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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

 
Olahraga merupakan suatu aktivitas jasmani yang dilakukan manusia 

dengan tujuan untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kebugaran tubuh, dan 

menguatkan otot-otot di dalam tubuh. Menurut pendapat Puspa (dalam 

Anggriawan, 2015), Pengertian olahraga secara umum merupakan salah satu 

aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan diri. Banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan 

secara teratur untuk mendukung kesehatan tubuh seseorang seperti joging, 

latihan beban, berjalan, yoga, menari,  menendang bola, melempar bola, 

berenang, dan sebagainya. Menurut Jamalong (2014, h.157), ruang lingkup 

olahraga terdiri atas olahraga individual dan olahraga beregu. Olahraga individual 

adalah olahraga yang dilakukan sendirian, dan olahraga beregu merupakan 

olahraga yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu tim.Jawa Tengah 

merupakan Provinsi yang memiliki banyak masyarakat dengan apresiasi tinggi 

terhadap perkembangan dunia olahraga. Olahraga kini menempati posisi yang 

penting dalam keseharian masyarakat di Jawa Tengah, peningkatan minat 

masyarakat terhadap olahraga ditunjukkan dengan semakin bertambah dan 

berkembangnya wadah atau klub-klub dari berbagai cabang olahraga di Jawa 

Tengah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menuangkan dukungan tersebut 

dalam pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa untuk menumbuhkembangkan 
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prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada jalur pendidikan dapat dibentuk unit 

kegiatan olahraga, kelas olahraga,pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah 

olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan 

berkelanjutan. Pemerintah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 

(DISPORAPAR) regional Provinsi Jawa Tengah membentuk Pusat Pendidikan 

Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Jawa Tengah. 

Menurut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Keolahragaan Jawa 

Tengah yaitu Bapak Efendi menjelaskan bahwa, PPLOP merupakan sebuah 

lembaga pendidikan bagi atlet yang sudah menginjak remaja untuk dibina diusia 

sekolah atau pelajar untuk meningkatkan kerja keras individu, semangat dalam 

mencapai target, dan komitmen dalam jangka waktu yang panjang melalui latihan 

olahraga yang terprogram untuk dipersiapkan ke jenjang profesional mewakili 

Jawa Tengah di event olahraga Nasional yang diadakan oleh Kementrian Pemuda 

dan Olahraga seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau biasa dikenal dengan 

POPNAS. Atlet yang masuk PPLOP adalah individu yang dipersiapkan untuk 

dibina dan diseleksi melalui proses seleksi secara bertahap seperti fisik dan 

keterampilan. Atlet yang terpilih akan dibina dan dilatih secara terprogram atau 

istilahnya Training Centre dengan sarana dan prasarana yang memadai. Para atlet 

diberikan bekal persiapan  yang matang baik secara teknis maupun psikis agar 

mampu bersaing dan mencapai hasil sesuai target yang diharapkan oleh pengurus 

dan pelatih dari PPLOP Jawa Tengah. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan 

yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Menurut Pradina (2016, h.2) tujuan dari program ini adalah membina atlet berbakat 

disetiap daerah sesuai dengan olahraga prioritas guna menyokong prestasi 

olahraga nasional dan menjadikan PPLOP salah satu pilar penyangga prestasi 
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olahraga nasional disamping klub, sekolah, kampus dan top-top organisasi 

lainnya.  

Melalui latihan dan pembinaan yang terprogram dengan bimbingan pelatih 

berkualitas, PPLOP Jawa Tengah tidak pernah absen untuk mengirimkan 

kontingen untuk tampil di setiap event pelajar tingkat nasional  seperti POPNAS 

yang selalu diadakan dua tahun sekali di kota yang berbeda-beda sesuai dengan 

giliran untuk menjadi tuan rumah. Pada gelaran POPNAS tahun 2015 dan 2017 

prestasi PPLOP Provinsi Jawa Tengah di tingkat Nasional mengalami kenaikan 

peringkat dari peringkat IV ke peringkat III, namun masih tetap berada dibawah 

Jawa Barat dan DKI Jakarta. Perolehan total medali emas juga mengalami 

peningkatan dibandingkan dari event POPNAS sebelumnya. Pencak silat, tenis 

meja, taekwondo, sepakbola, dan tinju menjadi cabang olahraga yang paling 

konsisten dengan selalu unggul dalam perolehan medali terbanyak dibandingkan 

cabang olahraga lainnya. Berikut data dari hasil pertandingan Pekan Olahraga 

Nasional tahun 2015 dan 2017 menurut Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1: 
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Tabel 1.1 

Data Perolehan Medali Kontingen POPNAS 

Provinsi Jawa Tengah 2015 dan 2017 

 

NO. 

 
CABANG 

OLAHRAGA 

HASIL POPNAS 2015 

DI JAWA BARAT PERINGKAT 
IV 

HASIL PONAS 2017 

DI JAWA TENGAH 
PERINGKAT III 

EMAS PERAK PERUNGGU EMAS PERAK PERUNGGU 

1 Atletik 4 4 3 3 7 5 

2 Renang  4 3 2 3 3 6 

3 Gulat  - - - 3 3 3 

4 Sepaktakraw  4 1 - 1 2 1 

5 Pencak Silat 3 4 3 8 3 5 

6 Panahan  - 1 1 - 2 3 

7 Tenis Meja  1 2 4 1 1 3 

8 Bulutangkis  - - 1 - 3 1 

9 Bola Voli 1 - - - - 2 

10 Bola Basket - - 2 - 1 - 

11 Sepakbola  1 - - 1 - - 

12 Dayung  - 2 - 2 - 1 

13 Judo  1 - - - - 4 

14 Angkat Besi - - 2 2 2 3 

15 Tinju  1 2 3 1 2 1 

16 Karate  - 1 2 2 2 6 

17 Taekwondo 6 3 4 6 3 2 

18 Tenis 
Lapangan 

- 4 1 2 - 4 

19 Senam 2 - 3 3 2 3 

20 Tarung 
drajat 

- 2 - 2 3 1 

21 Voli Pasir - - - - - 1 

 TOTAL 28 29 31 40 39 55 
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Berdasarkan hasil tersebut, harapan dari pengurus tim PPLOP Jawa 

Tengah mengalami peningkatan prestasi bahkan mampu menjadi juara umum 

ketika menjadi tuan rumah diadakannya POPNAS tetapi pada kenyataannya tidak 

semua cabang olahraga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dapat dilihat pada 

tabel 1, beberapa cabang olahraga mengalami penurunan atau tidak mendapat 

hasil maksimal seperti pada gelaran POPNAS sebelumnya yaitu cabang olahraga 

sepak takraw, bola voli, bola basket, dan judo. Cabang olahraga sepak takraw 

menjadi cabang yang paling drastis mengalami penurunan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa prestasi yang diraih oleh tim PPLOP Jawa Tengah belum 

maksimal sehingga hasilnya tidak sesuai target yang diharapkan oleh tim 

pengurus dari PPLOP Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelatih tim sepak takraw 

PPLOP Jawa Tengah yaitu bapak Setya Budi, secara persiapan tim sudah 

melakukan Training Center (TC) dengan baik, diberikan materi yang lebih dan 

maksimal namun hasilnya pada saat perhelatan POPNAS digelar mereka tidak 

mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Tekanan dan beban yang dialami oleh 

atlet menjadi faktor penyebabnya, dan juga dibarengi tuntutan yang tinggi dari 

pihak pengurus selaku tuan rumah dari POPNAS tahun ini untuk menjadi juara 

umum membuat mereka tidak dapat lepas dalam bermain. Kebanyakan atlet 

belum memiliki mental yang stabil mengingat usia rata-rata para atlet yang dibina 

di PPLOP Jawa Tengah masih menginjak usia remaja yaitu 15-18 tahun sehingga 

mental yang dimiliki belum matang dan atlet mengalami kecemasan yang 

berlebihan ketika akan menghadapi pertandingan atau kejuaraan, hal ini terbukti 

ketika bertanding atlet belum dapat mengalahkan segala tekanan non-teknis 

seperti penonton, atmosfer pertandingan, dan beban yang diberikan pengurus.  
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Menurut pelatih, ciri-ciri fisik yang nampak pada atlet yaitu mereka terlihat 

tegang, gugup, mudah emosi, gelisah, panik, dan salah tingkah. Hal tersebut juga 

sesuai dengan wawancara peneliti dengan FT yang merupakan atlet dari sepak 

takraw PPLOP Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 2018 di sela-sela setelah 

pertandingan biasa yang diselenggarakan di Semarang, subjek mengaku tegang 

dan sering kepikiran ketika akan menghadapi pertandingan, subjek menunjukkan 

perilaku gelisah seperti menunduk di kursi penonton pinggir lapangan ketika 

menyaksikan tim lain bertanding, terlihat tegang, dan bertingkah tidak jelas seperti 

melamun dan detak jantung meningkat. Menurut pelatih tim, apabila satu orang 

pemain mengalami cemas maka akan berdampak pada pemain yang lain juga bisa 

ikut cemas dan itu merusak permainan dalam tim yang mengakibatkan kekalahan. 

Menurut Kusumajati (2011, h.60) kecemasan adalah suatu pengalaman 

subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi 

umum dan ketidakmampuan menghadapi masalah atau adanya rasa aman. 

Perasaan yang tidak menyenangkan tersebut secara umum menimbulkan gejala-

gejala fisiologis (seperti berkeringat, gemetar, detak jantung meningkat, dan 

sebagainya) dan gejala-gejala psikologis seperti tegang, panik, tidak dapat 

berkonsentrasi, terlihat bingung dan sebagainya. Sari (2017, h. 2) menjelaskan 

bahwa kecemasan yang timbul saat akan menghadapi pertandingan disebabkan 

karena atlet banyak memikirkan akibat-akibat yang akan diterimanya apabila 

mengalami kegagalan atau kalah dalam pertandingan. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dimyati, Hastuti & Herwin (2013, h.145) bahwa 

sumber dan gejala kecemasan membuktikan adanya hubungan timbal balik psikis 

serta fisik, bila aspek psikis terganggu maka fungsi fisik juga ikut terganggu dan 

menimbulkan dampak kecemasan, yang pada gilirannya akan mengganggu 
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keterampilan motorik serta kemampuan fisik atlet saat dilapangan. Seorang atlet 

yang cemas, akan mempengaruhi kondisi fisiknya seperti nafas menjadi lebih 

cepat, otot tegang, dan gerakan tubuh menjadi kaku sehingga mempengaruhi 

penampilan atlet yang akan bertanding.  

Indardi, Latif & Hakim (2015, h.2) mengungkapkan, bagi seorang atlet 

pertandingan atau kompetisi olahraga merupakan situasi yang membangkitkan 

kecenderungan kompetitif, tetapi di lain pihak juga membangkitkan rasa percaya 

diri untuk menghindari kegagalan yang dicerminkan melalui rasa cemasnya 

menghadapi pertandingan atau kecemasan saat bertanding. Gunarsa (2008) 

mengungkapkan jika atlet dihinggapi rasa cemas yang berlebih dan tidak mampu 

meregulasi emosinya dengan baik, maka hal teknis seperti skill, taktik, hingga 

strategi yang diterapkan oleh pelatih tidak akan bermanfaat sepenuhnya pada 

situasi pertandingan. 

Beberapa faktor psikologis mempengaruhi kecemasan pada diri atlet ketika 

akan menghadapi pertandingan yaitu tuntutan sosial yang berlebihan, standart 

prestasi individu yang terlalu tinggi, perasaan rendah diri, kurangnya persiapan 

yang dilakukan, dan kemampuan regulasi emosi yang kurang baik (Gunarsa, 

2008). Variabel bebas yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah regulasi 

emosi. Richards & Gross (dalam Jannah & Khoirunnisa, 2014) Regulasi emosi 

merupakan suatu proses kebangkitan pemikiran atau perilaku yang berpengaruh 

pada emosi yang dimiliki individu, kapan individu memilikinya dan bagaimana 

individu mengalami dan mengekpresikan emosi ini.  

Gross & Thompson (dalam Jannah & Khoirunnisa, 2014) menyatakan 

bahwa regulasi emosi pun mencakup upaya untuk membangkitkan, mengurangi, 

atau mengintensifkan pengalaman emosional, kognisi, ekspresi atau fisiologi, dan 
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regulasi emosi sangat diperlukan oleh seorang atlet ketika akan menghadapi 

sebuah pertandingan. Gottman (dalam Yusuf & Kristiana, 2012) menjelaskan 

bahwa kemampuan meregulasi emosi menyebabkan individu memiliki keyakinan 

pada diri sendiri dan kemampuan diri atau dengan kata lain kemampuan untuk 

bergantung pada diri sendiri dan menyadari kekuatan serta keterbatasan diri. 

Remaja diharuskan memiliki kemampuan regulasi emosi sebagai salah satu 

strategi yang dapat digunakan untuk meredam emosi remaja yang meledak-ledak 

akibat banyaknya tekanan yang dihadapi. Gross & Thompson (dalam Pratisti, 

2012) menyatakan bahwa regulasi emosi dapat berperan sebagai strategi koping 

dalam menghadapi tekanan psikologis. 

Pernyataan Gross & Thompson (dalam Pratisti, 2012) didukung oleh hasil 

penelitian  yang dilakukan oleh Sulistyo (2014) yang menunjukan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara regulasi emosi dengan 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan. Semakin tinggi regulasi emosi maka 

semakin rendah kecemasan dalam menghadapi pertandingan begitu pula 

sebaliknya. Uraian diatas penulis memahami bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh Sulistyo pada tahun 2014 memiliki persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif, serta 

variabel tergantung Kecemasan dalam Menghadapi Pertandingan dan variabel 

bebas Regulasi Emosi, sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada subjek 

penelitian, penulis menggunakan subjek atlet sepak takraw sedangkan pada 

penelitian Sulistyo menggunakan subjek anggota UKM olahraga. 

. Berdasarkan uraian diatas,muncul pertanyaan pada diri penulis yaitu 

apakah ada hubungan regulasi emosi dengan kecemasan menghadapi 

pertandingan pada atlet sepak takraw Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar 
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Jawa Tengah sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Hubungan 

antara regulasi emosi dengan kecemasan dalam menghadapi pertandingan pada 

atlet sepak takraw Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar  Jawa Tengah.” 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara regulasi emosi dengan kecemasan dalam menghadapi  

pertandingan pada atlet sepak takraw PPLOP Jawa Tengah. 

a. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

disiplin ilmu psikologi, terutama untuk bidang psikologi olahraga dalam hal 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan pada diri atlet ditinjau dari 

regulasi emosi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada atlet 

sepak takraw dan pelatih berkaitan dengan regulasi emosi dan kecemasan 

dalam menghadapi pertandingan. 




