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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

 Pada umumnya seseorang pernah mengalami perasaan tertekan atau bahasa 

populernya stress. Stress dirasakan seseorang karna tidak dapat mencapai suatu tujuan 

tertentu hal ini menyebabkan terjadinya tekanan yang membuat manusia semakin 

larut dalam masalah itu. Setiap individu berbeda-beda dalam menyikapi masalah 

tersebut bergantung pada tingkat stress yang mreka rasakan.Stress akan selalu dialami 

oleh setiap individu  dan menyebabkan ketidak nyamanan dalam hidupnya dan jika 

stress terus berkepanjangan maka dapat menganggu dirinya maupun orang lain, 

sehingga setiap orang akan berupaya untuk mengetahui faktor, tingkatan stress serta 

upaya menangulanginya dapat mengatasi masalah.  

Menurut gibson stress adalah suatu tanggapan penyesuaian yang merupakan 

konsekuensi dari setiap tindakan, situasi atau pristiwa di lingkungan luarnya yang 

menetapkan tuntutan berlebih pada seseorang (Gibson 1996:336).  Stress dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman karena jika semakin tinggi tingkat stress yang 

didapatkan individu maka akan semakin menurunkan kinerja individu, haltersebut 

juga terjadi pada olahragawan tersebut.Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

stress individu. 

Dalam dunia olahraga stress sangat dibutuhkan, tetapi kadar stress yang 

diterima randah atau disebut stress ringan, sebab keberadaan stress dapat membantu 
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indifidu untuk selalu dalam keadaan siaga (alret) dalam menghadapi pertandingan 

(Sukadiyanto 2010:56). Tetapi jika stress yang di rasakan terlalu berlebih  maka dapat 

mempengaruhi kinerja pada saat pertandingan. Jadi stress itu penting tetapi dalam 

kadar tertentu saja untuk memotivasi individu agar mencapai hal yang lebih baik 

dalam hidupnya. Jika stress dikelola dengan baik maka akan mengoptimalkan kinerja 

individu, tinggal bagaimana seseorang menglola stress itu dengan baik dalam 

hidupnya. 

Pada penelitian ini peneliti meneliti olahragawan dibidang bola basket. 

Olahraga bolabasket dapat di definisikan permainan bola yang dilakukan oleh dua 

regu masing-masing terdiri dari 5 orang yang berusaha mengumpulkan angka dengan 

memasukan bola kedalam basket (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1999:96). Olahraga 

basket satu regu terdiri dari 5 orang yang terdiri dari smalll Guard = Play maker, 

Shooting Guard = Shooter terbaik, Central = Figur pemain tengah, Small Forward = 

Shooter dalam, Power Forward = Penyerang tercepat. Setiap individu memiliki peran 

masing masing dan tanggung jawab masing masing yang dapat menimbulkan stress. 

Berdasarkan hasil pra survey terhadap 10 olahragawan menunjukan bahwa 

yang menjadi penyebab timbulnya stress yaitu: ketakutan dengan lawan, tidak 

percaya diri, rasa ingin mencapai kemenangan, rentang selisih sekor uang terlalu 

jauh, takut berbuat salah, demam lapangan, dikeluarkan rekan satu team yang 

diandalkan(Individu). keputusan wasit yang salah(Organisasi). masalah dengan rekan 

satu team(Kelompok). cahaya lapangan yang kurang baik, sakit menjelang 
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pertandingan, mengalami cedera saat bertanding(Lingkungan fisik) Berdasarkan hal-

hal yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang: 

 “Identifikasi Stressor Dan Upaya Mengatasi Nya Pada Olahragawan Bola 

Basket Di Universitas Katolik Soegijapranta Menjelang Pertandingan”. 

1.2. Perumusan Masalah. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana tingkat stress pada olahragawan menjelang pertandingan 

Universitas Katolik Soegijapranta? 

b. Apa yang menjadi stressor pada olahragawan bola basket di Universitas 

Katolik Soegijapranta? 

c. Upaya-upaya apa yang dilakukan olahragawan untuk mengatasi stress? 

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian. 

Tujuan penulis melakukan penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui  tingkat stress pada olahragawan pada saat menjelang 

pertandingan di Universitas Katolik Soegijapranta. 

b. Untuk mengetahui stresor apa saja yang dialami oleh olahragawan padasaat 

menjelang pertandingan di Universitas Katolik Soegijapranta. 
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c. Untuk mengetahui upaya olahragawan mengatasi strees tersebut di 

Universitas Katolik Soegijapranta. 

1.4. Manfaat Penelitian.  

a. Untuk UKM basket sebagai tambahan informasi tentang faktor dan upaya 

mengatasi stress menjelang pertandingan. 

b. Untuk bidang SDM sebagai referensi terkait dibidang stress bidang olahraga. 

c. Bagi penulis untuk memenuhi syarat lulus S1.  

1.5. Sistematika Penulisan. 

 Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan. 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan  manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi oprasional. 

BAB III : Metode Penelitian 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Meliputi gambaran umum respondent penelitian dan hasil analisa 

data. 

BAB V : Penutup 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkum dari bab-

bab sebelumnya. 
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