetapi kita kembali pada saat dia sudah ada 

pikiran yang mengganggu sedikit yang 

mengakibatkan dia kearah e..frustasi ke arah 

budrek ibarat e wong boso jowo, dia pasti 

juga akan melakukan banyak kesalahan 

e.. pak fiki kalo masalah yang buat dia stres 

itu contohnya kaya gimana? Selain dari 

masalah kampus gitu 

E mungkin ya dari masalah muda mudi juga 

bisa, masalah muda mudi ya  e kita tidak 

munafik namanya manusia pasti saling 

berpasangan e jadi pada saat ada masalah 

tentang pribadi atau bahkan masalah dengan 

keluarga ada  suatu perselisihan dengan 

orang tua atau adik kakak itu pasti juga 

itupun mempengaruhi perform yang harusnya 

dia 100% dia itu  hanya bisa jadi 60% saja 

karna permasalahan tersebut 
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Stres yang dialami atlet ini kalo kebawa 

kelapangan itu dampaknya itu apa pak selain 

mainnya maksimal, kan tadi disebutin pelatih 

mainnya jadi gak maksimal  selain itu apa 

pelatih eh atletnya itu perilakunya jadi gimana 

pak? 

Rata-rata dia jadi gak percaya sama temen 

pasti, itu sangat berbahaya sekali kalo udah 

gak percaya dalam permainan  dengan temen 

lain, pasti akan merusak sebuah sistem 

permianan. Jadi e  kami dari pelatih juga 

akan melihat  ini pasti tidak akan bisa 

berkembang e tim kalo pas turnamen salah 

satu pemain nya mengalami hal itu, 

kemungkinan  akan kami rolling dan kami 

istirahatkan dia supaya colingdown dulu 

dalam psikisnya seperti itu 

Waktu stres itu dari bapak yang dilihat  waktu 

atlet RF stres itu apa pak? Gejala-gejalanya 

gitu? 

Biasanya sering marah e harusnya dia bisa 

passing  passingnya mletot  terus, nglamun 

biasanya, keliatan orang nglamun atau tidak 

didalam lapangan itu sangat kelihatan sekali, 

jadi dia sangat ngelamun sekali jadi sangat 

berbahaya juga bagi tim, itu makanya kita 

mengambil keputusan colling down dulu aja 

pertandingan saat itu 

E itu masalahnya itu stres yang dia alami itu 

terbawa sampai lapangan gitu pak 

Iya  

E tadi kan dia marah, nah itu dia marahnya 

diluar lapangan atau didalam lapangan pak? 

Pastinya didalam lapangan lah, karna pada 

saat dari awal dia sudah  e konsentrasinya 

sudah  tidak ada dulu, di lapangan passionnya 

sudah tidak ada, e yaudah semua dampaknya 

akan ke tim 

E menurut pak fiki itu perilaku  dari masing-

masing subjek saya masing-msing atlet ini 

Sangat berbeda-beda setiap orang, yang 

paling parah itu MM. Karna MM itu 
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seperti RF, PN, dan MM kalo  mengalami 

stres itu gimana pak perilakunya 

sebenarnya e dia  kalo dari beberapa pemain 

ibarat kata menjadi sebuah andalan tim, 

andalan tim dia menjadi kalo di sepakbola 

menjadi playmaker, playmaker itu dimana 

otak permainan itu, nah MM  ini ibarat kata 

kalo difutsal itu da Anchor, anchor itu otak 

permainan difutsal . kalo MM sudah emosi 

yaudah apa  yang kita intruksikan dari awal 

kita punya beberapa strategi pasti tidak akan 

pernah jalan, nah kalo otaknya saja tidak bisa 

jalan pasti yang dirugikan itu satu tim yang 

kedua pemain lain pun juga akan jenuh juga 

jadi emosi, kenapa satu orang yang emosi 

dampaknya tapi satu tim. Nah disini kita 

sangat menjaga sekali MM untuk selalu tidak 

emosi 

Itu MM terlihat banget ya pak kalo stres gitu  Sangat terlihat sekali 

Seberapa sering pak kalo kejuaraan itu e MM 

ini stres sama RF sama PN itu seberapa sering 

sih mereka mengalami stres gitu 

Yang paling sering sih  adalah MM, MM itu 

tingkat e tingkat emosinya sangat tinggi, 

sedikit-sedikit sangat emosi, namun dia juga 

sangat cepat untuk collingdownnya. 

Kalo buat PN gimana pak Kalo buat PN e itu tingkat seriusnya yang 

masih kurang, tingkat seriusnya yang masih 

kurang, jadi e PN pun juga e apa namanya e 

masih ibarat kata belum pinter  dengan self 

emotionalnya e selfingemotional pada saat 

pertandingan harus bagaimana selfing 

emotionalnya, pada saat diluar bagaimana itu 
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belum bisa 

E ya, saya mau tanya kalo setiap kejuaraan itu 

diminta suatu target atau diberi suatu target itu 

gak 

Ya pasti lah, kita mengadakan latihan, kita 

punya club kita punya e pemain yang baik 

yang bagus yang konteksi pasti kita punya 

tujuan apa sih yang mau kita raih  untuk 

kedepannya,jadi setiap pertandingan setiap 

turnamen itu kita target menjadi juara, jadi 

beban yang kita berikan ke pemain juga berat 

sebenarnya, tapi itu realita, pemain juga ingin 

mengangkat piala, itu juga jadi kebanggaan 

tersendiri pada setiap pemain kalo seadainya  

tersebut bisa mengangkat piala  

E dari target itu bisa membuat atlet itu stres 

gak sih pak menurut bapak? 

E tergantung melihat dari posisi mana, kalo 

pada saat atlet itu banyak pikiran pasti akan 

menjadi beban, tapi  kalo mereka bener-bener 

konsentrasi dalam kejuaraan itu,siap dalam 

kejuaraan itu pasti itu akan menjadi sebuah 

pembeda, jadi itu e bukan sebuah beban 

melainkan sebuah yang dicapai dari tujuan 

tersebut 

Lalu yang dilakukan pelatih itu apa  saat 

melihat para atletnya itu stres sama tidak bisa 

main dengan baik? 

Pasti pilihannya satu untuk  pada turnamen 

itu kita harus merolling semua pemain yang 

siap dan tidak siap dari segi psikis ataupun 

fisik, terus yang kedua itu kita mencoba 

untuk mengevaluasi itu setelah itu kita 

mencoba untuk menetralisir supaya tidak 

stres lagi gimana,kita juga memperbanyak 

havefun game ataupun havefun piknik 
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ibaratnya supaya merekapun tidak terlalu 

banyak latihan itu-itu saja 

Kalo kejuraan kejuaraan itu pak di rolling itu 

tadi ya 

Ya betul 

Kalo waktu, misal pelatih tu tau kalo atlet itu 

stres waktu sebelum kejuaraan itu stres, yang 

dihadapi yang dilakukan pelatih itu gimana?  

Pasti kita akan tidak tidak akan memasang 

dia di awal, kita meminta untuk collingdown 

dulu pola pikirnya, jadi kalo kalo kalo kita 

paksa skema apapun kita punya persiapan 

apapun tidak akan pernah berhasil 

Oke buat waktu waktunya terimakasih Iya sama-sama 
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Lampiran C.2 Triangulasi Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban 

Selamat sore kak Selamat sore 

E maaf ya aku mengganggu waktunya 

sebentar, e aku mau wawancara bentar ya 

kak 

Ya kak gakpapa 

 

  

Mau tanya nih, udah berapa lama sih kakak 

ini kenal sama PN? 

Ya kurang lebih dari SMA kelas 3, ya 2 

tahunan lah kurang 

Menurut kakak tu PN orangnya gimana sih? Ya baik, gokil sih, lucu, ya gitulah 

Um.. pernah gak sih dia itu curhat soal 

masalahnya? 

Ya dulu sih pernah, waktu awalan disini di 

venus  

Curhat apa? Masalah tentang apa? Ya masalah kaya rebutan cowok lah sama 

temen setimnya 

Um.. selain itu pernah gak? Selain masalah 

itu? 

Ya gak pernah sih, Cuma itu doang 

Kalo didalam lapangan gitu mau main gitu 

pernah gak? 

Em ya pernah sih, soal nanti tanya-tanya 

musuhnya kaya gimana kaya gitu 

Menurut kakak tu apakah masalah yang 

dialami dia terbawa sampai lapangan gak? 

Ya terbawa sih, kadang terbawa kadang 

enggak, ya tergantung mental dia juga sih 

Efeknya apa sih kalo kebawa waktu main 

gitu 

Efeknya dia itu kurang konsentrasi dan udah 

kebobolan lah konsentrasinya kurang 

konsentrasinya menurun 

Emosi gak dia? Ya pernah emosi juga sih, memarahi temennya 

yang ada didepannya 

Kalo mainnya sampe emosi gitu kasar atau 

gimana gitu, main kasar gitu pernah gak? 

Ya emosi, kasar kasar ya kadang sih kak 

Kaya gimana kasarnya? Ya kaya dia kan penjaga gawang, la bola 
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belum sampe tempat dia, dia udah maju 

ngambil kaki orang kaki musuhnya gitu 

Um terus  e umm ee menurut kakak, yang 

kakak lihat waktu dia waktu PN itu stres 

gejala-gejalanya tu apa kalo dia misalnya dia 

stres gitu  

Kalo diluar lapangan sih banyak diemnya, kalo 

didalam lapangan itu suka marah-marah 

sendiri lah sama temennya 

Lalu? Ya tidak konsentrasi, ya gampang buyar lah 

konsentrasinya 

Um terus kalo kakak lihat dia stres tu yang 

kakak lakuin apa biar gak stres 

Coba menenangkan dia agar lebih konsentrasi 

lagi dan lebih fokus lagi lah untuk main 

Tapi setelah itu dia bisa konsentrasi lagi gak 

kalo dikasi tau kaya gitu? 

Ya tambah sedikit dah konsentrasinya 

Um terus kalo misalnya dia lagi stres nih, 

mainnya amburadul gitu ya, yang dilakuin 

menurut kakak nih yang dia lakuin tu apa 

biar dia gak stres, yang PN tu lakuin? 

Ya kaya misal diluar lapangan itu dia kaya 

orang gila seneng joget-joget sendiri, nyanyi-

nyanyi sendiri gitu 

Menghibur diri ya? Iya 

Lalu? Ya gimana ya,pokoknya yang bisa buat dia 

seneng lah ketawa lah  

Terus kalo misalnya dari pelatih gitu waktu 

liat dia stres biasanya apa kak? 

Biasanya tu lebih ditenangin dulu, dikasih 

nasihat, lalu dia mengerti nah dia baru kembali 

ke konsentrasi lagi 

Kalo lawan yang lebih unggul dia itu gimana 

kak reaksinya? 

kalo lebih unggul, itu dia lebih ya kadang 

kadang bisa kadang engga tergantunglah kak 

kekonsentrasinya dia 

Cara menganinya dia itu tadi? Iya 

Oke makasih Iya 
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Lampiran C.3 Triangulasi Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban 

Halo selamat pagi kak  Ya selamat pagi 

Maaf aku mau mengganggu waktunya 

sebentar ya 

Ya gimana kak 

E mau tanya udah berapa lama sih kamu 

kenal sama si MM 

E kenal sama dia itu dari tahun 2015 sekitar 2 

tahun 3 tahun an lah 

Terus menurut kamu dia itu kaya gimana sih 

orangnya 

E dia itu kalo menurut aku sih dia humoris, 

ngomongnya ceplas ceplos, tapi disisi itu dia 

orangnya juga peduli 

Kamu pernah tau gak sih kalo dia itu pernah 

ada masalah 

E pernah sih kak 

Kaya gimana contohnya masalahnya kalo 

boleh tau? 

E contoh masalahnya ya namanya jga anak 

muda ya kak, ya mungkin pacar gitu atau 

masalah dengan ibuknya kan dia juga sering 

bantu ibunya, kebanyakan itu sih kak 

masalahnya 

Um kalo misalnya didalem lap e mau main 

gitu pernah gak sih? 

E dia pernah punya masalah e masalahnya 

kaya sebelum sebelum tanding gitu dia kadang 

suka bilang, suka kadang stres sendiri, diem 

sendiri, diem gitu kaya misalnya dia tu 

meratapi e lawannya yang e akan dihadapinya 

e mungkin dia kadang cerita gitu, kalo waktu 

di lapangan juga kadang lebih e mungkin dia 

meluap-luap ya emosinya jadi omongan kotor 

itu keluar 

E berarti tu terbawa ke lapangan gitu ya kalo Yap sering, setau saya memang sering seperti 
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misalnya punya masalah gitu itu kak. Soalnya kitakan juga satu lapangan, 

dia sering meluapkan emosinya tu dengan 

kadang membentak temannya, waktu misalnya 

temannya tu melakukan kesalahan dilapangan 

gitu kak 

Terus yang mbo liat yang kamu liat ketika 

dia stres itu kaya gimana sih? Pas stres yang 

kamu liat di dia tu apa? 

Yang aku liat ke dia tu,  e ya kalo misalnya 

bahasa jawanya tu merengut gitu cemberut 

gitu, udah kalo udah cemberut itu dia udah 

susah dikendalikan 

Terus dampaknya dia stres tu apa buat di 

dalam  lapangan dan diluar lapangan tu apa 

setau kamu? 

Kalo di misalnya diluar lapangan itu tu dia 

mungkin motivasinya bakal turun ya kak, kalo 

didalam lapangan tu  e pikirannya juga bakal 

pecah, bisa aja karna stresnya itu memecah e 

teman-temannya jadinya tu e mainnya tu jelek 

gitu performanya jadi turun karna e karna dia 

gitu 

Terus yang kamu lakuin pas liat dia stres  

dan punya masalah itu apa? 

Dia kalo stres itu biasanya itu e kalo setau 

saya itu karaoke sebelumnya gitu karaoke atau 

mungkin jalan-jalan, refresing dulu gitu kak 

Terus yang mbo lakuin, kamu kan sebagai 

temennya, yang kamu lakuin pas liat dia stres 

tu gimana sih? 

Ya sebagai temen tu pastinya kita ngasih 

motivasilah kita tu bisa gitu, kenapa kamu 

harus takut, karna lawan itu sebenarnya diatas 

kita kok, juga kaya gitu kan mikir kaya gitu 

kan. Kalo di lapangan ya karna kita gak bisa 

ngomong banyak mungkin kita ngasih 

motivasi singkat kata aja lah 

Tapi itu bakal berpengaruh gak ke dia gitu 

setelah kamu ngomong gitu 

Seringnya berpengaruh apalagi di lapangan, 

yang aslinya dia meluap-luap ketika kita udah 
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ngomong dia langsung keinget oh oke dia 

kembali lagi kenormal gitu 

Tenang gitu ya, setelah dapet motivasi dia 

nyaman gitu ya 

Ya 

La pelatih tau gak sih kalo misalnya  dia stres 

gitu terus tindakannya waktu dia emosi 

menurut kamu tu apa dari pelatih? 

Kalo dari pelatih tu sebenarnya tau, karna 

ketika dia stres dilapangan itu keliatan banget, 

ketika dia stres seperti itu pelatih kadang  

memberikan isyarat atau gimana untuk dia 

tenang, atau pelatih mengeluarkan dia 

menukarkan dia dengan pemain lain baru dia 

dikasih tau, kasih motivasi lagi, baru dia di 

mainkan lagi di lapangan   
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