
 
 

47 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat stress olahr.gawan basket Universitas Katolik Soegijapranata adalah 

sedang. 

2. Stresor yang mengakibatkan stress tinggi pada olahragawan adalah: suhu 

dilapangan terlalu dingin, hujan turun saat pertandingan, lampu dilapangan 

terlalu redup, sakit menjelang pertandingan, sakit menjelang pertandingan, 

mendapat cidera sebelum bertanding, mendapat cidera saat pertandingan, 

banyak debu di lapangan saat bertanding, mengejar target poin untuk 

mencapai final, sering berbuat kesalahan waktu bertanding, pelatih 

berhalangan hadir saat pertandingan, adanya masalah personal dengan teman 

satu team, masalah personal dengan pelatih, Keputusan wasit yang salah, 

wasit memihak lawan.  

3. Upaya yang di lakukan olahragawan basket untuk mengatasi stress adalah   

A. Stressor lingkungan fisik adalah 

1. Pemanasan lebih lama dari sebelumnya agar tubuh terasa hangat 

2. Meminta pertandingan dihentikan sampai keadaan memungkinkan 
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3. Pertandingan tidak dilakukan atau di tunda sesaat jika bisa diatasi 

4. Mengistirahatkan olahragawan agar cepat pulih 

5. Mengistirahatkan olahragawan agar cepat pulih 

6. Meminta penyelengara pertandingan membersihkan lapangan terlebih 

dahulu 

  B. stressor individu melalui relaksasi yaitu: 

1. pemanasan 

2. dibuat santai 

3. main poker 

4. mendengarkan musik 

5. menyayi 

6. jalan-jalan 

7. buang air besar 

8. teriak-teriak 

9. berdoa 

10. berdiam diri 

11. bercanda 

12. makan 

13. memaki-maki junior 

14. motivasi diri 

 

 

C.  Stressor kelompok adalah  

1. berusaha menyelesaikan masalah 

2. bicara dengan pelatih baik-baik 

3. menerima perintah dari pelatih dengan baik 

4. cari jalan keluarnya 

5. bicara terbuka dengan pelatih 

6. bicara dengan pelatih 
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 D. Stressor organisasional adalah 

1. meminta Time Out kepada Tabel dan protes kepada pengawas 

pertandingan  

2. protes aja. 

5.2 Saran. 

 Saran yang dapat di kemukakan adalah: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama stress 

olahragawan basket Universitas Katolik Soegijapranata adalah  

1. lingkungan fisik 

 (suhu dilapangan terlalu dingin, hujan turun saat 

pertandingan, lampu dilapangan terlalu redup, banyak debu 

di lapangan)  

maka saran bagi pelatih/tim untuk melihat kondisi lapangan 

sebelum pertandingan jika keadaan lapangan tidak sesuai 

pelatih dapat meminta tolong penyelengara untuk di 

betulkan dan untuk suhu yang terlalu dingin saran saya 

agar olahragawan melakukan pemanasan lebih lama dari 

semestinya agar tubuh terasa hangat. 

 (sakit menjelang pertandingan, sakit menjelang 

pertandingan, mendapat cidera sebelum bertanding, 

mendapat cidera saat pertandingan)  
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saran bagi olahragawan basket untuk menjaga kondisi dan 

tidak melakukan gerakan yang berbahaya saat pertandingan 

maupun saat latihan,   

2. Stressor Individual:  

(mengejar target poin untuk mencapai final, sering berbuat 

kesalahan waktu bertanding) 

saran bagi olahragawan untuk mempersiapkan mental dan 

pada saat latihan sunguh-sunguh agar tidak membuat 

kesalahan dalam pertandingan 

 (pelatih berhalangan hadir saat pertandingan), saran saya 

bagi pelatih untuk menunjuk asisten pelatih untuk 

mengantikannya. 

3.  Stressor Kelompok:  

(adanya masalah personal dengan teman satu team, 

masalah personal dengan pelatih) 

 saran saya adalah agar sering berkumpul untuk sharing 

bersama dan tidak ada yang di tutup-tutupi dari rekan satu 

team 

 

4. Stressor Organisasional: 

 (Keputusan wasit yang salah, wasit memihak lawan) 
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 saran saya bagi pelatih sebaiknya mengajukan protes 

kepada pengawas pertandingan agar mengadakan breafing 

dengan kedua wasit. 

2. Pada penelitian berikutnya dapat ditambahkan variabel lainyang                 

mempengaruhi stress olahragawan, misalnya tingkat stress pada 

olahragawan berdasarkan gender, lama menekuni olahraga basket, 

dan sebagainya. 
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