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ABSTRAK 

 

 

Achmad Faizin Efendy. 2013. Tingkat Stres Menjelang Perlombaan Terhadap 

Hasil Perlombaan pada Atlet Atletik Kejurnas Yunior dan Remaja Jawa Tengah di 

Jakarta Tahun 2013. Skripsi, Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Drs. Said Junaidi, 

M.Kes. AIFO dan Pembimbing 2 Sugiarto, S.Si., M.Sc. 

 

Kata kunci: Stres, Perlombaan, Atletik, Kejuaraan Atletik 

 

 Stres ketika menghadapi perlombaan merupakan masalah gejolak emosi 

yang sering mengganggu, terutama pada cabang olahraga individu. Permasalahan 

dalam Penelitian ini adalah tingkat stres menjelang perlombaan terhadap hasil 

perlombaan pada atlet atletik Kejuaraan Nasional Yunior dan Remaja Jawa 

Tengah di Jakarta Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

stres menjelang perlombaan dan pengaruhnya terhadap hasil perlombaan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Variabel bebas pada penelitian ini adalah tingkat stres dan variabel 

tergantungnya adalah hasil perlombaan. Populasi penelitian ini adalah atlet atletik 

Yunior dan Remaja Jawa Tengah yang berjumlah 34 atlet. Sampel penelitian ini 

adalah atlet atletik PPLP Jawa Tengah yang mengikuti Kejuaraan Nasional di 

Jakarta Tahun 2013 yang berjumlah 24 atlet. Teknik pengambilan sampel 

penelitian ini adalah purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 1) Tes pengukuran denyut nadi menggunakan Pulse 

Oxymeter, 2). Dokumentasi, media untuk mengumpulkan data-data. Teknik 

pengambilan data penelitian ini menggunakan metode tes dan studi dokumentasi. 

Analisis data menggunakan diskripstif prosentase, uji Paired T test, uji korelasi 

dan uji regresi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres menjelang perlombaan 

berpengaruh terhadap hasil perlombaan yang dicapai. Dilihat dari tingkat stres 

atlet menjelang perlombaan dari 24 atlet hanya 3 atlet yang memiliki hasil 

perlombaan yang baik dan 21 atlet hasil perlombaannya menurun. Apabila atlet 

tidak memiliki mental yang baik maka atlet tidak akan bisa memberikan 

penampilan yang optimal saat berlomba. 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah tingkat stres menjelang perlombaan 

mempengaruhi hasil perlombaan. Hasil yang telah dianalisis menunjukkan, 

dengan tingkat stres atlet menjelang perlombaan, hasil perlombaan atlet lebih 

banyak yang menurun. Dari 24 atlet hanya 3 atlet (12,5%) yang hasilnya naik, 21 

atlet (87,5%) yang hasilnya menurun. Saran yang penulis berikan adalah (1) 

pelatih harus membekali latihan mental untuk atletnya masing-masing, agar atlet 

mampu mengontrol dirinya sendiri saat berlomba, (2) pelatih mengetahui psikis 

atletnya masing-masing sehingga latihan mental bisa diberikan sesuai porsi atlet, 

(3) pelatih dan atlet bisa menjadi bapak dan anak ketika dilapangan, dan menjadi 

sahabat ketika diluar lapangan, hal ini dapat menjadikan psikis atlet menjadi lebih 

baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 Stres didefinisikan sebagai respon non-spesifik dari tubuh terhadap setiap 

tuntutan, apabila seseorang dihadapkan pada situasi yang dapat menimbulkan 

stres maka terjadi respons, ada reaksi kimiawi dalam tubuh. Respon dibagi dalam 

tiga tahapan, yaitu reaksi alarm, reaksi melawan, dan reaksi letih. Tahap pertama 

timbul adanya bahaya dan persiapan untuk menghadapi stresor. Tahap kedua 

timbul perlawanan, tubuh mengembangkan pertahanan terhadap stresor. Apabila 

stres berkepanjangan dan individu gagal menghadapi ancaman, maka akan sampai 

tahap ketiga yaitu kelelahan, dan pada tahap ini, segala kekuatan fisik dikuras dan 

akibatnya bisa menimbulkan rasa sakit (Ali Maksum, 2008: 109). 

Terdapat banyak pendapat terhadap hubungan antara olahraga dengan 

kepribadain seorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kompetitif dan 

agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri, akan tetapi hal ini belum tentu 

sesuai dengan tingkah laku atlet tersebut pada interaksinya sehari-hari. 

Berolahraga teratur dapat mengakibatkan efek-efek psikologis tertentu seperti 

perasaan nyaman dan segar. Hal ini secara tidak langsung tentu berpengaruh 

terhadap tingkah laku sehari-hari (Singgih Gunarsa, 2008: 35).  

Stres merupakan fenomena individual, masalah yang sama bisa jadi 

menimbulkan stres bagi individu satu, tetapi belum tentu bagi individu yang lain. 

Sebagai ilustrasi, seorang atlet bisa jadi stres ketika bertanding dengan jumlah 
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penonton besar. Sebaliknya, atlet yang lain malah senang karena banyak yang 

menonton. Kata kuncinya ada pada penilaian subjektif individu terhadap hal-hal 

yang menjadi sumber stres. Aspek-aspek individual seperti umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pengalaman, kebutuhan, ambisi, cara berfikir, kemampuan, 

keterampilan, dan kebiasaan menghadapi masalah akan menentukan apakah 

seseorang gampang terkena stres atau tidak. Orang yang lemah, mudah 

tersinggung, tidak biasa memecahkan masalah sendiri cenderung mengalami 

kesulitan mengatasi stres (Ali Maksum, 2008: 110).  

Berdasarkan uraian di atas maka sudah jelas bahwa kecemasan dalam 

menghadapi pertandingan merupakan faktor yang penting untuk menjadi 

perhatian yang lebih dalam melakukan pembinaan atlet terutama pada atlet 

olahraga individual. Pentingnya untuk memperhatikan tingkat kecemasan 

bertanding atlet adalah karena apabila atlet dihinggapi dengan kecemasan yang 

tinggi menyebabkan atlet kesulitan dalam mengontrol gerakannya. Akhirnya akan 

berpengaruh terhadap penampilannya (performance). Tidak dapat lagi di salahkan 

bahwa situasi pertandingan merupakan tekanan yang besar bagi atlet. 

Kecemasan sebagai suatu reaksi emosi terhadap suatu kondisi yang 

dipersepsi mengancam. Ketegangan menggambarkan perasaan atlet bahwa 

sesuatu yang tidak dikehendaki akan terjadi, meliputi tampil buruk, lawannya 

yang dipandang superior, akan mengalami kekalahan, dan akan dicemoohkan 

teman apabila mengalami kekalahan. Kondisi ini akan menimbulkan ketegangan 

yang akan memberikan dampak tidak menguntungkan pada atlet. Ketakutan yang 

tidak proporsional terhadap satu situasi tertentu disebut state anxiety. Jenis 
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kecemasan ini merupakan kondisi yang bersifat sementara dan berlangsung untuk 

satu situasi tertentu saja. Jenis kecemasan yang lebih menetap dan menyebar 

keberbagai aspek kehidupan invidu adalah jenis kecemasan trait anxiety (Nyak 

Amir, 2012) 

 Martens, Vealey, & Burton, (1990) dalam Nyak Amir (2012) 

mengungkapkan, terkait dengan olahraga, kecemasan yang timbul saat 

pertandingan merupakan reaksi emosional negatif atlet ketika harga dirinya dirasa 

terancam. Hal ini terjadi apabila atlet menganggap pertandingan sebagai tantangan 

berat untuk berhasil, mengingat kemampuan penampilannya. Kecemasan ini 

biasanya dipicu pula oleh karena atlet banyak memikirkan akibat dari 

kekalahannya. Kecemasan akan selalu terjadi pada diri individu apabila sesuatu 

yang diharapkan mendapat rintangan sehingga kemungkinan tidak tercapainya 

harapan menghantui pikirannya. Kecemasan olahraga adalah perasaan khawatir, 

gelisah, dan tidak tenang dengan menganggap pertandingan sebagai sesuatu yang 

membahayakan. 

 Uraian diatas menunjukkan bahwa pelatih juga bisa sebagai sumber 

tekanan dan bisa menjadikan sumber dukungan dan motivator bagi atletnya dalam 

meningkatkan kepercayaan diri atlet untuk menghadapi pertandingan. Tuntutan 

pelatih yang menekan atletnya untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai 

atlet atau diluar kemampuannya serta pelatih yang tidak mempercayainya dapat 

dihindari, serta dukungan dan dorongan akan dapat diperoleh oleh atlet, apabila 

adanya suatu intimasi antara pelatih dengan masing-masing atlet. 
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Smith & Sarason, (1993) dalam Nyak Amir (2012) mengungkapkan, unsur 

yang paling dominan menyebabkan kecemasan adalah unsur kognitif yakni 

kekhawatiran dan pikiran negatif bahwa proses dan hasil pertandingan dapat 

mengancam posisi atlet. Anshel (1997) dalam Nyak Amir juga menjelaskan 

bahwa kecemasan olahraga menggambarkan perasaan atlet bahwa sesuatu yang 

tidak dikehendaki akan terjadi. Hal yang tidak dikehendaki misalnya atlet tampil 

buruk, lawannya dipandang demikian superior, atlet akan mengalami kekalahan, 

kekalahan menyebabkan dirinya dicemooh oleh teman-teman dan seterusnya 

membentuk kecemasan berantai. Kondisi ini memberikan dampak yang sangat 

tidak menguntungkan pada atlet apalagi jika rasa percaya diri atlet kurang tinggi. 

Atlet cenderung tampil kaku, bingung, dan gerakangerakannya menjadi kurang 

terkontrol dengan baik.  

Spielbelger (1972) dalam Nyak Amir (2012) rnenerjemahkan, kecemasan 

sebagai takut mengalami kegagalan fear offailure  atau takut menderita kekalahan. 

Spielbelger juga mendefinnisikan pikiran negatif berhubungan dengan anggapan 

mengenai bahaya yang akan menimpa dirinya. Sroufe (1996) dalam Nyak Amir 

(2012) juga mengemukakan bahwa, remaja yang berada pada masa menuju 

kematangan mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengalami kecemasan. 

Masa-masa ini remaja digambarkan aktif menjelajahi berbagai pilihan untuk 

menentukan identitas diri. Mereka masih kebingungan untuk menentukan 

identitas yang sesuai dengan dirinya sehingga emosi mereka sangat labil. sebagai 

akibatnya mereka sering keliru menanggapi suatu situasi. 
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Menurut Lilik Sudarwati (2007: 8), untuk mencapai puncak prestasi ada 3 

faktor yang mempengaruhi yaitu: (1) faktor pembinaan fisik, (2) faktor pembinaan 

teknik, (3) faktor pembinaan mental (psikologis). Dengan demikian  dalam 

membina atlet, pembinaan mental juga merupakan komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dengan komponen lainnya. Faktor psikologis sering terungkap dalam 

ungkapan seperti: adu akal, taktik, motivasi, tertekan, determinasi, atau yang 

menghambat, seperti: kecemasan, ketegangan, hilang konsentrasi, dan tidak 

percaya diri.  

Latihan mental adalah latihan-latihan yang menekankan pada 

perkembangan kedewasaan (maturitas) atlet serta perkembangan emosional dan 

impulsif misalnya semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan 

emosi meskipun berada dalam situasi/kondisi stres, sportivitas, percaya diri, 

disiplin penguasaan diri, kecemasan dan frustasi. Harapannya adalah agar ketiga 

aspek-aspek diatas dapat berjalan beriringan sehingga prestasi para atlet-atlet 

dapat maksimal pencapaiannya.  

Namun pada hasil survei yang penulis lakukan langsung dilapangan dan 

berdasarkan wawancara dengan mantan atlet popda, porda, porprov jepara yaitu 

Larissa Parama Adam mengungkapkan bahwa latihan-latihan yang dilakukan 

dititik beratkan pada latihan fisik, latihan teknik dan latihan taktik saja, tidak ada 

sama sekali latihan guna melatih mental atletnya sehingga faktor psikologis yang 

menjadi masalah para atlet tidak bisa dijadikan atau diarahkan menjadi sesuatu 

yang positif guna mendukung pencapaian prestasi. Yang dimaksud mengarahkan 

adalah mengalihkan ketegangan/stres menjadi pemikiran yang positif yang 
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mengarahkan sesuatu ke arah positif dengan melihat segi baiknya. Hal ini perlu 

dibiasakan bukan saja oleh atlet tetapi bagi pelatih yang melatihnya. Dengan 

membiasakan diri berpikir positif maka akan berpengaruh sangat baik untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, dan menjalin kerjasama 

dengan berbagai pihak (Lilik Sudarwati, 2007: 8)..  

Terpakunya pembinaan olahraga pada aspek fisik menyebabkan aspek 

psikis sering diabaikan, padahal aspek psikis sangat penting sekali untuk 

mencapai sebuah prestasi yang tinggi. Tanpa mengurangi aspek fisik aspek psikis 

perlu di tingkatkan, hal ini perlu di perhatikan oleh pelatih atau pembina. Dalam 

mempersiapkan atlet guna mencapai prestasi puncak perlu diperhatikan kedua hal 

tersebut secara berimbang, terprogram dan terarah karena aspek fisik dan aspek 

psikis saling terkait dan berjalan bersama-sama dalam setiap pertandingan. 

Selain itu pelatih dan atlet harus mengerti hal-hal yang bisa menjadi 

penyebab stres agar mereka bisa lebih rileks dan siap dalam menghadapi 

pertandingan. Penyebab stres itu antara lain, adanya cita-cita yang sangat tinggi, 

diperhatikan orang lain, menduga kegagalan dalam prestasi diri sendiri, 

ketegangan yang berlebih, adanya gangguan fisiologis, kehilangan percaya diri, 

adanya cedera yang dialami dan faktor penonton. Dampak-dampak stres sangat 

jelas bagi atlet dimana stres dalam situasi pertandingan sangat menimbulkan 

situasi emosional yang berlebih yang dapat mengganggu pelaksanaan 

pertandingan serta berpengaruh pada penampilan atau prestasi. Pelatih dan atlet 

harus mengerti juga cara-cara mengatasi kecemasan menghadapi/menjelang 

pertandingan. Usaha-usaha untuk mengatasi kecemasan menghadapi/menjelang 
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pertandingan antara lain,  mengidentifikasi sumber utama yang menimbulkan 

stres, melakukan latihan simulasi (yaitu latihan dibahan kondisi seperti dalam 

pertadingan), mengingat dan merasakan kembali saat-saat ketika mencapai 

penampilan paling baik, melakukan latihan relaksasi, melakukan latihan 

pernafasan, mendengarkan musik, berbincang-bincang, membuat pernyataan 

positif tentang diri sendiri, melakukan emegery exercise (membayangkan diri 

sendiri pada situasi saat bertanding). 

Kondisi psikologis yang baik sangat dibutuhkan oleh seorang atlet, karena 

dengan memiliki kondisi psikologis yang baik kemungkinan besar seorang atlet 

akan memiliki ketegaran psikologis dalam setiap kompetisi atau kejuaraan. 

Memperhatikan hal tersebut, tugas seorang pelatih memang tidak ringan, apalagi 

atlet dalam waktu bertanding, akan selalu berada di bawah tekanan/stress, baik 

stress fisik maupun stress mental yang disebabkan oleh lawan, kawan bermain, 

penonton, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas, maka jelaslah bahwa psikis 

akan mempengaruhi penampilan dan prestasi atlet. Bertolak dari latar belakang 

diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Tingkat Stres 

Menjelang Perlombaan Terhadap Hasil Perlombaan pada Atlet Atletik Kejuaraan 

Nasional Yunior dan Remaja Jawa Tengah di Jakarta Tahun 2013”. 

 

1.2. Permasalahan 

 Dari pembahasan diatas terdapat permasalahan yang sangat penting 

dalam usaha untuk meningkatkan prestasi olahraga atletik yang dimana pada 
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cabang olahraga tersebut merupakan olahraga individual, berbagai masalah yang 

mempengaruhi prestasi olahraga, terutama tingkat stres yang akan disampaikan 

melalui kalimat pertanyaan, permasalahan tersebut terletak pada sumber-sumber 

stres dan ketegangan terhadap atlet cabang olahraga atletik, maka dalam skripsi 

ini diajukan permasalahan sebagai berikut: 

1). Berapakah persentase tingkat stres pada atlet atletik Jawa Tengah saat 

mengikuti Kejurnas Yunior dan Remaja di Jakarta menjelang perlombaan ? 

2). Apa hasil yang diperoleh atlet atletik Jawa Tengah saat mengikuti Kejurnas 

Yunior dan Remaja di Jakarta Tahun 2013, apakah naik atau menurun hasil 

perlombaannya ? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

 Penelitian mengenai Tingkat Stres Menjelang Perlombaan Terhadap Hasil 

Perlombaan pada atlet atletik Kejurnas Yunior dan Remaja Jawa Tengah di 

Jakarta Tahun 2013 ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui persentase tingkat stres menjelang perlombaan pada 

masing-masing atlet atletik Kejurnas Yunior dan Remaja Jawa Tengah di 

Jakarta Tahun 2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruhnya persentase tingkatan stres tersebut 

terhadap hasil yang dicapai saat mengikuti kejuaraan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
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1. Sebagai bahan informasi mengenai tingkat stres atlet dan pengaruhnya 

terhadap hasil yang dicapai bagi para pemimpin klub olahraga, pelatih, 

pengurus dan masyarakat pecinta olahraga, terutama bagi pengurus, 

pelatih, pembina atlet atletik Jawa Tengah. 

2. Bagi pengurus, pembina dan pelatih yang membina olahraga cabang 

atletik tingkat stres terhadap hasil yang dihasilkan atlet atletik Jawa 

Tengah pada Kejurnas Yunior dan Remaja di Jakarta bisa dijadikan salah 

satu bahan perbandingan dalam pembinaan prestasi atlet pada cabang-

cabang  olahraga lainnya. 

3. Bagi mahasiswa sebagai bahan informasi untuk bahan kajian dan 

pembanding dalam penelitian sejenis. 

4. Bagi instansi terkait yang telah terlibat dalam kepengurusan atlet atletik 

Jawa Tengah  sebagai umpan balik dalam terus memperbaiki dari segi 

yang positif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Definisi Stres 

Stres didefinisikan sebagai respon non spesifik dari tubuh disetiap tuntutan 

(Selye, 1982 dalam Ali Maksum, 2008: 109). Jika seseorang dihadapkan pada 

situasi yang dapat menimbulkan stres, maka akan terjadi respon, ada reaksi 

kimiawi dalam tubuh, hormon mengalir dan meningkat kedalam darah, emosi 

meninggi, dan ketegangan bertambah. Stres merupakan kondisi umum yang 

dihadapi seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Atlet pada 

umumnya mengalami stres sampai pada taraf tertentu. Tuntutan dan tekanan 

untuk mengikuti jadwal latihan yang ketat serta kalender acara pertandingan yang 

sudah baku dapat menimbulkan stres. 

Pendekatan paling lama berdiri dengan hubungan antara stres, kecemasan 

dan kinerja dalam olahraga mungkin adalah hipotesis terbalik, berasal dari 

penelitian Yerkes dan Dodson (1908) dalam Jan Graydon (2002: 408). Hipotesis 

ini memprediksi bahwa kinerja membaik dengan peningkatan gairah sampai 

puncak tercapai, setelah itu selanjutnya gairah mengarah ke penurunan kinerja. 

Meskipun gairah dan kecemasan tidak dilihat sebagai sinonim, mereka dilihat 

saling terkait maka hipotesis sering digunakan untuk memprediksi dampak dari 

kecemasan adalah kompetitif pada kinerja. Hipotesis ini juga telah dikaitkan oleh 

teori Drive (Hull, 1943), yang menopang kinerja penampilan itu adalah kebiasaan 

mendorong kekuatan (Jan Graydon, 2002: 408). 



11 
 

Stres salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi atlet saat 

bertanding. Bagaimana seorang atlet menghadapi stres yang dialami akan 

membantu atlet tersebut dalam meraih prestasinya. Stres sendiri merupakan 

tekanan atau suatu yang terasa menekan dalam diri seseorang. Perasaan tertekan 

ini timbul karena berbagai faktor, baik berasal dari dalam diri sendiri ataupun dari 

luar. Kondisi stres ini berkaitan erat dengan kecemasan (Lilik Sudarwati, 2007: 

50). 

Sementara itu, kecemasan adalah suatu ketegangan mental yang biasanya 

disertai dengan gangguan tubuh yang menyebabkan individu yang bersangkutan 

merasakan tidak berdaya dan mengalami kelelahan karena senantiasa harus berada 

dalam keadaan was-was terhadap ancaman bahaya yang tidak jelas (Lilik 

Sudarwati, 2007: 50). 

 Zamirullah khan dkk (2011: 3), mengemukakan kecemasan dapat 

digambarkan sebagai ketegangan dan khawatir bahwa hasil dari kesusahan. 

Kecemasan adalah negatif, dibebankan dalam keadaan emosional yang ditandai 

dengan rasa tidak nyaman dan gugup. Secara umum ada dua bentuk kecemasan, 

sifat dan lingkungan. Trait merupakan kecemasan sifat, karakteristik kepribadian 

yang relatif stabil dari waktu ke waktu, predisposisi individu menjadi cemas di 

berbagai macam situasi. State merupakan kecemasan lingkungan, di sisi lain 

mengacu pada jenis kecemasan itu adalah situasi khusus. Salah satu faktor yang 

diyakini memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja atletik adalah tingkat 

kecemasan yang dialami lingkungan sebelum ke perlombaan. Hal ini disebut 

dalam sastra sebagai kecemasan pra-kompetitif. 
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2.2. Fisiologi Stres 

Brian J Sharkey (2003: 30), mengutarakan pemikirannya jika sesuatu 

menggairahkan atau mengancam kita, hypothalamus memberitahukan kelenjar 

pituitary anterior (kelenjar dibawah otak) untuk mengeluarkan hormon 

adrenocorticotropic (ACTH), yaitu pembawa zat kimia yang begerak ke adrenal 

cortex (kulit otak adrenalin) dan memerintahkan pelepasan hormon yang disebut 

glucocorticoids (misalnya, cortisol). Hormon ini penting untuk respon tubuh 

terhadap situasi yang menekan. Tanpa hormon tersebut, tubuh tidak dapat 

berhadapan dengan stres. Stres telah didefinisikan dengan apa saja yang 

meningkatkan pelepasan ACTH atau glucocorticoid. 

Situasi yang menekan juga mendatangkan respon dalam sistem saraf 

simpatetik yang mengeluarkan hormon dari adrenal medula, termasuk adrenalin 

(epinephrine) dan norepinephrine. Hormon-hormon ini mengumpulkan energi dan 

mendukung respon kardiovaskular terhadap stresor (penyebab stres). Aspek 

respon stres  yang dijelaskan disebut sebagai mekanisme fight-or-flight (Brian 

J.Sharkey, 2003: 30). Hormon tersebut menyiapkan tubuh untuk berjuang atau 

berlari, tetapi memiliki pengaruh lain yang dapat merugikan kesehatan. 

Epinephrine membuat gumpalan darah lebih cepat, suatu keuntungan dalam 

berusaha tetapi merugikan tubuh, dimana dapat mempercepat serangan jantung 

atau stroke (Brian J.Sharkey, 2003: 30).  

Guyton (2000) dan Sherwood (1996) dalam Akmarawita Kadir (2010), 

mengungkapkan selain epinephrine, sejumlah hormon terlibat dalam General 

Stress Syndrome. Respon hormon yang predominan adalah pengaktifan sistem 
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CRH-ACTH-KORTISOL. Peran kortisol dalam membantu tubuh mengatasi stres, 

diperkirakan berkaitan dengan efek metaboliknya. Kortisol mempunyai efek 

metabolik yaitu meningkatkan konsentrasi glukosa darah dengan menggunakan 

simpanan protein dan lemak. Suatu anggapan yang logis adalah bahwa 

peningkatan simpanan glukosa, asam amino, dan asam lemak tersedia untuk 

digunakan bila diperlukan, misalnya dalam keadaan stres. 

Reilly (1985) dalam Akmarawita Kadir (2010) mengungkapkan, reaksi 

normal pada seseorang yang sehat pada keadaan darurat yang mengancam 

jiwanya, akan merangsang pengeluaran hormon adrenalin, hal tersebut 

menyebabkan meningkatnya denyut nadi, pernapasan, memperbaiki tonus otot 

dan rangsangan kesadaran yang semuanya akan meningkatkan kewaspadaan, siap 

akan kecemasan dan antisipasi yang akan di hadapi untuk kembali pada keadaan 

yang normal setelah suatu krisis yang dihadapinya. Walaupun kondisi ini akan 

dilanjutkan dengan keadaan stres yang siap akan terjadinya suatu kerusakan pada 

tubuh. Selanjutnya apabila suatu krisis terjadi dengan suatu kasus sangat ekstrim 

maka dapat menimbulkan suatu kepanikan yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan atau cidera. 

Sherwood (1996) dalam Akmarawita Kadir (2010), mengungkapkan 

bahwa akselerasi aktivitas kardiovaskuler dan pernapasan, retensi garam dan 

H2O, serta mobilisasi bahan bakar metabolik dan bahan-bahan pembangun dapat 

bermanfaat sebagai respon terhadap stres fisik, misalnya kompetisi olahraga 

atletik. Ternyata  sebagian besar stresor dalam kehidupan kita sehari-hari adalah 

stres psikologis, meskipun stresor tersebut memicu respon yang sama. Apabila 
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tidak diperlukan energi tambahan, tidak ada kerusakan jaringan, dan tidak ada 

pengeluaran darah, penguraian cadangan energi tubuh dan retensi cairan 

merupakan tindakan yang sia-sia, mungkin merugikan bagi individu yang 

mengalami stres.  

Respon stres dibagi menjadi 3  tahapan yaitu reaksi alarm, reaksi 

melawan, dan reaksi letih. Tahap pertama timbul adanya bahaya dan persiapan 

untuk menghadapi stressor. Tahap kedua, timbul perlawanan, tubuh 

mengembangkan pertahanan terhadap stressor. Apabila stres berkepanjangan dan 

individu gagal menghadapi ancaman, maka akan sampai pada tahap ketiga, yaitu 

kelelahan. Pada tahap ini, segala kekuatan fisik dikuras dan akibatnya bisa 

menimbulkan sakit (Ali Maksum, 2008: 109). 

 

2.3. Fungsi Stres 

 Fungsi stres beragam tergantung pada kondisi dan situasi atlet, dimana 

atlet yang mampu mengendalikan stres tersebut maka stres akan menjadi positif 

bagi diri atlet tersebut. Sebaliknya apabila atlet tidak mampu mengendalikan stres 

tersebut maka akan memberikan segi negatif bagi dirinya dan tim saat bertanding 

atau berlomba. Berikut fungsi positif dan negatif stres: 

1. Fungsi Positif 

Respon  stres  yang  positif  penting  untuk  menyiapkan  atlet  agar  dapat 

berusaha semaksimal mungkin dalam perlombaan atau tantangan fisik, tetapi 

dapat merugikan jika dilakukan terlau sering dalam suasana yang salah. Beberapa 

penelitian yang dilakukan pada tikus menyimpulkan bahwa olahraga itu sendiri 
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adalah stresor (Seyle, 1956 pada buku Brian J.Sharkey, 2003: 30). Namun, hasil 

tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan fakta bahwa binatang dipaksa untuk 

berlari diatas treadmill dan diberikan kejutan jika mereka mencoba beristirahat, 

atau dipaksa berenang hingga kelelahan pada tangki yang dalam dengan beban 

diekornya.  

Kejutan elektrik dan rasa takut akan terbenam merupakan hal sangat 

menekan kita. Manusia, olahraga akan menimbulkan tekanan jika bersifat 

kompetitif, melelahkan, atau mengancam keselamatan. Misalnya panjat tebing 

akan sangat menegangkan bagi seorang pemula dan menggairahkan bagi yang 

telah berpengalaman. Aktivitas yang teratur dan tidak berlebihan memperkecil 

pengaruh stres (Brian J.Sharkey, 2003: 30).  

2. Fungsi Negatif 

Stres yang tidak dapat diatasi dapat menimbulkan gangguan-gangguan 

seperti kesehatan fisik, produktivitas menurun, dan tingkah laku yang tidak sesuai. 

Gangguan fisik bisa berupa sakit kepala, tangan berkeringat, sulit tidur, sakit 

perut, dan gangguan sistem kardiovaskuler. Menurunnya energi dan 

produktivitasnya, gejala yang timbul adalah menurunnya konsentrasi, banyak 

melakukan kesalahan, mudah penat, dan cepat lupa. Kehilangan keseimbangan 

diri yang berakibat pada gangguan daya ingat, penalaran, dan kemampuan 

mengambil keputusan (Ali Maksum, 2008: 113).  

Perubahan perilaku bisa berupa cepat marah, mudah emosional, merokok 

dan minum berlebihan, gelisah, depresi, dan perasaan kehampaan. Adakalanya 

stres dibutuhkan dalam situasi bertanding atau berlomba. Stres dalam tingkatan 
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tertentu justru berpengaruh positif terhadap prestasi dan juga akan menjadikan 

penampilan lebih baik. Namun perlu diingat, stres yang berlebihan atau terlalu 

rendah justru merugikan. (Ali Maksum, 2008: 113). 

 

2.4. Sumber Stres 

Sumber stres (stresor) berasal dari dua sisi, yaitu berasal dari dalam diri 

dan dari luar seorang atlet. Sumber stres yang berasal dari dalam diri atlet 

umumnya disebabkan oleh faktor-faktor brikut: 

2.4.1. Sumber Stres Dari Diri Atlet 

1. Pikiran negatif 

 Pikiran negatif sering timbul pada diri seorang atlet apabila dicemooh dan 

dimarahi. Pikiran negatif yang timbul karena rasa takut dicemooh, dimarahi, takut 

mengecewakan, dan rasa bersalah terkadang menimbulkan frustasi dan 

mengganggu penampilan atlet tersebut (Lilik Sudarwati, 2007: 52). 

2. Pentingnya kejuaraan 

 Semakin   penting  suatu  event  semakin  menjadi sumber  stres bagi  atlet 

Situasi bertanding lebih stres dibandingkan latihan biasa (Ali Maksum, 2008: 112) 

3. Ketidakpastian 

 Semakin tidak pasti, semakin menimbulkan stres. Misalnya dalam 

pertandingan penting, siapa saja yang akan diturunkan dalam starting line-up. 

Baik pelatih maupun pemain bisa jadi stressfull, mengingat penentuan pemain 

menjadi bagian penting dari strategi keberhasilan tim, siapa saja atlet yang dipilih 

akan menjadi penentuan bagi tim (Ali Maksum, 2008: 112). 
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4. Persiapan 

 Persiapan menghadapi pertandingan terkadang memberi ketegangan 

tersendiri bagi seorang atlet yang akan menghadapi pertandingan. Persiapan ini 

meliputi persiapan diri dalam hal fisik, teknis, maupun mental. Atlet yang merasa 

persiapannya kurang akan mengalami stres sehingga mempengaruhi 

penampilannya dalam bertanding. Persiapan sebelum bertanding dan dukungan 

pembina dapat mengurangi stres (Lilik Sudarwati, 2007: 52) 

5. Tanggung jawab yang berlebihan 

 Tanggung jawab atas prestasi yang berlebihan kepada diri sendiri, pelatih, 

dan orang tua juga merupakan penyebab stres yang berasal dari luar. Jika beban 

dan tanggung jawab terlalu tinggi sampai melebihi kemampuan diri sendiri maka 

secara psikologis atlet akan merasa tertekan dan mengalami stres sebelum 

bertanding. Tekanan untuk memperolah peringkat dari pelatih justru akan 

membuat mental atlet menjadi turun, karena masing-masing atlet mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda. Secara tidak langsung akan merugikan diri atlet 

itu sendiri dan tim  (Lilik Sudarwati, 2007: 53). 

2.4.2. Sumber stres dari luar diri atlet 

Sementara itu, (Lilik Sudarwati, 2007: 53) menjelaskan sumber stres yang 

berasal dari luar diri atlet antara lain: 

1. Target  

Setiap target yang mengikuti pertandingan, baik dalam skala nasional 

maupun internasional biasanya menetapkan target juara yang ingin dicapai. Target 

ini tidak hanya ditentukan oleh atlet itu sendiri, tetapi pihak pelatih, pengurus 
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club, maupun KONI juga menetapkan target juara tertentu. Setiap atlet juga ingin 

menjadi juara pada setiap pertandingan yang diikutinya, namun target menjadi 

juara merupakan salah satu stresor tersendiri bagi seorang atlet (Lilik Sudarwati, 

2007: 53). 

2. Penonton 

Kehadiran penonton dalam suatu pertandingan memberikan semangat 

tersendiri bagi atlet yang sedang bertanding. Semangat yang sorak-sorai yang 

diberikan penonton bisa menjadi pemacu semangat, namun bisa juga menurunkan 

semangat bertanding seorang atlet dengan cemoohan yang dikeluarkan penonton 

(Lilik Sudarwati, 2007: 54). 

3. Situasi 

Situasi pertandingan akan menimbulkan ketegangan bagi seorang pemain 

yang akan bertanding. Bila pemain diletakkan sebagai pemain penentu dalam 

babak penentuan, hal ini akan menimbulkan ketegangan yang bisa menghambat 

permainan atlet tersebut karena bertanding dibawah tekanan harus bisa 

memenangkan atau meraih poin pada pertandingan tersebut (Lilik Sudarwati, 

2007: 55). 

 

2.5. Pengaruh Stres Terhadap Prestasi 

Stres yang dialami oleh para atlet lebih banyak memberikan dampak 

negatif dari pada dampak positif. Dampak negatif yang sering ditimbulkan stres 

atau ketegangan yang dialami oleh seorang stlet antara lain permainan atau 

penampilan atlet yang buruk, seperti kurangnya kontrol, gegabah dalam 
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melakukan gerakan, kurangnya fokus. Atlet yang bertanding saat kondisi stres 

tidak akan menunjukkan penampilan yang optimal, dan hal ini akan menghambat 

prestasi atlet tersebut apabila tidak segera diatasi (Lilik Sudarwati, 2007 :66). 

 Saat stres, atlet juga berdekatan dengan emosi yang berfungsi sebagai 

motivasi bertingkah laku. Emosi yang berlebihan akan mempengaruhi fisiologis 

atlet dan perilaku bertanding. Emosi yang dikhayati oleh seseorang diekspresikan 

dalam perilakunya, terutama dalam ekspresi raut wajah dan suara atau bahasa. 

Seseorang yang mengalami rasa takut atau marah, dapat dilihat dari gerak-gerik 

tubuhnya, tetapi akan terlihat jelas pada raut muka. Emosi juga dapat membuat 

seseorang siap atau tidak siap untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui 

perubahan-perubahan fisiologis (Lilik Sudarwati, 2007 :80) 

 Takut, cemas dan khawatir, ketiga emosi tersebut timbul karena ada rasa 

terancam. Rasa takut bila ada obyek yanng jelas, rasa cemas, dan khawatir tidak 

ada obyek yang jelas. Kecemasan dan kekhawatiran yang sedang dapat 

meningkatkan motivasi, sedangkan tingkat kekhawatiran dan kecemasan yang 

kuat akan bersifat negatif karena akan menimbulkan gangguan fisik maupun 

psikis. Rasa marah dan permusuhan adalah perasaan yang dikhayati seseorang 

yang bersifat menyerang, keduanya berkonotasi negatif. Kedua perasaan tersebut 

bisa menjadi konstruksi apabila intensitas penghayatannya tidak kuat (Lilik 

Sudarwati, 2007 :83). 

 Mental menjadi faktor terpenting agar seorang atlet bisa konsisten 

penampilannya. Jika sudah sering menang, biasanya ada perasaan takut kalah, 

apalagi dari lawan yang berada dibawahnya. Tidak semua atlet dapat didorong 
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dengan strategi yang sama, oleh karena itu pelatih harus mengenal dan 

menanggapi secara layak dan proporsional kebutuhan atlet. Setiap atlet harus 

diberikan pengertian dan pemahaman bahwa 60-90% keberhasilan dalam olahraga 

prestasi dipengaruhi oleh faktor mental dan penguasaan mental. Definisi mental 

adalah suatu kondisi diri yang terpadu dari individu, suatu kesatuan respon 

emosional dan intelektual terhadap lingkungannya (Lilik Sudarwati, 2007 :116). 

  

2.6. Pembinaan Mental Atlet 

 Aspek mental sering disalah artikan oleh orang awam. Banyak orang 

berfikir bahwa hal yang menyangkut mental berhubungan dengan jiwa yang harus 

ditangani oleh seorang psikiater. Padahal untuk aspek mental yang dibahas 

dibidang olahraga merupakan aspek psikologis dari seorang atlet yang dapat 

menunjang prestasinya dibidang olahraga yang ditekuninya. Definisi mental 

adalah suatu kondisi diri yang terpadu dari individu, saat kesatuan respon 

emosional dan intelektual terhadap lingkungannya (Lilik Sudarwati, 2007: 103). 

 Pembinaan mental atlet hendaknya dilakukan sejak usia dini, baik oleh 

orang tua maupun pelatihnya. Aspek mental yangb harus dibina berupa keyakinan 

diri (self-efficaci), motivasi berprestasi, stres, emosi, kecemaan dan penetapan 

sasaran. Aspek mental dari beberapa atlet indonesia sedang mengalami masalah 

yang cukup serius, yang ditunjukkan dengan merosotnya prestasi-prestasi atlet 

indonesia beberapa tahun belakangan ini, sebagai contoh atlet bulutangkis. 

Pembinaan mental merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilakukan 

penanganan (Lilik Sudarwati, 2007 :105). 
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 Dalam rangka meningkatkan kualitas atlet kita menjadi atlet unggul, 

sebagai salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam terhadap prestasi seorang 

atlet, faktor mental perlu mendapat perhatian khusus. Faktor mental perlu 

dibentuk, ditingkatkan, dan dipertahankan pada tingkat yang optimal. Pembinaan 

mental seorang atlet sejak dini dapat dilakukan pada saat atlet masih berada di 

klub oleh seorang pelatih. Ketika mental ini sudah dibentuk, perlu ditibgkatkan 

dan dipertahankan pada tingkat yang optimal (Lilik Sudarwati, 2007 :105). 

Pembinaan mental harus dilakukan secara sistematis  dan terus menerus 

sejak dini, di klub menjadi atlet nasional karena sifat alamiah manusia yang selalu 

dinamis, disinilah diperlukan peran seorang psikolog olahraga untuk membantu 

pelatih dalam membentuk, meningkatkan dan mempertahankan mental atlet. Atlet 

yang mempunyai mental juara mempunyai kepercayaan diri, daya juang, 

semangat, dan motivasi berprestasi yang tinggi. Atlet yang mempunyai mental 

juara akan terlihat lebih relaks dalam menghadapi pertandingan karena ia 

mempunyai pikiran posirtif dan kontrol diri yang baik, sehingga mudah baginya 

untuk menghadapi ketegangan (Lilik Sudarwati, 2007 :105). 

2.6.1. Faktor Pembentuk Mental Juara 

1. Keyakinan Diri (Self-Efficacy) 

 Keyakinan diri merupakan suatu proses kognitif, dimana seseorang 

melakukan penilaian yang subjektif terhadap kemampuannya, dalam mengelola 

dan menjalankan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan, untuk mengatasi tuntutan 

situasi tertentu. Hal ini akan mempengaruhi seberapa besar usaha yang akan 

dilakukan seorang atlet dalam melakukan sesuatu tindakan. Semakin besar 
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keyakinan diri atlet akan kemampuan dan keyakinan untuk dapat memenangkan 

pertandingan, maka usaha yang dilakukannya akan semakin besar dan semakin 

aktif untuk mencapai tujuan yang maksimal (Lilik Sudarwati, 2007 :107). 

2. Motivasi Berprestasi 

 Motivasi merupakan tenaga pendorong atau sumber kekuatan dari suatu 

perbuatan, perilaku atau penampilan. Motivasi berprestasi merupakan keinginan 

yang kuat untuk mencapai kesuksesan atau prestasi dengan cepat, dimana 

kesuksesan itu tergantung pada kemampuan atlet itu sendiri (Lilik Sudarwati, 

2007 :107). 

3. Punya Kontrol Diri 

 Kontrol diri adalah usaha untuk mengatur perasaan dan emosi individu 

untuk tetap berfikir rasional dalam kondisi apapun, sehingga tetap pada kondisi 

emosi yang stabil dan terkontrol (Lilik Sudarwati, 2007: 108). 

4. Adapttif Terhadap Lingkungan 

 Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan 

mental atlet. Daya adaptasi dan kepekaan individu untuk berinteraksi dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya membantu perkembangan kepribadian 

dan kepercayaan diri atlet. Hal ini membuat atlet lebih siap, tenang, dan relaks 

dalam menghadapi situasi yang menegangkan dan berbeda-beda. 

5. Berfikir Terbuka (Open Minded) 

 Yang dimaksud berfikir terbuka adalah mempunyai pandangan atau 

wawasan yang luas dan reseptif dalam menerima informasi dan perkembangan 

pengetahuan yang baru (Lilik Sudarwati, 2007 :109).  
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2.7. Masalah Psikologis 

 Beberapa masalah psikologis yang sering timbul di kalangan olahraga, 

khususnya dalam kaitannya dengan pertandingan dan masa latihan adalah sebagai 

berikut: 

1. Berpikir Positif 

Berpikir positif dimaksudkan sebagai cara berpikir yang mengarahkan 

sesuatu ke arah positif, melihat segi baiknya. Hal ini perlu dibiasakan bukan saja 

oleh atlet, tetapi bagi pelatih yang melatihnya. Memakai cara dengan 

membiasakan diri berpikir positif, maka akan berpengaruh sangat baik untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, dan menjalin kerjasama 

dengan berbagai pihak (Suryanto, 2011).  

2. Penetapan Sasaran 

 Penetapan  sasaran  (goal setting)  merupakan  dasar  dari  latihan  mental. 

Pelatih perlu membantu setiap atletnya untuk menetapkan sasaran, baik sasaran 

dalam latihan maupun dalam pertandingan. Dalam lapangan perlombaan pelatih 

harus mampu memotivasi atletnya untuk mencapai sasaran (Suryanto, 2011). 

3. Motivasi 

Motivasi dapat dilihat sebagai suatu proses dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu sebagai usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang 

dapat melakukan sesuatu (Suryanto, 2011). 

4. Emosi 

Faktor-faktor emosi dalam diri atlet menyangkut sikap dan perasaan atlet 

secara pribadi terhadap diri sendiri, pelatih maupun hal-hal lain di sekelilingnya. 
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Bentuk-bentuk emosi dikenal sebagai perasaan, seperti senang, sedih, marah, 

cemas, takut, dan sebagainya. Bentuk-bentuk emosi tersebut terdapat pada setiap 

orang. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita 

mengendalikan emosi tersebut agar tidak merugikan diri sendiri (Suryanto, 2011). 

5. Stres dan Ketegangan 

Stres biasanya berhubungan dengan perasaan takut akan kehilangan 

sesuatu, kegagalan, rasa salah, takut mengecewakan orang lain, dan perasaan tidak 

enak lainnya. Stres tersebut membuat atlet menjadi tegang, sehingga bila ia terjun 

ke dalam pertandingan dapat dipastikan penampilannya tidak akan optimal 

(Suryanto, 2011). 

6. Kepercayaan Diri 

Dalam olahraga kepercayaan diri menjadi salah satu faktor penentu 

suksesnya seorang atlet. Masalah kurang atau hilangnya rasa percaya diri terhadap 

kemampuan diri sendiri akan mengakibatkan atlet tampil di bawah 

kemampuannya. Karena itu sesungguhnya atlet tidak perlu merasa ragu akan 

kemampuannya, sepanjang ia telah berlatih secara sungguh-sungguh dan memiliki 

pengalaman bertanding yang memadai (Suryanto, 2011). 

7. Komunikasi 

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dua arah, khususnya 

antara atlet dengan pelatih. Masalah yang sering timbul dalam hal kurang 

terjadinya komunikasi yang baik antara pelatih dengan atletnya adalah timbulnya 

salah pengertian yang menyebabkan atlet merasa diperlakukan tidak adil, 

sehingga tidak mau bersikap terbuka terhadap pelatih (Suryanto, 2011). 



25 
 

8. Konsentrasi 

 Konsentrasi merupakan suatu keadaan dimana kesadaran seseorang tertuju 

kepada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Makin baik konsentrasi 

seseorang, maka makin lama ia dapat melakukan konsentrasi. Dalam olahraga, 

konsentrasi sangat penting peranannya, dengan berkurangnya atau terganggunya 

konsentrasi atlet pada saat latihan, apalagi pertandingan, maka akan timbul 

berbagai masalah (Suryanto, 2011). 

9. Evaluasi diri 

Evaluasi diri dimaksudkan sebagai usaha atlet untuk mengenali keadaan 

yang terjadi pada dirinya sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar atlet dapat 

mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya pada saat yang lalu maupun saat ini 

untuk evaluasi diri (Suryanto, 2011). 

Pelatih dituntut memerankan perannya dalam menyelesaikan masalah 

masalah yang terjadi dalam lapangan dengan atlet yang menjadi bagian dan 

tanggung jawabnya. Atlet juga harus mempunyai kepercayaan sepenuhnya 

terhadap pelatih guna mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh atlet 

sangat menentukan dalam pencapaian prestasi. Disamping itu terdapat faktor lain 

diluar diri atlet yang dapat mempengaruhi prestasi, misalnya cuaca (temperature), 

tempat pertandinngan, alat-alat dan sebagainya. 

Seorang atlet juga manusia pada umumnya, pada saat tertentu juga 

mengalami gejolak emosional seperti rasa takut, cemas, marah, kekhawatiran dan 

kebingungan. Untuk mencapai prestasi yang tinggi, pada olahraga tidak hanya 

tergantung pada perkembangan motoriknya saja tetapi atlet juga dapat mengatasi 
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stres dan gangguan psikologisnya. Keadaan-keadaan psikologis atlet ini juga 

harus diperhatikan sebelum atlet tersebut terjun dalam pertandingan yang 

sesungguhnya. Karena seorang atlet membutuhkan peran pelatih untuk 

memotivasi atlet saat menjelang perlombaan/pertandingan dan didalam 

lampangan perlombaan, untuk itu diperlukan pendekatan psikologis atlet yang 

dilakukan pembina kepada atlet binaannya. Disamping latihan-latihan 

keterampilan, teknis olahraga menjadi sangat penting artinya. 

 

2.7.  Psikologi dalam Olahraga 

 Psikologi dalam olahraga dapat diartikan sebaga bidang kajian yang 

menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam olahraga guna mendongkrak kualitas 

kepribadian atlet dan performa olahraga, baik performa individual maupun 

ditandai oleh sejumlah interaksi dengan individu lain dan situasi-situasi eksternal 

yang menstimulusinya (Husdarta, 2010: 4). 

 Yessis dan Trubo (1993: 142) menjelaskan bahwa persiapan jasmani dan 

teknik dilapangan sangat penting bagi masing-masing peserta yang harus 

berprestasi tinggi. Akan tetapi, bagaimanakah dengan atlet yang keadaan fisiknya 

hebat, tetapi masih belum dapat meraih hasil yang tampaknya mampu dicapai. 

Bagi mereka itu dan semua atlet lainnya, semakin disadari bahwa faktor psikologi 

juga memainkan peranan penting untuk dapat unggul dalam olahraga. Atlet yang 

dari segi jasmaninya unggul  belum  tentu  dapat  mengungguli lawan yang kurang 

berbakat,  jika  lawan  tersebut  secara  psikologis  dan  emosional lebih siap untuk 

 bertanding. 
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 Ada beberapa aspek psikologis yang dapat mempengauhi performa 

seorang atlet dalam menghadapi pertandingan, antara lain keyakinan diri (self 

efficacy), motivasi berprestasi, stres, emosi, dan goal setting. Tiga pilar prestasi 

atlet adalah fisik, tekhnik, dan mental (Lilik Sudarwati, 2007: 7). 

Di Indonesia faktor psikologis adalah pilar utama prestasi. Dengan mental 

yang unggul, seorang atlet dapat mengolah kemampuan fisik dan tekhniknya 

dalam bertanding untuk berprestasi. Namun fisik yang prima juga merupakan 

salah satu aset penting yang harus dipertahankan oleh seorang atlet. Faktor fisik 

ini selain berhubungan dengan postur tubuh yang ideal juga berkaitan dengan 

daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, agility, koordinasi gerak, dan kekuatan 

seorang atlet, baik dalam latihan maupun dalam menghadapi pertandingan. Bisa 

dibayangkan apabila seorang atlet fisiknya tidak mendukung, atlet tersebut akan 

sulit untuk berkembang, apalagi meraih prestasi yang maksimal (Lilik Sudarwati, 

2007: 9). 

 

2.8.Definisi Olahraga 

 Olahraga adalah perilaku gerak yang tidak hanya berorientasi pada tujuan 

fisik semata, namun juga aspek psikis. Olahraga sebagai perilaku gerak manusia 

adalah media untuk mengekspresikan body and mind secara harmonis, untuk itu 

olahraga sebagai aktifitas yang memunculkan tingkah laku. Faktor psikis berupa 

struktur dan fungsi-fungsi kepribadian seperti motivasi, emosi, percaya diri, 

disiplin, kecemasan, ketegangan, pembinaan kelompok, interaksi sosial dll 

(Husdarta, 2010: 2). 
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Olahraga hingga kini kian meluas dan memiliki makna sebagai sebuah 

fenomena yang bersifat global mencakup wilayah kajian hampir seluruh sendi-

sendi kehidupan manusia. Menyentuh dan disentuh bidang-bidang lain seperti 

pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, sosiologi, fisiologi dll. 

Luasnya wilayah kajian olahraga adalah pangkal yang menggiring banyak pihak 

memberikan titikan yang berlainan tentang olahraga. Namun demikian, yang 

terpenting  adalah  olahraga  yang dipandang sebagai perilaku gerak manusia yang   

bersifat universal (Husdarta, 2010: 2). 

 Gejolak emosi dapat menggangu keseimbangan psikofisiologis seperti 

gemetar, sakit perut, kejang otot, pusing, kringat yang berlebih, dan sebagainya. 

Dilihat dengan terganggunya keseimbangan fisiologis maka konsentrasipun akan 

terganggu sehingga atlet tidak dapat menampilkan performa terbaiknya. 

Seringkali seorang atlet mengalami ketegangan yang memuncak hanya beberapa 

saat sebelum pertandingan dimulai. Ketegangan tersebut membuat atlet tidak 

dapat melakukan awalan dengan baik (Lilik Sudarwati, 2007: 15).  

Sebagai contoh  biasanya  pada  awal  pertandingan  seorang  atlet  merasa 

tidak leluasa untuk bergerak, bahkan badan menjadi kaku dan berat. Hal ini tentu 

saja sangat mengganggu konsentrasi atlet apalagi jika mendapat tekanan yang 

bertubui-tubi dari lawan dan penonton. Dapat dibayangkan atlet dalam kondisi 

tersebut tidak akan dapat bermain baik. Konsentrasinya akan buyar, strategi yang 

sudah disiapkan tidak dapat dijalankan, bahkan ia tidak tahu harus berbuat apa 

dan semuanya berakhir dengan kekalahan (Lilik Sudarwati, 2007: 15). 
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2.9. Defisinisi Atletik 

 Atletik merupakan istilah yang sudah dialih bahasakan dari berbagai 

istilah sebelumnya. Sebenarnya, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Athlon yang memiliki makna bertanding atau berlomba. Istilah athlon hingga saat 

ini masih sering digunakan seperti yang kita dengar kata Pentathlon atau 

Decathlon. Pentathlon memiliki makna panca lomba, meliputi 5 jenis lomba, 

sedangkan decathlon adalah dasa lomba, meliputi sepuluh jenis lomba (Yudha M. 

Saputra, 2004: 1). 

 Istilah atletik yang digunakan di Indonesia saat ini diambil dari bahasa 

Inggris yaitu Athletic yang berarti cabang olahraga yang meliputi jalan, lari, 

lompat, dan lempar. Sementara di Amerika Serikat, istilah athletic diberi makna 

yang lebih luas lagi yaitu berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau 

pertandingan, termasuk cabang olahraga renang, bola basket, tenis, sepakbola, 

senam, dan lain-lain (Yudha M. Saputra, 2004: 1). 

 Olahraga Atletik adalah olahraga individual yang sangat besar persentase 

penggunaan aspek mental, psikologis, kemampuan dalam menghadapi stres yang 

akan timbul saat menjelang pertandingan. Atlet harus bisa mengendalikan emosi 

diri, ketegangan/stres, kecemasan agar atlet itu sendiri bisa menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya secara maksimal didalam pertandingan. 

Jika atlet-atlet pada cabang olahraga tidak memiliki mental yang baik 

maka tingkat stres atlet tersebut akan sangat tinggi dibandingkan dengan atlet-atlet 

yang sudah siap dan memiliki mental juara. Karena atlet pada cabang-cabang 

olahraga individual harus dapat menghadapi persoalan didalam lapangan seorang 
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diri, tidak ada yang bisa menutupi. Apabila seorang atlet tersebut tidak memiliki 

mental yang baik maka disitu atlet tersebut akan sangat menonjol kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dan memicu terjadinya ketegangan/stres, cemas, 

gejolak emosi yang membara, hilangnya konsentrasi dan kepercayaan diri. 

 Atletik disebut-sebut sebagai “ibu” dari semua cabang olahraga, meskipun 

ungkapan ini hanya atas dasar pandangan akal sehat semata. Tetapi kenyataannya 

yang ada membuktikan bahwa atletik memiliki berbagai bentuk gerakan yang 

tergolong lengkap, didalamnya terdapat gerak dasar yang dapat dijumpai pada 

beberapa cabang olahraga lainnya (Yudha M. Saputra, 2004: 2). 

 

2.10. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

Gambar 1 

Kerangka berfikir 

STRES 

Ganguan Kesehatan Fisik 

Produktifitas Menurun 

Tingkah Laku Tidak Sesuai 

Gejala Stres : 

1. Tanda-tanda emosional 

 Sikap apati 

 Kecemasan 

 Iritabilitas 

 Kelelahan mental 

 Menyangkal 

2. Tanda-tanda perilaku 

 Menghindar 

 Ekstrimitas (alkoholik) 

 Administrarif (lamban) 

3. Tanda-tanda fisik 

 Phobia 

 Sering sakit 

 Mudah lelah fisik 

 Melakukan pengobatan 

sendiri 

Sumber Stres : 

1. Dari diri atlet 

 Pikiran negatif 

 Pentingnya Event 

 Ketidak pastian 

 Tanggung jawab 

2. Dari luar diri atlet 

 Target 

 Penonton 

 Situasi 

Gangguan Sistem 

Kardiovaskular 

Menurunnya Energi 

Menurunnya Konsentrasi 

Hasil Akhir Yang 

Buruk 

Minimnya Prestasi 

yang diraih 



31 
 

Seperti yang dikemukakan dalam landasan teori, bahwa stres merupakan 

kondisi umum yang dihadapi seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan 

hidup. Atlet pada umumnya mengalami stres sampai pada taraf tertentu. Jika 

seseorang memiliki sumber stres yang sangat kuat maka seseorang tersebut akan 

mengalami suatu kondisi yang yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri dan tim 

saat berlomba maupun bertanding. Gejala stres juga harus di perhatikan oleh 

pelatih untuk memanage tenaga atletnya, karena atlet yang stres cenderung banyak 

mengeluarkan tenaga yang banyak dengan percuma. 

 Seseorang yang telah mengalami stres maka akan mengalami gangguan 

kesehatan fisik, produktifitas menurun, tingkah laku tidak sesuai yang menjadikan 

sistem kardiovaskular terganggu yang mengakibatkan energi menjadi menurun. 

Ketika energi menurun disaat itu fokus atau konsentrasi menurun dan bila ketika 

berlomba tidak ada konsentrasi yang optimal, maka hasil yang didapatkan akan 

menurun, tidak bisa memperlihatkan penampilan yang baik dan sebuah kerugian 

bagi atlet dan timnya.  

Tingkat stres yang sangat tinggi dihindari oleh semua atlet karena dapat 

mengurangi penampilan saat berlomba dan sangat mengganggu penampilan atlet 

dilapangan. Seringkali seoang atlet mengalami ketegangan yang memuncak hanya 

beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Ketegangan  tersebut  membuat  

atlet  tidak dapat melakukan awalan dengan baik, sehingga seterusnya atlet tidak 

akan bisa mengontrol performa saat berlomba dan akhirnya hasil yang tidak 

maksimal akan diraihnya (Lilik Sudarwati, 2007: 15). 
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2.11. Hipotesis 

Berdasarkan uraian teoritik diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

“Ada persentase tingkatan stres menjelang perlombaan yang berpengaruh 

terhadap turunnya hasil perlombaan”. Maka apabila atlet memiliki persentase 

tingkat stres maka atlet saat berlomba hasilnya tidak akan bisa maksimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian ilmiah adalah cara atau teknik kerja yang digunakan 

dalam melakukan suatu penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Secara garis 

besar metode penelitian dibedakan ke dalam tiga metode pokok yaitu studi kasus, 

eksperimen dan survei. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode survei, 

menurut Abdurrahmat Fathoni (2006: 99) metode penelitian survei artinya 

pemeriksaan/pengukuran.  

Metode survei berarti metode pemeriksaan dan pengukuran metode 

penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-

pengukuran terhadap gejala empirik yang berlangsung di lapangan atau lokasi 

penelitian, umumnya dilakukan terhadap unit sampel yang dihadapi sebagai 

responden dan bukan terhadap seluruh populasi sasaran. Jenis survei yang penulis 

ambil adalah jenis survei deskriptif yaitu survei untuk mengadakan pemeriksaan 

dan melakukan pengukuran-pengukuran terhadap gejala empirik yang diperiksa 

(Abdurrahmat Fathoni, 2006: 100). 

 

3.1. Variabel Penelitian  

Menurut Y.W, Best yang disunting oleh Sanpiah Faisal dalam Cholid 

Narbuko dan Abu Achmadi (2009: 118), yang disebut variabel penelitian adalah 

kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi 

dalam suatu penelitian. Sedang Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud 
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menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Dari kedua pengertian tersebut 

dapatlah dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Cholid Narbuko dan Abu 

Ahmadi, 2009: 118). 

3.1.1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik-karakteristik yang 

oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya 

fenomena yang diobservasi. Karena fungsinya variabel ini sering disebut variabel 

pengaruh, sebab mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh 

terhadap variabel lain (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2009: 119). Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah tingkat stres atlet atletik Jawa Tengah. 

3.1.2. Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung yaitu kondisi atau karakteristik yang berubah atau 

muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau mengganti variabel 

bebas. Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karena juga 

sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruh. Variabel 

tergantung pada penelitian ini adalah hasil perlombaan atlet atletik Jawa Tengah. 

 

3.2. Polulasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 
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merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 

populasi atau studi sensus (Suharsimi Arikunto, 2006: 130). Populasi dalam 

penelitian ini adalah atlet atletik Yunior dan Remaja Provinsi Jawa Tengah yang 

berjumlah 34 atlet. 

3.2.2. Sampel 

Dalam hubungan populasi dan sampel Sutrisno Hadi dalam Cholid Narbuko 

dan Abu Ahmadi (2009: 107), menjelakan bahwa sampel atau contoh adalah 

sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Supaya 

lebih obyektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subyek atau obyek. Sampel 

yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau yang representatif artinya 

yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara 

maksimal tetapi, walaupun mewakili sampel bukan merupakan dupliklat dari 

populasi. 

Sampel  adalah  sebagian  atau mewakili populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah 

mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. 

Apabila contoh penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131). 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah atlet atletik PPLP 

Jawa Tengah yang mengikuti Kejurnas Yunior dan Remaja  di Jakarta tahun 2013 

yang berjumlah 24 atlet. 
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3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non 

random sampling yaitu purposive sampling. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 

(2009: 116), menjelaskan Teknik purposive sampling dilihat berdasarkan ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan 

ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dari 

populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. 

Syarat atau kriteria inklusi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Atlet atletik PPLP Jawa Tengah. 

b. Berusia 17-18 tahun untuk atlet yunior, 11-16 tahun untuk atlet remaja. 

c. Kondisi fisik sehat. 

d. Tidak memiliki penyakit yang kronis seperti (penyakit kardiovaskuler, 

diabetes melitus, osteoporosis, ginjal, paru-paru). 

e. Tidak mengkonsumsi obat-obat rutin dari dokter. 

f. Tidak merokok. 

g. Tidak mengkonsumsi alkohol. 

h. Tidak mengalami cidera. 

 

Syarat atau kriteria eksklusi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Sakit atau meninggal dunia sehingga tidak bisa mengikuti penelitian 

b. Tidak mengikuti penelitian dari awal sampai akhir atau tidak hadir pada saat 

pengambilan data. 
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3.3. Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengumpulan data sebenarnya tidak lain dengan berbicara 

masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah memperoleh data tentang status 

sesuatu dibandingkan dengan standart atau ukuran yang telah ditentukan, karena 

mengevaluasi adalah juga mengadakan pengukuran. Mendasarkan pada 

pengertian ini, maka apabila kita menyebut jenis metode dan alat atau instrumen 

pengumpulan data, maka sama saja dengan menyebut alat evaluasi, atau setidak-

tidaknya hampir seluruhnya sama (Suharsimi Arikunto, 2006: 150). 

 Instrumen dalam penelitian ini menggunakan alat evaluasi test, Suharsimi 

Arikunto (2006: 150) mengemukakan tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Suharsimi  Arikunto  (2006: 149) juga mengungkapkan instrument  penelitian 

adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian. Dalam penelitian ini 

instrument yang digunakan adalah : 

3.3.1. Instrumen Penelitian Tes 

a. Pulse Oxymeter (alat untuk mengukur denyut nadi atlet). 

b. Alat tulis digunakan untuk mencatat dan mendokumenkan hasil penelitian 

antara lain (pensil, bulpoint, kertas). 

c. Lembar Observasi sebagai panduan pengamatan untuk mendapatkan data dari 

responden. 

3.3.2. Instrumen Penelitian Studi Dokumentasi 

1. Camera digital, berfungsi untuk mendokumentasikan gambar saat penelitian. 
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2. Flasdisk, berguna untuk menghimpun data hasil perlombaan  dan  rekor-rekor 

 nilai perlombaan sebelumnya pada masing-masing nomor lomba. 

3. Komputer/laptop sebagai media pendukung penyimpanan dokumen-dokumen 

kejuaraan dan responden. 

3.4. Teknik Pengambilan Data 

3.4.1. Metode Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan inteligensi,kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006: 

150). Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengambilan data 

menggunakan metode tes yaitu pengukuran denyut nadi atlet menggunakan alat 

Pulse Oxymeter. Alat ini berfungsi untuk mengukur denyut nadi dan dilengkapi 

dengan pengukuran saturasi Oksigen. Pengukuran denyut nadi yang penulis 

lakukan bertujuan untuk mendapatkan data untuk diolah dan mendapatkan hasil 

apakah kenaikan denyut nadi menjelang perlombaan atau tingkat tingkat stres 

menjelang pelombaan berpengaruh terhadap hasil perlombaan atau tidak. 

3.4.2. Metode Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan seorang 

psikolog  dalam  meneliti  perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya  

(Abdurrahmat Fathoni, 2006: 112). Dalam penelitian ini teknik studi dokumentasi 

yang penulis lakukan adalah: 
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1. Penulis melakukan pengukuran denyut nadi dan pencatatan hasil pengukuran 

denyut nadi, bertujuan untuk mendapatkanhasil pengukuran denyut nadi atlet. 

2. Penulis mencari jadwal perlombaan ketika selesai TM terakhir, guna untuk 

mempermudah mengatur waktu pengukuran masing-masing atlet saat 

berlomba, agar tidak mengalami salah komunikasi antara penulis dan 

responden saat melakukan pengukuran. Dikarenakan apabila terjadi kesalahan 

komunikasi maka data tidak akan didapatkan karena atlet sebelum pemanasan 

harus diukur denyut nadinya. 

3. Penulis melakukan pengumpulan data hasil global perlombaan yang penulis 

ambil atau dapatkan dari PB PASI Pusat yang menyelenggarakan Kejurnas 

Yunior dan Remaja Tahun 2013. Hasil global ini berfungsi untuk data 

pendukung saat menganalisis data yang akan dihubungkan dengan kenaikan 

denyut nadi perlombaan, setelah di analisis maka akan terlihat tingkat stres 

menjelang perlombaan dilihat dari kenaikan denyut nadi lomba berpengaruh 

terhadap hasil perlomban atau tidak. 

4. Penulis menggukan camera sebagai alat dokumentasi gambar saat melakukan 

penelitian, hal ini bertujuan untuk mempertegas bahwa penulis benar-benar 

melakukan penelitian. 

 

3.5. Analisis data 

 Setelah  data-data  terkumpul  dari  hasil  pengumpulan  data,  perlu 

segeradigarap oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data. 
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Didalam buku-buku  lain  sering  disebut  pengolahan data. Ada yang menyebut 

data preparation ada pula data analysis (Suharsimi Arikunto, 2006: 235). 

Data yang didapat dalam proses pengukuran tersebut kemudian diolah 

menggunakan olah data penelitian berbantu SPSS versi 16. Untuk menganalisis 

tingkat stres menggunakan rumus persentase dan diuji menggunakan Paired T tes. 

 

3.6. Prosedur Penelitian  

1. Tempat penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stadion Madya, Senayan 

Jakarta. Objek dalam penelitian ini adalah atlet atletik PPLP Jawa Tengah yang 

mengikuti Kejurnas Atletik Yunior dan Remaja tahun 2013. 

2. Pengambilan data 

Pengambilan data dalam penelitian ini terbagi dalam tujuh tahap : 

1) Tahap Pertama 

Tahap pertama adalah pengukuran denyut nadi atlet ketika bangun tidur dan 

denyut nadi inilah yang akan dijadkan denyut nadi normal sebagai pembanding 

dengan denyut nadi menjelang perlombaan. 

2) Tahap Kedua 

Pada tahap kedua adalah pengukuran denyut nadi saat atlet sedang bersantai 

(tidak melakukan kegiatan apapun), dan tidak sedang makan atau habis makan. 

3) Tahap Ketiga 

Tahap  ketiga  adalah  pengukuran  denyut  nadi  atlet  sebelum melakukan 

latihan 1 hari sebelum perlombaan untuk mempersiapkan diri saat perlombaan 
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esok hari. Pengenalan lintasan dan situasi penting bagi semua atlet untuk 

beradaptasi. 

4)  Tahap Keempat 

Tahap keempat adalah pengukuran denyut nadi saat melakukan latihan, 

dimana ada jeda saat atlet recoveri dari latian-latian ringan, saat beradaptasi 

dengan lingkungan perlombaan. 

5) Tahap Kelima 

Tahap kelima adalah pengukuran denyut nadi setelah melakukan latihan. 

Disini bukan saat recoveri tetapi setelah latihan dan setelah atlet melakukan 

pendinginan setelah latihan. 

6) Tahap Keenam 

Tahap keenam adalah pengukuran denyut nadi menjelang perlombaan, denyut 

nadi ini yang akan dicermati pada penelitian ini. Denyut nadi ini yang nantinya 

akan dihitung dari titik normal denyut nadi masing-masing atlet yaitu denyut nadi 

ketika atlet bangun tidur. Pengukuran denyut nadi menjelang perlombaan 

dilakukan sebelum atlet melakukan pemanasan. 

7) Tahap Ketujuh 

Tahap kejutuh atau tahap terakhir adalah pengukuran denyut nadi setelah 

perlombaan, dimana kondisi atlet tidak lagi memikirkan perlombaan, bisa 

diartikan awal dari sisi penurunan setelah kejuaraan. Pada tahap ini atlet benar-

benar off dari kegiatan dan persiapan atlet untuk istirahat. 

 

 



42 
 

3.7. Metode Pengambilan data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode diskriptif 

kuantitatif. Berdasarkan metode dan rancangan yang digunakan, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini adalah kegiatan penelitian survey yang data 

akhirnya berupa angka-angka untuk mewakili hasil dari penelitian. Dimana survey 

dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat stres atlet dilihat dari denyut nadi 

menggunakan alat yaitu pulse oxymeter dimana alat tersebut yang berfungsi untuk 

mengukur denyut nadi dan dilengkapi dengan pengukuran saturasi oksigen dalam 

tubuh. Dari alat tersebut bisa diketahui tingkat stres atlet menjelang perlombaan 

dilihat dari kenaikan denyut nadi normal sampai denyut nadi menjelang 

perlombaan. 

 

3.8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini meliputi beberapa 

faktor antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dalam melakukan pengukuran jika rasa atau keadaan 

yang dibuat-buat oleh atlet maka akan mempengaruhi hasil yang didapat dalam 

penelitian ini. Setiap bentuk pengukuran membutuhkan rasa atau keadaan yang 

sebenar-benarnya dirasakan atau dialami. Jika tidak dilakukan dengan 

kesungguhan, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal sesuai dengan 

keadaan yang ada. Seperti sesuatu hal yang dipaksakan, serasa tidak murni dan 

dibuat-buat. 
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2. Faktor Kejenuhan 

Dengan cara pengukuran denyut nadi yang berulang-ulang kepada sampel, 

maka sampel dapat merasa bosan atau jenuh. Oleh karena itu, setelah selesai 

pengukuran penulis melakukan dimana penulis dan atlet mengobrol santai disela 

waktu yang ada untuk menghindari kejenuhan. Secara psikis bila seorang atlet 

nyaman dengan penulis maka pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang 

tidak akan menjenuhkan untuk atlet. 

3. Faktor Kemampuan 

Kemampuan mengatasi stres saat menjelang perlombaan di tiap-tiap atlet 

berbeda-beda. Beberapa atlet akan mengalami kesulitan dalam mengatasi stres 

menjelang perlomban, oleh karena itu penulis harus mengukur masing-masing 

atlet dengan apa adanya. Karena dari hasil tersebut maka hasil penelitian juga apa 

adanya dan murni dari masing-masing atlet yang sesuai kemampuan dan keadaan 

atlet. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat stres 

atlet atletik Jawa Tengah khususnya yang mengikuti Kejurnas Yunior dan Remaja 

di Jakarta tahun 2013. Penelitian ini dilakukan pada 24 atlet atletik Jawa Tengah 

yang mengikuti Kejurnas Yunior dan Remaja di Jakarta tahun 2013. Didalam 

olahraga pada cabang olahraga atletik merupakan olahraga individual, yang 

dimana atlet dituntut harus dapat menyelesaikan masalah-masalah di lapangan 

perlombaan sendiri. 

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian atau pengukuran stres atlet 

menjelang perlombaan dilihat dari peningkatan denyut nadi kepada 24 atlet atletik 

Jawa Tengah, pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat stres dilihat 

dari denyut nadi. Hasil yang diperoleh telah melewati skrining pengaruh denyut 

nadi meningkat. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif prosentase 

menggunakan SPSS. Dimana hasil dari penelitian ini dihitung berapa 

prosentrasenya dari nilai normal yaitu hasil pengukuran saat atlet bangun tidur 

dengan hasil pengukuran menjelang perlombaan. 

4.1.1. Deskripsi Hasil Tingkat Stres Atlet 

 Sebelum mengetahui tingkat stres atlet secara keseluruhan, terlebih dahulu 

penulis  melakukan  pengukuran  stres  atlet melalui denyut nadi dengan alat pulse 
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oxymeter. Tes/pengukuran denyut nadi yang penulis lakukan telah melewati 

skrining tes faktor-faktor denyut nadi meningkat. Disini penulis menggolongkan 7 

kategori pengukuran denyut nadi yaitu saat bangun tidur, santai, sebelum latihan, 

saat latihan, setelah latihan, menjelang perlombaan dan setelah perlombaan. 

 Setelah mendapatkan hasil pengukuran, penulis meninjau kembali tingkat 

stres atlet dapat dilihat dari pengukuran denyut nadi dari bangun tidur sampai 

menjelang perlombaan, pengukuran denyut nadi menjelang perlombaan dilakukan 

sebelum atlet melakukan pemanasan. Penulis menggunakan denyut nadi bangun 

tidur sebagai nilai denyut nadi normal karena denyut nadi normal seseorang 

adalah ketika bangun tidur. Dilihat dari kenaikan denyut nadi normal sampai 

menjelang perlombaan itulah persentase yang didapat tingkat stres atlet menjelang 

perlombaan. Dari nilai pengukuran denyut nadi bangun tidur dihitung rentannya 

dengan nilai pengukuran denyut nadi menjelang perlombaan, setelah rentan 

didapat maka baru dipersentasekan dan akan terlihat hasil tingkat stresnya yang 

dikategorikan dengan persen (%). 

Dari apa yang telah diungkapkan oleh Reilly (1985) dalam Akmarawita 

Kadir (2010), terlihat jelas bahwa stres atlet atau saat atlet pada keadaan darurat 

yang mengancam jiwanya denyut nadi akan meningkat sesuai dengan apa yang 

telah penulis teliti pada atlet atletik Jawa Tengah saat mengikuti Kejurnas Yunior 

dan Remaja di Jakarta Tahun 2013 kemarin. Hasil pengukuran yang telah penulis 

lakukan dan telah dihitung statistika kenaikan denyut nadi saat kondisi normal 

sampai menjelang perlombaan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Data persentase pengukuran denyut nadi  

No Nama 
DN normal 

 bangun tidur 

DN puncak 

menjelang perlombaan Hasil Persentase 

1 Budi Ahmad  71 94 18 % 

2 Slamet W. J 64 78 17,9 % 

3 Galih Yoga 90 104 13,4 % 

4 Yohan Eko S 67 84 20,2 % 

5 Ambar W 52 99 47,4 % 

6 Intan Dyah P 79 100 21 % 

7 Toni R 73 92 20,6 % 

8 Hadi Nur E 62 76 18,4 % 

9 Beni Santoso 59 76 22,3 % 

10 Novianto 64 69 7,2 % 

11 M. Sahri 73 75 2,6 % 

12 Feliks A 69 133 48,1 % 

13 Krivan A 59 99 40,4 % 

14 Supriadi A 82 109 24,7 % 

15 Rino Tata S 79 102 22,5 % 

16 Melinda 73 79 7,5 % 

17 Renika Niken  85 88 3,4 % 

18 Setyasih 65 79 17,7 % 

19 Lidya Novina  69 81 14,8 % 

20 Fabiola F 89 99 10,1 % 

21 Aryati 84 105 20 % 

22 Peryani 84 115 26,9 % 

at Devita Ayu M 78 95 17,8 % 

24 Nabila S 72 101 28,7 % 

 

 Terlihat data dari tabel diatas maka adanya persentase tingkat stres pada 

masing-masing atlet yang mengikuti Kejurnas Yunior dan Remaja di Jakarta. 
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Tabel 2. Statistik Sampel Berpasangan 

Variabel Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

DN Bangun Tidur 72.5833 24 10.12494 2.06675 

DN Menjelang Lomba 93.0000 24 15.11981 3.08632 

 

Tabel 3. Korelasi Sampel Berpasangan 

 

       Tabel 4. Tes Sampel Berpasangan 

Variabel 

Paired Differences 

T df 

Sig.(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DN 

Bangun 

Tidur & 

Menjelang 

Lomba 

-2.04167E1 14.297853 2.91853 -26.45410 -14.37923 -6.996 23 .000 

 

Interpretasi Hasil:  

           

          

Terlihat pada output sig 0,000 = 0% <5%, maka    Ditolak, terima   . Artinya 

bahwa rataan keduanya adalah berbeda. Kita lihat mean DN_Lomba 93 lebih 

tinggi dari pada mean DN_sblm 72,5833. Jadi terdapat rata – rata 20,4167 tingkat 

kenaikan denyut nadi tiap kali lomba. 

Variabel N Correlation Sig 

DN Bangun Tidur dan Menjelang Lomba 24 .414 .044 
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 Setelah mengetahui nilai rata-rata kenaikan denyut nadi dan persentase 

kenaikan denyut nadi dari masing-masing atlet, selanjutnya menganalisis data 

hasil perlombaan, sebelum perlombaan dan penurunan hasil perlombaan. Kita 

hitung data hasil perlombaan dan sebelum perlombaan, berapakah persentase hasil 

lomba dan sebelum lomba pada masing-masing atlet yang dikaitkan dengan nilai 

batas 100% yaitu nilai rekor pada masing-masing nomor lomba. Hasil dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Data Hasil Lomba 

No Nama Batas 100% Hasil lomba Persentase Nomor lomba 

1 Budi Ahmad  47.26 dtk 50.23 dtk 94% 400 M 

2 Slamet W. J 1.51.45 menit 2.04.00 menit 90% 800 M 

3 Galih Yoga 44 m, 76 cm 42 m, 41 cm 95% L. Cakram 

4 Yohan Eko S 7 m, 47 cm 6 m, 21 cm 83% L. Jauh 

5 Ambar W 16 mnt, 49dtk 20 mnt, 20dtk  83% 5000 M 

6 Intan Dyah P 13m, 8 cm 9 m, 69 cm 74% T. Peluru 

7 Toni R 49 mnt, 25dtk 53 dtk, 09 sec 93% 400 M 

8 Hadi Nur E 1.55.53 mnt 2 mnt, 06 dtk 92% 800 M 

9 Beni Santoso 9.26.48 mnt 9 mnt, 9 dtk 103% 3000 M 

10 Novianto 21 dtk, 27sec 23 dtk, 62 sec 89% 200 M 

11 M. Sahri 21 dtk, 27sec 23 dtk, 77 sec 88% 200 M 

12 Feliks A 49.25 detik 57 dtk, 30 sec 86% 400 M 

13 Krivan A 14 m, 59 cm 12m, 72 cm 87% L. Jangkit 

14 Supriadi A 49 m, 36 cm 34 m, 60 cm 70% L. Cakram 

15 Rino Tata S 21 dtk, 27sec 25 dtk, 30 sec 84% 200 M 

16 Melinda 15.28.13 mnt 16 mnt, 13dtk 95% 3000 M JC 

17 Renika Niken  2.14.58 2 mnt, 32 dtk 89% 800 M 
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Lanjutan: 

No Nama Batas 100% Hasil lomba Persentase Nomor lomba 

18 Setyasih 4.41.66 mnt 5 mnt, 02 dtk 93% 1500 M 

19 Lidya Novina  7.26.39 mnt 8 mnt, 15 dtk 90% 2000 M Stch 

20 Fabiola F 11 dtk, 97 sec 13 dtk, 50 sec 91% 100 M 

21 Aryati 15.28.13 mnt 21 mnt, 41dtk 71% 3000 M JC 

22 Peryani 13 m, 30 cm 12 m,7 cm 91% T. Peluru 

23 Devita A M 5 m, 75 cm 4 m, 44 cm 77% L. Jauh 

24 Nabila S 11dtk, 97sec 13 dtk, 46 sec 92% 100 M 

 

Tabel 6. Data Hasil Latihan 

No Nama Batas 100% Hasil latihan Persentase Nomor lomba 

1 Budi Ahmad  47.26 dtk 48.00 dtk 98% 400 M 

2 Slamet W. J 1.51.45 menit 1 mnt, 58 dtk 94% 800 M 

3 Galih Yoga 44 m, 76 cm 47 m, 68 cm 106% L. Cakram 

4 Yohan Eko S 7 m, 47 cm 6 m, 55 cm 88% L. Jauh 

5 Ambar W 16 mnt, 49dtk 19 mnt, 7 dtk  88% 5000 M 

6 Intan Dyah P 13m, 8 cm 10 m, 40 cm 80% T. Peluru 

7 Toni R 49 mnt, 25dtk 52 detik 95% 400 M 

8 Hadi Nur E 1.55.53 mnt 1 mnt, 56 dtk 100% 800 M 

9 Beni Santoso 9.26.48 mnt 9 mnt, 30 dtk 99% 3000 M 

10 Novianto 21 dtk, 27sec 23 dtk, 05 sec 92% 200 M 

11 M. Sahri 21 dtk, 27sec 23 dtk, 11 sec 92% 200 M 

12 Feliks A 49.25 detik 53 dtk, 10 sec 93% 400 M 

13 Krivan A 14 m, 59 cm 12  m, 95 cm 89% L. Jangkit 

14 Supriadi A 49 m, 36 cm 38 m, 60 cm 78% L. Cakram 

15 Rino Tata S 21 dtk, 27sec 23 dtk, 06 sec 92% 200 M 

16 Melinda 15.28.13 mnt 17 mnt, 45dtk 87% 3000 M JC 
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Lanjutan: 

No Nama Batas 100% Hasil latian Persentase Nomor lomba 

17 Renika Niken  2.14.58 2 mnt, 28 dtk 91% 800 M 

18 Setyasih 4.41.66 mnt 5 mnt, 05 dtk 92% 1500 M 

19 Lidya Novina  7.26.39 mnt 7 mnt, 44 dtk 96% 2000 M Stch 

20 Fabiola F 11 dtk, 97 sec 13 dtk, 28 sec 90% 100 M 

21 Aryati 15.28.13 mnt 18 mnt, 10dtk 85% 3000 M JC 

22 Peryani 13 m, 30 cm 12 m, 20 cm 92% T. Peluru 

23 Devita A M 5 m, 75 cm 4 m, 95 cm 86% L. Jauh 

24 Nabila S 11dtk, 97sec 12 dtk, 70 sec 94% 100 M 

 

Tabel 7. Data Persentase Hasil Lomba dan Hasil Latihan 

No Nama Hasil Lomba Hasil latihan 

1 Budi Ahmad  94% 98% 

2 Slamet W. J 90% 94% 

3 Galih Yoga 95% 106% 

4 Yohan Eko S 83% 88% 

5 Ambar W 83% 88% 

6 Intan Dyah P 74% 80% 

7 Toni R 93% 95% 

8 Hadi Nur E 92% 100% 

9 Beni Santoso 103% 99% 

10 Novianto 89% 92% 

11 M. Sahri 88% 92% 

12 Feliks A 86% 93% 

13 Krivan A 87% 89% 

14 Supriadi A 70% 78% 

15 Rino Tata S 84% 92% 
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Lanjutan: 

No Nama Hasil Lomba Hasil latihan 

16 Melinda 95% 87% 

17 Renika Niken  89% 91% 

18 Setyasih 93% 92% 

19 Lidya Novina  90% 96% 

20 Fabiola F 91% 90% 

21 Aryati 71% 85% 

22 Peryani 91% 92% 

23 Devita A M 77% 86% 

24 Nabila S 92% 94% 

 

Tabel 8. Statistik Sampel Berhubungan 

Variabel Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Lomba .8754 24 .07940 .01621 

Nilai Latihan .9161 24 .06255 .01277 

 

Tabel 9. Korelasi Sampel Berhubungan 

 

Tabel 10. Tes Sampel Berhubungan 

Variabel 

Paired Differences 

T df 

Sig.(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Lomba & 

Latihan 

-.04066 .04809 .00982 -.06097 -.02035 -4.142 23 .000 

 

Variabel N Correlation Sig 

Nilai Lomba & Nilai Latihan 
24 .796 .000 
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Interpretasi Hasil:  

           

          

 

Terlihat pada output sig 0,000= 0% <5%, maka    ditolak, terima   . 

Artinya bahwa rataan keduanya adalah berbeda. Kita lihat mean Nilai_Lomba 

0,8754 lebih rendah dari pada mean Nilai_Sblm 0,9161. Jadi terdapat rata-rata 

0,0407 tingkat penurunan nilai prestasi tiap kali lomba. 

Kesimpulan: 

Dengan tingkat kenaikan denyut nadi 20,4167 tiap kali lomba diperoleh 

tingkat penurunan nilai prestasi 0,0407. 

4.2. Pembahasan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian kemudian 

diolah atau dianalisis menggunakan SPSS versi. 16 dan hasilnya menunjukkan,  

rataan denyut nadi menjelang perlombaan 93 lebih tinggi dari pada denyut nadi 

normal atau saat bangun tidur 72,5833. Dapat disimpulkan bahwa, terdapat rata-

rata tingkat kenaikan denyut nadi saat menjelang perlombaan 20,4167 tiap kali 

lomba. 

Hasil dari analisis berhubungan antara nilai hasil lomba dan sebelum 

lomba atau hasil latihan menggunakan uji Paired T test menunjukkan, rata-rata 

nilai hasil lomba 0,8754  lebih rendah dari pada rata-rata nilai hasil latihan 0,9161. 

Jadi terdapat rata-rata 0,0407 tingkat penurunan nilai prestasi tiap kali lomba. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kenaikan denyut nadi 20,4167 tiap kali 

lomba diperoleh tingkat penurunan nilai prestasi 0,0407. 
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Dari hasil analisis data yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa, 

sebagian besar atlet atletik Kejurnas Yunior dan Remaja Jawa Tengah di Jakarta 

tahun 2013 dengan  tingkat kenaikan denyut nadi menjelang perlombaan, hasil 

perlombaannya menurun dibanding hasil latihannya. Dari 24 atlet hanya ada 3 

atlet (12,5%)  yang hasilnya naik atau lebih baik dari latihan dan 21 atlet (87,5%) 

yang menurun atau tidak lebih baik dari hasil latihan.  

Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa atlet hasil perlombaannya 

lebih banyak menurun dari pada hasil latihannya. Dalam  pembahasan  ini tidak 

mengategorikan atlet tersebut menjadi juara dalam kejuaraan tersebut, tetapi 

dengan hasil tingkat stres atau tingkat kenaikan denyut nadi menjelang 

perlombaan pada masing-masing atlet, apakah hasil perlombaannya naik atau 

menurun. Telah diketahui rataan hasil perlombaan pada sampel lebih banyak yang 

menurun hasil perlombaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat stres 

dilihat dari kenaikan denyut nadi  menjelang perlombaan mempengaruhi hasil 

perlombaan. 

Menurut Singgih Gunarso (2008: 110) ketrampilan  psikologis adalah 

salah satu faktor penentu  prestasi atlet. Latihan ketrampilan mental atau mental 

skill training merupakan suatu upaya agar atlet dapat mencapai prestasi yang 

optimal. Gould dan kawan-kawan dalam Singgih Gunarso (2008: 110) melakukan 

survei terhadap atlet elite dan para pelatih mereka, untuk menentukan faktor 

psikologis apa yang dirasakan paling penting dalam rangka mempersiapkan diri 

mencapai prestasi dalam olahraga. hasil yang diperoleh dari penelitian terhadap 
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para atlet elite tersebut menunjukkan bahwa kegiatan visualisasi dan imajeri 

merupakan hal yang penting dibanding topik yang lain. 

Dari apa yang telah dibahas diatas, maka komponen-komponen latihan 

dari fisik, teknik, taktik dan mental harus di berikan kepada atlet secara seimbang. 

Latihan-latihan yang sering dilakukan oleh atlet atletik PPLP jawa tengah yang 

mewakili Jawa Tengah pada Kejurnas Yunior dan Remaja di Jakarta tahun 2013 

adalah latihan fisik, teknik, dan taktik saja, latihan mental sering diabaikan. Maka 

dari hasil yang didapat dari Kejurnas Yunior dan Remaja yang telah diikuti oleh 

atlet atletik Jawa Tengah latihan mental perlu dan penting untuk atlet-atlet atletik 

Jawa Tengah untuk mencapai prestasi yang optimal. 

Hossein Soltani dkk (2012), mengungkapkan bahwa atlet elit memiliki 

interpretasi yang lebih positif akan perasaan cemas mereka dilingkungan 

kompetitif dan pada penampilan yang akan datang, karena mereka melihat masa 

depan dengan harapan positif yang lebih tinggi dari pada atlet non elit. Para atlet 

non elit terkadang fokus pada peristiwa masa depan dengan cara negatif karena 

mereka mengharapkan yang terburuk banyak sekali.  

Menurut hasil wawancara dengan atlet atletik Jawa Tengah yaitu Beni 

Santoso yang termasuk pemecah 2 rekor sekaligus pada Kejurnas Yunior dan 

Remaja tanggal 3-6 april 2013 kemarin dan dalam hasil perlombaanya termasuk 

dalam kategori naik atau lebih baik mengungkapkan, latihan mental tidak pernah 

dilakukan saat latihan, latihan difokuskan pada fisik dan teknik saja. Mental bisa 

baik itu dari jam terbang masing-masing atlet dan itu tidak bisa diartikan kepada 

seluruh atlet, hanya atlet yang mempunyai keinginan keras yang bisa mencapai 
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hasil maksimal. Beni Santoso juga mengungkapkan mental atlet baik akan 

terpupuk dengan sendirinya pada atlet bila atlet mampu menguasai diri sendiri dan 

keinginan yang keras. 

Dari apa yang telah diungkapkan oleh salah satu atlet atletik Jawa Tengah 

Beni Santoso, dapat diartikan bahwa latihan mental sangat kurang pada atlet 

atletik Jawa Tengah. Maka yang harus dikoreksi dari hasil perlombaan kemarin 

selain dari diri sendiri juga dari faktor latihannya. Diharapkan latihan mental perlu 

ditambahkan porsinya untuk bekal para atlet saat berlomba diberikan oleh para 

pelatih untuk mental atlet yang lebih baik dan hasil yang optimal. Karena peran 

pelatih sangat berpengaruh terhadap prestasi atletnya, atlet berpegang teguh dari 

apa yang pelatih berikan. 

Pelatih dan atlet diharapkan bisa satu pemikiran, satu hati dan satu jalan 

untuk menghasilkan prestasi yang baik. Pelatih dan atlet bisa menjadi bapak dan 

anak ketika dilapangan perlombaan atau saat latihan, dan  menjadi sahabat ketika 

diluar lapangan perlombaan. Atlet membutuhkan semangat dan motivasi oleh 

pelatih saat berlomba, bukan kekangan untuk memperoleh hasil yang harus 

maksimal. Saat atlet berlomba yang dibutuhkan adalah dorongan semangat agar 

atlet tersebut dapat memaksimalkan performanya saat berlomba. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, 

adanya persentasi tingkat stres pada masing-masing atlet saat mengikuti Kejurnas 

Yunior dan Remaja 2013. hasil perlombaan atlet atletik Jawa Tengah 

menunjukkan (menurun) atau adanya penurunan hasil perlombaan saat mengikuti 

Kejurnas Yunior dan Remaja 2013. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan 

beberapa saran yaitu (1) didalam lapangan perlombaan pelatih harus mampu 

memotivasi atletnya untuk mencapai sasaran (2) pelatih dan atlet bisa menjadi 

bapak dan anak ketika dilapangan dan menjadi sahabat ketika diluar lapangan, hal 

ini dapat menjadikan sikis atlet menjadi lebih baik, (3) semua atlet atau semua 

kontingan harus saling mendorong atau saling memberikan motivasi saat di dalam 

lapangan perlombaan maupun saat diluar perlombaan, hal ini dapat memberikan 

dorongan internal bagi masing-masing atlet ketika berlomba, (4) pelatih dan atlet 

diharapkan selalu berpikir positif mengarahkan sesuatu ke arah positif, cara ini 

bertujuan agar berpengaruh baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri, 

meningkatkan motivasi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

Tabel pengukuran denyut nadi atlet atletik Kejurnas Yunior Jawa Tengah 

dijakarta tahun 2013 

no nama 

istirahat latihan Berlomba 

Bangun 

tidur 
santai sebelum saat setelah sebelum Setelah 

1 Budi Ahmad P 71 72 73 132 82 94 86 

2 Slamet Wahyu Jati 64 68 70 126 86 78 82 

3 Galih Yoga W.U 90 94 93 156 102 104 80 

4 Yohan Eko S 67 68 70 116 78 84 76 

5 Ambar Winarsih 52 63 62 102 70 99 81 

6 Intan Dyah P 79 82 84 168 115 100 108 

7 Toni Romadhon 73 76 75 116 90 92 86 

8 Hadi Nur Eksan 62 65 69 132 84 76 82 

9 Beni Santoso 59 66 71 120 86 76 83 

10 Novianto 64 72 74 132 78 69 73 

11 M. Sahri 73 72 72 102 75 75 66 

12 Feliks Andrean 69 69 73 176 104 133 82 

13 Krivan Ardana 59 63 67 128 95 99 90 

14 Supriadi Arifin 82 84 85 122 88 109 71 

15 Rino Tata S 79 72 75 128 88 102 80 

16 Melinda 73 84 85 102 92 79 86 

17 Renika Niken S 85 80 80 152 95 88 68 

18 Setyasih 65 74 78 96 71 79 69 

19 Lidya Novina S 69 72 75 96 80 81 76 

20 Fabiola F 89 92 94 132 97 99 93 

21 Aryati 84 85 83 136 86 105 80 

22 Peryani 84 86 86 124 95 115 90 

23 Devita Ayu M 78 76 80 132 83 95 82 

24 Nabila S 72 79 82 128 95 101 90 

NB :  pengukuran denyut nadi saat santai diukur ketika atlet tidak melakukan 

aktifitas apapun dan tidak setelah makan 
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Lampiran 6 

Kuesioner untuk skrining komponen akibat denyut nadi meningkat guna 

menyempitkan bias. 

Nama  : 

Ttl   : 

 

1. Apakah saudara mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) ?, seperti asma, 

ginjal, jantung, paru-paru dll. Bila ya sebutkan penyakitnya. 

 a. ya  (…………………………………………..) 

 b. tidak 

2. Apakah saudara sedang sakit saat ini ?, bila ya sebutkan sakitnya. 

 a. ya (…………………………………………..) 

 b. tidak 

3. Apakah saudara mengkonsumsi obat-obatan (obat batuk, diare, sakit kepala, 

demam) ?, bila ya sebutkan obatnya. 

 a. ya (…………………………………………..) 

 b. tidak 

4. Apakah saudara cedera pada bagian tubuh saat ini ?, bila ya sebutkan 

cederanya. 

 a. ya (…………………………………………..) 

 b. tidak 

5. Apakah saudara cukup minum (tidak dehidrasi) saat ini ? 

 a. ya 

 b. tidak 

 

6. Apakah saudara datang berlomba dengan membawa masalah dari rumah ? 

 a. ya 

 b. tidak 
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Lampiran 7 

Analisis Data 

Tabel hasil persentase denyut nadi 

No Nama 
DN normal 

 bangun tidur 

DN puncak 

menjelang perlombaan 
Hasil Persentase 

1 Budi Ahmad  71 94 18 % 

2 Slamet W. J 64 78 17,9 % 

3 Galih Yoga 90 104 13,4 % 

4 Yohan Eko S 67 84 20,2 % 

5 Ambar W 52 99 47,4 % 

6 Intan Dyah P 79 100 21 % 

7 Toni R 73 92 20,6 % 

8 Hadi Nur E 62 76 18,4 % 

9 Beni Santoso 59 76 22,3 % 

10 Novianto 64 69 7,2 % 

11 M. Sahri 73 75 2,6 % 

12 Feliks A 69 133 48,1 % 

13 Krivan A 59 99 40,4 % 

14 Supriadi A 82 109 24,7 % 

15 Rino Tata S 79 102 22,5 % 

16 Melinda 73 79 7,5 % 

17 Renika Niken  85 88 3,4 % 

18 Setyasih 65 79 17,7 % 

19 Lidya Novina  69 81 14,8 % 

20 Fabiola F 89 99 10,1 % 

21 Aryati 84 105 20 % 

22 Peryani 84 115 26,9 % 

23 Devita Ayu M 78 95 17,8 % 

24 Nabila S 72 101 28,7 % 
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Lampiran 7 (lanjutan) 

                                    Paired Samples Statistics 

  
Mean 

N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 DN_sblm 72.5833 24 10.12494 2.06675 

DN_Lomba 93.0000 24 15.11981 3.08632 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 DN_sblm & 

DN_Lomba 
24 .414 .044 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DN_sblm 

- 

DN_Lom

ba 

-

2.04167E

1 

14.29782 2.91853 -26.45410 -14.37923 -6.996 23 .000 

 

Interpretasi Hasil:  
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Lampiran 7 (lanjutan) 

 

Terlihat pada output sig 0,000 = 0% <5%, maka    Ditolak, terima   . 

Artinya bahwa rataan keduanya adalah berbeda. Kita lihat mean DN_Lomba 93 

lebih tinggi dari pada mean DN_sblm 72,5833. Jadi terdapat rata – rata 20,4167 

tingkat kenaikan denyut nadi tiap kali lomba. 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Nilai_Lomba .8754 24 .07940 .01621 

Nilai_Sblm .9161 24 .06255 .01277 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Nilai_Lomba & Nilai_Sblm 24 .796 .000 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Nilai_Lomba - 

Nilai_Sblm 
-.04066 .04809 .00982 -.06097 -.02035 -4.142 23 .000 

 

Interpretasi Hasil:  

           

          

Terlihat pada output sig 0,000= 0% <5%, maka    ditolak, terima   . 

Artinya bahwa rataan keduanya adalah berbeda. Kita lihat mean Nilai_Lomba 
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0,8754 lebih  rendah dari pada mean Nilai_Sblm 0,9161. Jadi terdapat rata – rata 

0,0407 tingkat penurunan nilai prestasi tiap kali lomba. 

Kesimpulan: dengan tingkat kenaikan denyut nadi 20,4167 tiap kali lomba 

diperoleh tingkat penurunan nilai prestasi 0,0407. 
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Lampiran 8    

Dokumentasi Penelitian 

 
1. Pengukuran Denyut Nadi Bangun Tidur 

 

 
2. Pengisian Kuesioner untuk Skrining Komponen Peningkatan Denyut Nadi 
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Dokumentasi Penelitian 

 

 
3. Pengukuran Denyut Nadi Saat Santai (tidak melakukan aktivitas) 

 

 
4. Pengukuran Denyut Nadi Sebelum Latian 
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Dokumentasi Penelitian 

 
5. Pengukuran Denytut Nadi Saat Recoveri Latihan 

 

 
6. Pengukuran Denyut Nadi Setelah Latihan 
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Dokumentasi Penelitian 

 

 
7. Pengukuran Denyut Nadi Menjelang Perlombaan 

 

 
8. Pengukuran Denyut Nadi Setelah Perlombaan 


