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ABSTRAK 

 
 

Ekawaldi, Ikromi Zufri 2014. Efektifitas Teknik Relaksasi Pernafasan Untuk 

Mengurangi Kecemasan Atlet Futsal Yang Hendak Bertanding. Skripsi. Jurusan 

Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Liftiah, S.Psi, M.Si. 

 

Kata Kunci: Teknik relaksasi pernafasan, kecemasan atlet, atlet futsal 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dari fenomena di dunia olahraga  yaitu 

kecemasan yang sering dirasakan para atlet saat menghadapi kompetisi olahraga. 

Sebelum berkompetisi para atlet biasanya mengalami beberapa gejala kecemasan, 

misalnya sulit berkonsentrasi, otot terasa tegang, dan takut mengecewakan orang-

orang terdekat. Hal itu dapat dikurangi dengan melakukan sebuah teknik 

intervensi yaitu dengan mengolah nafas dan pemusatan pikiran yang diberi nama 

teknik relaksasi pernafasan.  

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas teknik relaksasi pernafasan dalam mengurangi kecemasan 

atlet futsal yang hendak bertanding. Subjek penelitian adalah atlet BATMAN F.C 

dan Mustika F.C yang hendak bertanding dalam turnamen BINPORA yang 

keseluruhan berjumlah 22 subjek. Subjek dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan teknik unrandomized. 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen pretest-posttest control group. 

Data penelitian diambil menggunakan skala SAS-2 yang merupakan skala 

kecemasan atlet yang baku dan telah disempurnakan. SAS-2 terdiri dari  15 item 

dan validitasnya diukur dengan menggunakan profesional judgement dari para 

ahli psikologi olahraga serta dosen pembimbing dan koefisien alpha cronbach 

reliabilitasnya 0,822.  

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik Wilcoxon Mann-

Whitney U-Test. Berdasarkan teknik analisis tersebut, diperoleh nilai p= 0,005 

pada pretest dan posttest kelompok eksperimen dengan taraf signifikansi atau p < 

0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pretest dan posttest 

pada kelompok eksperimen yang berarti bahwa teknik relaksasi pernafasan efektif 

untuk mengurangi kecemasan atlet futsal yang hendak bertanding. Hasil penelitian 

ini memberikan masukan bagi atlet futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C untuk 

dapat mengurangi kecemasannya sebelum menghadapi pertandingan dengan 

melakukan teknik relaksasi pernafasan agar dapat bermain dengan maksimal dan 

dapat mengeluarkan  potensi terbaiknya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar 

dapat melakukan aktivitas dan mengeluarkan potensi yang dimilikinya secara 

maksimal. Aktivitas olahraga merupakan salah satu  cara yang sangat mujarab 

agar manusia tetap sehat dan kuat. Olahraga dapat membuat manusia sehat dan 

kuat baik secara jasmani maupun rohani. Motto yang berbunyi “mens sana in 

corpora sano” merupakan bukti bahwa sejak zaman dahulu manusia menyadari 

betapa pentingnya badan dan jiwa yang sehat.  

 Semakin berkembangnya zaman, manusia menciptakan berbagai cabang 

olahraga untuk diperlombakan, dan semakin umur zaman bertambah maka 

semakin bertambah pula cabang olahraga yang akan lahir untuk diperlombakan. 

Hal ini disebabkan karena manusia tidak ingin dibatasi geraknya, jadi akan selalu 

ada pengembangan olah gerak yang dilakukan manusia sehingga melahirkan 

cabang-cabang olahraga baru.  

 Orang yang menekuni dan mengikuti perlombaan cabang olahraga 

tertentu disebut atlet. Atlet dalam menjalankan tugasnya, tentu memiliki tujuan 

utama yaitu ingin selalu berprestasi, namun pencapaian prestasi ini tidak bisa 

didapat dengan mudah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seorang  atlet 

dalam  mencapai sebuah prestasi. Faktor tersebut berasal dari dalam maupun dari 
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luar atlet itu sendiri yang meliputi faktor fisik, psikis, teknik, taktik, pelatih, 

sarana dan prasarana latihan,  sosial, dan sebagainya.  

 Gunarsa (2008:3) menyatakan bahwa aspek penentu keberhasilan  dalam 

pertandingan seorang atlet meliputi aspek fisik, teknik dan, psikis. Prestasi puncak 

olahraga merupakan aktualisasi dari ketiga aspek tersebut. Aspek fisik adalah 

keadaan atlet yang berhubungan dengan struktur morfologis dan antropometrik 

yang diaktualisasikan dalam prestasi.  Aspek teknik adalah potensi olah tubuh 

yang dimiliki atlet dan dapat berkembang secara optimal untuk menghasilkan 

prestasi tertentu, sedang aspek psikis berhubungan dengan struktur dan fungsi 

psikis baik secara personality maupun kognitif yang menunjang aktualisasi 

potensi yang dilihat pada prestasi yang dicapai.  

 Prestasi olahraga sangat ditentukan dari penampilan atlet dalam suatu 

pertandingan . Penampilan puncak seorang pemain 80% dipengaruhi oleh aspek 

mental dan hanya 20% oleh aspek yang lainnya, sehingga aspek mental harus 

diberikan pembinaan dengan baik (Gunarsa dalam Fahmi dan Budiani, 2013:1). 

Berdasarkan penelitian  yang dilakukan Orlick dan Parktington  (dalam Gunarsa 

2008:11)  menunjukan bahwa kesiapan mental adalah satu-satunya aspek yang 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan peringkat para atlet di olimpiade 

Beijing 1990. Gunarsa (2008:71) dalam bukunya mengungkapkan, bahwa peranan 

aspek mental dalam menghadapi suatu pertandingan meliputi kemampuan 

mempertahankan daya juang, konsentrasi dalam situasi yang menegangkan, 

mengendalikan stres yang berlebihan, menganalisis situasi pertandingan secara 
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tepat, membedakan antara faktor yang perlu diperhatikan dan diabaikan serta 

mengambil keputusan yang tepat dalam situasi pertandingan yang berubah-ubah.  

 Menurut Gunarsa (2008:11) prestasi olahraga sangat ditentukan oleh 

aspek psikis, karena faktor psikislah yang seringkali menentukan pemenang suatu 

pertandingan, karena kesiapan kondisi psikis atlet dapat menghasilkan penampilan 

yang baik dalam suatu pertandingan, maka dari itu aspek mental sangat penting 

untuk pencapaian prestasi atlet, dan aspek mental yang sering menganggu 

penampilan atlet  adalah kondisi stres atau cemas saat bertanding maupun sesaat 

sebelum pertandingan berlangsung. Miguel (1999:3) dalam jurnalnya, 

mengungkapkan bahwa antara atlet sukses dan tidak sukses merupakan hasil dari 

interpretasi kognitif masing-masing atlet tentang kecemasan, yang kemudian akan 

mempengaruhi penampilan mereka. 

 Anshel (dalam Monty, 2000:95) mengatakan bahwa kecemasan adalah 

reaksi emosi terhadap suatu kondisi yang dipersepsi mengancam. Kecemasan 

menggambarkan perasaan atlet bahwa sesuatu yang tidak dikehendaki akan 

terjadi. Spielberger (dalam Monty, 2000:96) membagi jenis-jenis kecemasan 

menjadi kecemasan bawaan (trait anxiety) dan kecemasan sesaat (state anxiety).  

 Kecemasan bawaan adalah faktor kepribadian yang mempengaruhi 

seseorang untuk mempersepsi suatu keadaan sebagai situasi yang mengandung 

ancaman, atau situasi yang mengancam. Adapun  kecemasan sesaat yaitu 

kecemasan yang berfluktuasi, berubah-ubah dari suatu waktu  ke waktu  lainnya, 

yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang terjadi, dalam hal ini atlet 

seringkali mengalami kecemasan sesaat sebelum pertandingan berlangsung karena 
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disebabkan stresor-stresor dari luar diri atlet saat menjelang pertaandingan yang 

sangat menekan diri atlet, seperti penonton, tuntutan pelatih, tuntutan orangtua, 

dan lain-lain. 

 Cratty (dalam Husdarta, 2010:74)  mengungkapkan bahwa tingkat 

kecemasan mempengaruhi ambisi berprestasi seorang atlet, dan dalam 

penelitiannya ia menunjukan bahwa atlet dengan kecemasan yang tinggi memiliki 

ambisi yang rendah untuk berprestasi. Sebaliknya, atlet yang memiliki kecemasan 

rendah cenderung memiliki ambisi berprestasi yang tinggi, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kecemasan sangat menentukan prestasi yang akan 

diraih oleh seorang atlet. Iskandar (dalam Podungge, 2013:1) membagi kecemasan 

menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat kecemasan ringan, tingkat kecemasan sedang, 

tingkat kecemasan berat. Pada atlet yang kecemasannya berat penampilan 

menurun, sedangkan atlet yang kecemasannya ringan penampilan akan 

meningkat.  

 Para atlet Indonesia dalam Asian Games XVI/2010 di Guangzhou China 

memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi tidak tercapainya prediksi raihan medali emas dari beberapa 

cabang unggulan. Hal ini diungkapkan oleh Rita Subowo Ketua Umum KONI 

(Komite Olahraga Nasional Indonesia). (Bacain.com, 2010).  Tingkat persaingan 

yang ketat mempengaruhi mental juang para atlet, sehingga menimbulkan tingkat 

kecemasan tinggi dan kurangnya percaya diri. Kecemasan membuat atlet menjadi 

tidak optimal, dan itu sangat wajar karena mereka ingin mempersembahkan yang 

terbaik bagi Indonesia. Rita Subowo mencontohkan kegagalan Umar Syarif di 
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nomor kumite karate tidak lepas dari beban menanggung target, sebab target yang 

diharapkan yaitu emas juga gagal di tangan karateka Iran. 

 Hal ini diperjelas oleh pendapat Harsono (dalam Juliantine, 2012:3) yang 

mengatakan bahwa lapangan olahraga senantiasa penuh dengan kecemasan dan 

konflik-konflik, penuh dengan ketakutan-ketakutan dan bentrokan-bentrokan 

mental. Jarang sekali seorang pelatih dapat merasa pasti bahwa timnya sudah 100 

% kuat mental maupun fisiknya. Jarang pula ada seorang atlet, meskipun dia 

seorang juara, yang dapat mengendalikan dan menyesuaikan gejolak  emosi, 

kecemasan dan konflik-konfliknya dalam menghadapi suatu pertandingan, apalagi 

pertandingan tersebut adalah pertandingan yang menentukan. Jarang sekali ada 

seorang atlet yang dapat dikatakan telah mencapai maturitas  olahraganya secara 

komplit. 

 Maksum  (2008: 43) melakukan penelitian terhadap 10 atlet Indonesia 

yang telah memiliki prestasi internasional seperti Rudy Hartono, Icuk Sugiarto, 

Susi Susanti, dan Taufik Hidayat, dan dari mereka ditemukan sifat yang dominan, 

yaitu ambisi prestatif, kerja keras, gigih, komitmen, mandiri, cerdas, swakendali. 

Sifat kendali menjadi salah satu sifat yang dimiliki atlet berprestasi, yang 

merupakan kemampuan mengendalikan dorongan-dorongan yang dapat merusak 

prestasi, serta kecemasan. Ia juga mengungkapkan bahwa  stres atau kecemasan 

merupakan masalah individual. Masalah yang sama belum tentu dapat 

menimbulkan kecemasan pada individu yang berbeda. 

Dalam hal ini Harsono, (dalam Juliantine, 2012:8)  menjelaskan bahwa 

atlet dengan tingkat kecemasan tinggi akan lebih terganggu keterampilannya 
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dibandingkan dengan atlet yang rendah kecemasannya. Atlet yang mempunyai a 

low anxiety level (tidak begitu tegang) serta high achievement needs (hasrat besar 

untuk sukses) biasanya akan dapat memperlihatkan prestasi yang tinggi. 

Saat keadaan cemas, otot atlet mengalami ketegangan yang berlebihan, 

kemampuan menentukan  irama, tempo atau ketepatan waktu reaksi menjadi 

menurun, dan fungsi kerja otot menjadi kurang terkoordinasi dengan baik 

(Weinberg dan Hunt, dalam Monty, 2000:105). Sarason (dalam Monty, 2000:39) 

menyatakan bahwa sejumlah pelajar yang dalam situasi sehari-hari tidak 

menunjukan kecemasan, nyatanya memiliki hasil tes buruk karena mereka 

mengalami kecemasan pada saat dites. Ia beranggapan bahwa situasi tertentu 

cenderung menimbulkan dampak psikologis tertentu. Jadi menurutnya, 

menentukan derajat kecemasan seseorang, situasi pra-tes atau sebelum diberikan 

tes merupakan situasi yang sangat baik untuk dapat memberikan gambaran 

sesungguhnya tentang derajat kecemasan seseorang.  

 Ikulayo (dalam  Amasiatu dan Uko, 2013:6) mengungkapkan  bahwa ada 

banyak cara kecemasan pra-kompetitif dapat mempengaruhi kinerja olahraga. 

Pertama, untuk olahraga yang membutuhkan daya tahan, kekuatan atau keduanya, 

kecemasan pra-kompetitif dapat sangat menguras tingkat energi atlet. Kedua, 

dalam olahraga di mana ketenangan sangat penting (misalnya golf, panahan, atau 

tendangan bebas langsung dalam sepak bola), kecemasan pra-kompetitif secara 

signifikan dapat mengganggu kemampuan atlet untuk tetap tenang. Ketiga, atlet 

cemas akan merasa sulit untuk dapat tetap fokus pada tugas yang harus 

dilakukannya dan akhirnya kecemasan pra-kompetitif dapat meningkatkan 
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ketegangan di otot tenggorokan dan dada ke titik di mana hal itu akan 

menyulitkan untuk menelan dan bernafas. 

 Monty (2000:39) juga mengatakan bahwa situasi pra-kompetisi 

merupakan situasi yang paling tepat dalam  memperoleh gambaran yang 

sesungguhnya tentang derajat kecemasan atlet. Sedangkan jika atlet dievaluasi 

bukan pada saat pra-kompetisi, data yang diperoleh tidak memberikan gambaran 

yang sebenarnya. Hal ini digambarkan oleh Cratty (dalam Husdarta, 2010:75) 

bahwa kecemasan sebelum pertandingan  umumnya cukup tinggi , hal ini 

dikarenakan  atlet menganggap bahwa pertandingan yang akan dilakukannya 

terasa berat, terutama pada pertandingan yang menentukan (semi final atau final). 

Selama pertandingan berjalan anxiety biasanya menurun, disebabkan karena atlet 

sudah mulai mengadaptasikan dirinya dengan situasi pertandingan sehingga 

keadaan sudah dapat dikuasainya. Sedangkan mendekati akhir pertandingan 

kecemasan mulai naik kembali, terutama apabila skor pertandingan sama atau 

saling kejar-mengejar. 

 Peneliti melakukan penelitian pada atlet futsal Batik Mania (BATMAN) 

dan Mustika yang hendak bertanding pada turnamen BINPORA (Bina Prestasi 

Olahraga) yang diadakan di Semarang pada penelitian kali ini. Klub futsal ini 

diikuti oleh atlet-atlet futsal yang semuanya berdomisili di Semarang namun asli 

kelahiran Pekalongan untuk BATMAN dan Blora untuk Mustika. BATMAN dan 

Mustika merupakan klub futsal yang dibentuk untuk mewakili Kota Pekalongan 

dan Blora dalam turnamen- turnamen yang diadakan di daerah Semarang dan 

sekitarnya. BINPORA adalah turnamen antar-Kota yang diadakan di Semarang 



8 
 

 

 

dan diperuntukan untuk tingkat mahasiswa. BATMAN dan Mustika menurunkan 

15 pemain dan 3 official dalam turnamen ini. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 

Juni tahun 2013 kepada dua atlet BATMAN F. C dan dua atlet Mustika F.C, 

menunjukan bahwa keempat atlet tersebut mengalami gejala-gejala kecemasan 

sebelum bertanding diantaranya adalah takut mengecewakan pelatih dan  teman, 

tidak bisa berfikir jernih, otot serasa gemetar, dan khawatir akan melakukan 

kesalahan. Setengah dari responden merasakan gejala kecemasan bertanding 

seperti tubuh terasa tegang sebelum bertanding dan sulit berkonsentrasi. 

 Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden 

wawancara yang merupakan atlet futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C  

mengalami kecemasan sebelum pertandingan ditandai dengan timbulnya gejala-

gejala kecemasan yang dirasakan oleh atlet tersebut. 

     Ada beberapa cara untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi 

situasi tertentu, dan dalam hal ini adalah situasi saat hendak menghadapi 

pertandingan. Menurut Gunarsa (2008:79) ada beberapa teknik intervensi untuk 

mengatasi kecemasan atlet, diantaranya adalah strategi relaksasi dan strategi 

kognitif. Keadaan relaks adalah keadaan saat seorang atlet berada  dalam keadaan 

kondisi emosi yang tenang, yaitu tidak bergelora dan tegang, dan untuk dapat 

mencapai keadaan tersebut, diperlukan teknik-teknik tertentu melalui berbagai 

prosedur, salah satunya adalah teknik relaksasi. Teknik relaksasi sendiri ada 

bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah teknik relaksasi progresif dari 

Yacobson, autogenic relaxation, dan relaksasi pernafasan. 
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 Gunarsa (2008:79) mengungkapkan bahwa strategi kognitif  didasari oleh 

pendekatan kognitif yang menekankan bahwa pikiran atau proses berpikir 

merupakan sumber kekuatan yang ada dalam diri seorang atlet. Salah satu strategi 

yang mendukung berfungsinya proses kognitif adalah pemusatan perhatian yang 

bersumber pada inti pikrian seseorang. 

 Peneliti menggunakan teknik relaksasi pernafasan untuk mengurangi 

kecemasan atlet yang hendak bertanding dalam penelitian kali ini, karena 

berdasarkan kebutuhan penelitian serta ditinjau dari keefektifan tempat, waktu dan  

biaya maka teknik ralaksasi pernafasan sangat efektif dan praktis untuk diberikan 

kepada atlet futsal sebelum bertanding.  

 Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Handoyo (2002:9), dengan 

mengatur irama penafasan secara baik dan benar, maka kita dapat melatih alat-alat 

bagian dalam tubuh atau organ tubuh agar berfungsi dengan baik, sedangkan 

berdasarkan data yang didapat dari studi pendahuluan tentang gambaran 

kecemasan atlet  futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C saat menjelang 

pertandingan, bahwa fungsi-fungsi tubuh seperti otot, sistem pernafasan, dan 

kinerja otak menjadi tidak berfungsi dengan baik. 

 Nafas merupakan proses penarikan unsur oksigen yang dibutuhkan oleh 

tubuh manusia yang digunakan untuk proses pembakaran zat dalam tubuh 

sehingga menghasilkan tenaga dan zat arang yang dikeluarkan melalui rongga 

hidung sebagai bagian dari proses pernafasan itu sendiri. Fungsi pernafasan adalah 

mengambil oksigen dari udara melalui paru-paru, kemudian disalurkan ke darah 

dan diedarkan ke seluruh organ tubuh. 
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 Banyak orang yang tidak dapat memanfaatkan nafas secara optimal 

sehingga kegiatan sehari-hari cepat melelahkan fisik dan mental pada zaman yang 

semakin modern ini. Begitu pula bagi seorang  atlet olahraga, sehingga penting 

untuk dapat mengolah nafas secara baik dan benar agar kegiatan sehari-hari 

seseorang dapat dijalani dengan maksimal, tidak terkecuali situasi saat 

menghadapi pertandingan yang dijalani oleh para atlet. 

 Handoyo (2002:9) mengungkapkan bahwa olah nafas dapat dilakukan 

pada olahraga prestasi, dimana pengaturan irama pernafasan akan dapat 

meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot pada saat melakukan gerakan-gerakan 

olahraga. Olah  nafas  memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan 

olahraga, karena merupakan pengaturan  irama pernafasan, penarikan udara yang 

mengandung zat-zat terpenting untuk membantu proses pembakaran dalam tubuh 

dan pembuangan udara dari hasil pembakaran dalam tubuh. Hasil dan prosesnya 

akan optimal ketika melakukan kegiatan dalam kondisi dan situasi yang relaks. 

Relaksasi merupakan upaya untuk mengendurkan ketegangan jasmaniah, yang 

pada akhirnya dapat mengendurkan ketegangan jiwa. 

 Bellack dan Hersen, (dalam Kustanti dan Widodo, 2008:131) 

mengungkapkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat dua sistem saraf yaitu 

sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Susunan sistem saraf pusat terdiri dari 

otak dan sumsum tulang belakang dan saraf cabang yang tumbuh dari otak dan 

sumsum tulang belakang tadi disebut urat saraf perifer atau saraf tepi. Sistem saraf 

pusat bertanggung jawab mengendalikan gerakan-gerakan yang disadari, misal 

gerakan tangan, kaki, leher dan sebagainya. Sistem saraf otonom bekerja di luar 
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kehendak kesadaran dan berfungsi untuk mengendalikan gerakan- gerakan 

otomatis atau tidak disadari seperti fungsi digestif proses kardiovaskular, gairah 

seks dan sebagainya.  

 Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatis dan sistem saraf 

parasimpatis yang bekerja secara berlawanan. Sistem saraf simpatis bekerja 

meningkatkan stimulus dan  memacu  kerja organ-organ  tubuh, seperti 

mempercepat detak jantung dan respirasi, menimbulkan vasokonstriksi pembuluh 

darah perifer dan vasodilatasi pembuluh darah pusat. Sistem saraf parasimpatis 

berfungsi untuk merangsang penurunan aktifitas organ-organ tubuh yang dipacu 

oleh sistem saraf simpatis dan menstimulasi peningkatan aktifitas organ-organ 

yang dihambat oleh sistem saraf simpatis. Selama sistem saraf berfungsi normal, 

bertambah aktifitas sistem organ yang satu akan memerlukan efek sistem yang 

lain.  

 Pada saat individu mengalami ketegangan, yang bekerja adalah sistem 

saraf  simpatis dan pada saat rileks yang bekerja sistem saraf parasimpatis. 

Dengan demikian relaksasi dapat menekan rasa tegang secara timbal balik karena 

dapat merangsang penurunan aktifitas organ-organ  tubuh yang dilakukan oleh 

sistem saraf parasimpatik, sehingga timbul counter conditioning (penghilangan).  

 Salah satu cara latihan relaksasi adalah bersifat respiratoris, yaitu dengan 

mengatur aktivitas bernafas. Teknik relaksasi pernafasan dilakukan dengan 

mengatur mekanisme pernafasan baik tempo atau irama dan intensitas yang lebih 

lambat dan dalam. Keteraturan dalam bernafas, menyebabkan sikap  mental dan 

badan yang relaks sehingga menyebabkan otot lentur dan dapat menerima situasi 
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yang merangsang luapan emosi tanpa membuatnya kaku (Wiramihardja, dalam 

Zelianti, Sujawro dan Hartoyo, 2012:2).  

 Smeltzer dan Bare (dalam Agustiningsih, 2007:3) mengungkapkan 

bahwa teknik olah nafas merupakan bentuk teknik pernafasan yang dilakukan 

dengan cara  melakukan nafas dalam, nafas lambat dan bagaimana 

menghembuskan nafas secara perlahan, selain dapat menurunkan nyeri, teknik 

nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi 

darah . Latihan pernafasan dan teknik relaksasi juga dapat menurunkan konsumsi 

oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi jantung, dan ketegangan otot, yang 

menghentikan siklus nyeri-kecemasan-ketegangan otot. 

 Nideffer (dalam Monty, 2000:199) mengemukakan bahwa dengan 

melakukan latihan mengendalikan gerakan diafragma, seseorang akan mengalami 

perasaan lebih stabil, lebih terpusat, dan lebih rileks. Weinberg dan Gould (dalam 

Monty, 2000:199) mengemukakan bahwa pernafasan yang baik merupakan hal 

yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan untuk mengendalikan 

kecemasan dan ketegangan otot. Jika seseorang dalam keadaan cemas dan tegang, 

pernafasannya akan berlangsung kurang beraturan, terlalu cepat, atau individu 

yang bersangkutan akan bernafas pendek-pendek. Atlet yang berada di bawah 

tekanan biasanya mengalami kesulitan mengendalikan pernafasannya dengan 

baik. Mereka juga menjelaskan bahwa latihan untuk bernafas dengan teratur 

adalah penting untuk efektifitas gerak. 
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 Menurut Smektzer dan Bare (dalam Dewi, Setyoadi dan Widastra, 

2009:48) teknik relaksasi pernafasan diafragma dapat meningkatkan ventilasi 

alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah antelektasi paru, meningkatkan 

efisiensi nafas, mengurangi stres baik stres fisik maupun emosional, seperti 

menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Dewi, Setyoadi dan 

Widastra (2009:46) juga mengungkapkan bahwa teknik relaksasi nafas dalam  

merupakan teknik yang telah  lama diperkenalkan, untuk mengatasi rasa nyeri, 

terutama pada klien penderita nyeri kronis. Teknik relaksasi juga dapat dipakai 

untuk menciptakan ketenangan dan mengurangi tekanan supaya klien merasa 

nyaman dan berkurang rasa nyerinya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rochaini dan Pratiwi (2010:1) pada siswa 

yang mengalami kecemasan komunikasi interpersonal yang kemudian diberikan 

terapi relaksasi menunjukan bahwa perubahan yang sangat signifikan dari tingkat 

tinggi menjadi rendah terhadap derajat kecemasan komunikasi interpersonal 

siswa.   

 Dewi, Setyoadi dan Widastra (2009:52) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa teknik relaksasi nafas dapat mengurangi persepsi terhadap rasa nyeri pada 

100% responden yang merupakan lansia dengan artritis reumatoid. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Ghofur dan Purwoko (2007:1)  bahwa teknik nafas 

dalam dapat mengurangi tingkat kecemasan pada pasien persalinan. 

 Zelianti, Sujawro dan Hartoyo (2012:1) mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa teknik relaksasi nafas dalam dapat mengurangi tingkat emosi klien perilaku 
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kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang 

sebesar 76,3% dari keseluruhan jumlah responnden. 

  Bentuk nafas untuk relaksasi bertujuan melatih pernafasan dengan 

mengatur iramanya secara baik dan benar, sehingga pemusatan pikiran dan 

penghayatan akan lebih mempercepat proses penyembuhan atau menghilangkan 

stres atau memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Melalui 

proses olah nafas relaksasi akan terjadi pemusatan pikiran (imajinasi pikiran) 

sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, dimana sirkulasi atau aliran darah 

akan lebih lancar dan mengakibatkan tubuh merasa rileks dan hangat , kerja 

jantung akan lebih ringan yang tentunya berpengaruh terhadap kerja organ tubuh 

lainnya (Handoyo, 2002:92). 

 Dari beberapa latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti 

sangat tertarik untuk menggunakan  penggabungan antara teknik relaksasi dengan 

teknik pernafasan untuk mengurangi kecemasan atlet futsal BATMAN F.C dan 

Mustika F.C yang hendak bertanding. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Efektifitas Teknik Relaksasi 

Pernafasan Untuk Mengurangi Kecemasan Atlet Futsal Yang Hendak 

Bertanding”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah gambaran tingkat kecemasan atlet Futsal BATMAN F.C 

dan Mustika F.C yang hendak bertanding? 

2. Apakah  relaksasi pernafasan efektif mengurangi kecemasan atlet futsal 

yang hendak bertanding? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kecemasan atlet Futsal BATMAN F.C dan Mustika 

F.C yang hendak bertanding. 

2. Mengetahui keefektifan relaksasi pernafasan untuk mengurangi  

kecemasan atlet futsal yang hendak bertanding. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan yang 

berarti bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi olahraga 

dan psikologi klinis, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

tingkat kecemasan atlet Futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C yang 

hendak bertanding serta  membantu mengurangi kecemasan atlet yang 

hendak bertanding agar dapat bermain dalam kompetisi secara maksimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kecemasan 

2.1.1 Pengertian Kecemasan 

 Anshel (dalam Monty, 2000:95) mengatakan bahwa kecemasan adalah 

reaksi emosi terhadap suatu kondisi yang dipersepsi mengancam. Kecemasan 

menggambarkan perasaan atlet bahwa sesuatu yang tidak dikehendaki akan 

terjadi, sementara Weinberg dan Gould (dalam Monty, 2000:95) menjelaskan 

bahwa kecemasan adalah keadaan emosi negatif yang ditandai oleh adanya 

perasaan khawatir, was-was, dan disertai dengan peningkatan gugahan sistem 

ketubuhan. 

 Kecemasan  atau dalam bahasa Inggrisnya “anxiety” berasal dari bahasa 

Latin“angustus” yang berarti kaku, dan “ango, anci” yang berarti mencekik. 

Menurut Freud (dalam Safaria,  2009:49) kecemasan adalah reaksi terhadap 

ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap ditanggulangi dan 

berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya. Bila ego tidak mampu 

mengatasi kecemasan secara rasional, ego akan memunculkan mekanisme 

pertahanan ego (ego defense mechanism).  

 Priest (dalam Safaria, 2009:49) berpendapat bahwa kecemasan adalah 

suatu keadaan yang dialami ketika berpikir tentang sesuatu yang tidak 

menyenangkan terjadi. Atkinson (dalam Safaria, 2009:49) juga menjelaskan 

bahwa kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan 
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gejala-gejala seperti rasa khawatir dan  takut. Ahli lain, Calhoun dan Acocella 

(dalam Safaria, 2009:49) menambahkan, kecemasan adalah perasaan ketakutan 

(baik realistis maupun tidak realistis) yang disertai dengan keadaan peningkatan 

reaksi kejiwaan. 

 Menurut Munn et. all  (dalam Husdarta, 2010:73) Kecemasan adalah 

suatu perasaan subjektif terhadap sesuatu yang ditandai oleh kekhawatiran, 

ketakutan, ketegangan, dan meningkatnya kegairahan secara fisiologik. Proses 

yang berlangsung sebelum dan selama kompetisi merupakan proses kecemasan 

yang terjadi dalam diri individu sebagai akibat dari situasi kompetisi yang 

sebenarnya. 

 Menurut Davis dan Palladino (dalam Safaria, 2009:49) kecemasan adalah  

perasaan umum yang memiliki karakteristik perilaku dan kognitif atau simptom 

psikologikal. Sedangkan Hall dan Lindzey (dalam Safaria, 2009:49) 

menambahkan bahwa kecemasan adalah ketegangan yang dihasilkan  dari 

ancaman terhadap keamanan, baik yang nyata maupun imajinasi biasa. 

 Levitt (dalam Gunarsa, 2008:74) merumuskan kecemasan sebagai 

perasaan subjektif akan ketakutan dan gairah psikologis yang tinggi. Monty 

(2000:95) menjelaskan bahwa di dalam dunia olahraga, kecemasan (anxiety), 

gugahan (arousal) dan stres (stress) merupakan aspek yang memiliki kaitan yang 

sangat erat satu sama lain sehingga sulit dipisahkan. Bahkan beberapa pakar 

menganggap bahwa kecemasan dan gugahan pada dasarnya sama, dan mereka 

menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.  Kecemasan dapat menimbulkan 
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aktivasi gugahan pada susunan saraf otonom, sedangkan stres pada derajat tertentu 

menimbulkan kecemasan dan kecemasan menimbulkan stres.  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa  

kecemasan adalah perasaan takut, tegang, dan tak berdaya yang diakibatkan oleh 

suatu rangsangan yang secara subjektif dianggap mengancam oleh subjek. 

2.1.2 Kecemasan Atlet dalam Menghadapi Pertandingan 

 Terkait dengan olahraga, kecemasan seringkali dialami oleh atlet ketika 

dia akan menghadapi suatu pertandingan. Hal ini nantinya akan sangat 

berpengaruh pada penampilan atlet itu sendiri. Penampilan atlet adalah apa yang 

diperlihatkan oleh atlet dalam suatu pertandingan (Gunarsa,  2008:5). Sedangkan 

Amasiatu dan Uko (2013:3) dalam jurnalnya mengatakan bahwa kecemasan 

sebelum pertandingan adalah ketakutan sebelum momen tertentu dan merupakan 

emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan imajinasi akan ketakutan  

tetapi terus-menerus. Kecemasan adalah  reaksi terhadap bahaya yang akan 

datang, nyata maupun imajiner.  

 Cox (dalam Amasiatu dan Uko, 2013:4) juga mengungkapkan bahwa 

kecemasan sebelum pertandingan adalah semacam perasaan cemas seorang atlet 

yang dapat bertahan selama seminggu, jam dan menit menjelang dimulainya suatu 

pertandingan atau kompetisi.Monty (2000:39) juga mengatakan bahwa kecemasan 

yang dialami atlet meningkat saat situasi sebelum pertandingan  berlangsung, dan 

situasi sebelum pertandingan ini merupakan situasi yang paling tepat dalam 

memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang derajat kecemasan atlet. 
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Sedangkan jika atlet dievaluasi bukan pada saat pra-kompetisi, data yang 

diperoleh tidak memberikan gambaran yang sebenarnya.  

 Hubungan antara kecemasan dengan pertandingan diungkapkan oleh 

Cratty (dalam Husdarta, 2010:75) sebagai berikut : (a) pada umumnya kecemasan 

meningkat sebelum pertandingan yang disebabkan oleh bayangan akan beratnya 

tugas dan pertandingan yang akan datang. (b) selama pertandingan berlangsung, 

tingkat kecemasan mulai menurun karena sudah mulai beradaptasi. (c) mendekati 

akhir pertandingan, tingkat kecemasan mulai naik klagi, terutama apabila skor 

pertandingan sama atau hanya berbeda sedikit. Dapat dilihat dalam bagan berikut : 

 

   

  Tingkat 

  Kecemasan 

 

 

 

  Sebelum Pertandingan       Selama Pertandingan       Sesudah Pertandingan 

Gambar 2.1. kurva kecemasan menghadapi pertandingan 

 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gunarsa (2008:77), 

bahwa pada umumnya kecemasan akan mulai meningkat  pada beberapa hari 

sebelum pertandingan dan puncak dari kecemasan bertanding terjadi pada 

hitungan jam sampai hitungan menit sebelum pertandingan dimulai. Dan dalam 
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hal ini atlet yang memiliki tingkat trait anxiety berbeda juga akan menunjukan 

tingkat state anxiety yang berbeda pula. Hal ini diungkapkan dalam grafik 

inverted-V  berikut: 

  Tinggi 

  

 Tingkat 

 Kecemasan 

 

 

 

 

Rendah    

  Minggu        Hari      Jam            Menit           Penampilan 

      Trait Anxiety Rendah 

      Trait Anxiety Tinggi 

   Gambar 2.2 Grafik inverted-V 

 Pertandingan dalam istilah Inggrisnya, disebut dengan competition yang 

kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kompetisi. Chaplin 

(dalam Ika, 2007:21) mendefinisikan competition adalah saling mengatasi dan 

berjuang antara dua individu atau antara beberapa kelompok untuk 

memperebutkan objek yang sama. 

 Sarason (dalam Monty, 2000:39) juga beranggapan bahwa sejumlah 

pelajar yang dalam situasi sehari-hari tidak menunjukan kecemasan, nyatanya 
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memiliki hasil tes buruk karena mereka mengalami kecemasan pada saat dites. Ia 

beranggapan bahwa situasi tertentu cenderung menimbulkan dampak psikologis 

tertentu. Jadi menurutnya, menentukan derajat kecemasan seseorang, situasi pra-

tes atau sebelum diberikan tes merupakan situasi yang sangat baik untuk dapat 

memberikan gambaran sesungguhnya tentang derajat kecemasan seseorang. 

 Amir (dalam Ika, 2007:22) menjelaskan bahwa kecemasan yang timbul 

saat akan menghadapi pertandingan disebabkan karena atlet banyak memikirkan 

akibat-akibat yang akan diterimanya apabila mengalami kegagalan atau kalah 

dalam pertandingan. Kecemasan juga muncul akibat memikirkan hal-hal yang 

tidak dikehendaki akan terjadi, meliputi atlet tampil buruk, lawannya dipandang 

demikian superior dan atlet mengalami kekalahan. Faktor kondisi lapangan 

pertandingan, penonton, serta supporter pertandingan dapat mnimbulkan efek 

merugikan bagi atlet yang hendak bertanding (Monty, 2000:82). 

 Berdasarkan teori dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan menghadapi pertandingan adalah perasaan takut dan cemas yang 

timbul selama beberapa hari, jam, bahkan menit sebelum pertandingan atau 

perlombaan olahraga berlangsung.  

2.1.3 Jenis-Jenis Kecemasan 

 Spielberger (dalam Monty, 2000:96) membedakan kecemasan bawaan 

(trait anxiety) dengan kecemasan sesaat (state anxiety). Kecemasan bawaan 

adalah faktor kepribadian yang mempengaruhi seseorang untuk mempersepsi 

suatu keadaan sebagai situasi yang mengandung ancaman, atau situasi yang 

mengancam. Adapun kecemasan sesaat berfluktuasi, berubah-ubah dari suatu 
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waktu ke waktu lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang 

terjadi saat ini. 

a. State Anxiety 

 State anxiety adalah suatu reaksi terhadap situasi ketegangan yang sedang 

dihadapi, yang ditandai dengan kekhawatiran dan terjadinya peningkatan aktivitas 

fisiologis yang sifatnya sementara dan berlangsung untuk situasi tertentu saja. 

State anxiety merupakan respon yang ditimbulkan oleh kondisi dan situasi yang 

terjadi   saat  kini, dan dalam hal ini adalah situasi pertandingan (Gunarsa, 

2008:75). Jadi, sekalipun trait anxiety  seorang atlet rendah namun apabila atlet 

tersebut sedang bersiap-siap untuk menghadapi pertandingan, maka ia akan 

mengalami state anxiety yang lebih tinggi daripada jika atlet tidak sedang 

manghadapi pertandingan. 

 Gunarsa (2008:75) menjelaskan bahwa ciri-ciri munculnya kecemasan 

pada atlet adalah atlet melakukan gerakan-gerakan pada bibir, sering mengusap 

keringat pada telapak tangan, atau pernafasan yang terlihat meninggi.  

b. Trait Anxiety 

 Trait anxiety merupakan faktor kepribadian yang mempengaruhi 

seseorang untuk mempersepsi suatu keadaan sebagai suatu situasi yang 

mengandung ancaman atau situasi yang mengancam, yang relatif menetap. 

Apabila seorang atlet memiliki trait anxiety yang tinggi, ia mempersepsi situasi 

pertandingan sebagai situasi yang penuh dengan ancaman dan menimbulkan 

manifestasi kecemasan secara berlebihan (Gunarsa, 2008:74). Lebih lanjut 
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Gunarsa menyatakan trait anxiety sebagai suatu predisposisi seseorang untuk 

mempersepsikan situasi lingkungan yang mengancam dirinya. 

 Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah mengungkapkan 

bahwa ada 5 jenis kecemasan ditinjau dari bagaimana terjadinya kecemasan, 

yakni:  

1. Kecemasan yang “conditioned” (ada hubungannya dengan masa lalu). 

2. Kecemasan karena kekurangan keterampilan, misalnya kurang 

keterampilan sosial, tidak berani pidato, kurang latihan, dan sebagainya. 

3. Kecemasan karena pernyataan diri yang menimbulkan kecemasan. 

4. Kecemasan karena tindakan yang dilakukannya sendiri misal tuntutan 

yang terlalu tinggi atas diri sendiri. 

5. Kecemasan yang dikarenakan lingkungan fisik/sosial yang‟gawat‟. Misal 

orang tua atau pelatih yang kurang bijaksana. 

 Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu state anxiety, trait 

anxiety, kecemasan yang conditioned, kecemasan karena kekurangan 

keterampilan, kecemasan karena pernyataan diri, kecemasan karena tindakan diri 

sendiri, dan kecemasan karena kondisi lingkungan. 

2.1.4 Gejala Kecemasan Bertanding 

 Kecemasan atlet saat akan bertanding dapat dideteksi melalui gejala-

gejala kecemasan, yang dapat mengganggu penampilan seorang atlet. Anshel 

(dalam Monty, 2000:106) menjelaskan beberapa gejala kecemasan atlet sebagai 

berikut: 
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1. Gelisah 

Atlet menunjukan kegelisahan yang berlebihan, sulit untuk bersikap 

tenang. 

2. Tidak pasti 

Pernyataannya menunjukan berbagai ketidakpastian, keyakinan dirinya 

menurun, jika ditanya perihal dirinya cenderung menjawab “tidak tahu”. 

3. Tidak berguna 

Pernyataan pernyataan atlet cenderung menunjukan perasaan tidak 

berguna, tidak dapat memberikan sumbangan berarti bagi kelompoknya, 

merasa dirinya tidak berharga, sulit untuk bersaing dengan atlet lainnya. 

 Calhoun dan Acocella (dalam Safaria, 2009:55) mengemukakan ada tiga 

reaksi yang merupakan gejala dari kecemasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Reaksi emosional 

Yaitu komponen kecemasan yang berkaitan dengan persepsi individu 

terhadap pengaruh psikologis dari kecemasan, seperti perasaan 

keprihatinan, ketegangan, sedih, mencela diri sendiri atau orang lain. 

2. Reaksi kognitif 

Merupakan ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam memecahkan 

masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sekitarnya. 

3. Reaksi fisiologis 

Reaksi yang ditampilakan oleh tubuh terhadap sumber ketakutan dan 

kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan sistem syaraf yang 
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mengendalikan otot dan kelenjar tubuh hingga akhirnya timbul rekasi 

dalam bentuk jantung berdetak kencang, nafas lebih cepat, dan tekanan 

darah meningkat. 

 Smith et all (2006:479) dalam jurnalnya “Measurement of 

Multidimensional Sport Performance Anxiety in Children and Adults: The Sport 

Anxiety Scale-2” mengungkapkan ada tiga gejala yang menunjukan kecemasan 

saat menghadapi situasi olahraga diantaranya adalah gejala somatik, rasa 

khawatir, dan gangguan konsentrasi. Gejala-gejala ini yang kemudian 

disempurnakan menjadi bentuk skala kecemasan olahraga Sport Anxiety Scale-2 

yang merupakan penyempurnaan dari skala kecemasan olahraga Sport Anxiety 

Scale yang disusun oleh Smith, Smoll, & Schutz pada tahun 1990. 

1. Gejala somatik 

Gejala somatik mengacu pada munculnya gejala-gejala yang bersifat 

organik, contohnya ketegangan otot perut akibat terjadinya perubahan 

gejolak emosi yang mendalam (Gunarsa, 2008:63). Gejala kecemasan ini 

meliputi beberapa indikasi-indikasi ketegangan otonomik seperti 

ketegangan pada otot perut, otot kaki, otot tangan, dan lain-lain. 

2. Rasa khawatir 

Rasa khawatir timbul karena tuntutan-tuntutan dari luar sehingga 

melahirkan keraguan bahwa dirinya dapat bermain dengan baik atau tidak. 
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3. Gangguan konsentrasi 

Gangguan konsentrasi yang dimaksud disini adalah gangguan-gangguan 

pada atlet dimana atlet tidak dapat fokus kepada permainan dan tidak dapat 

menerima instruksi dari pelatih secara maksimal. 

 Kebanyakan para ahli membedakan gejala-gejala itu menjadi gejala fisik 

dan gejala psikis. Dengan demikian, gejala-gejala kecemasan bertanding yang 

akan dijelaskan terdiri atas dua gejala, yaitu gejala fisik dan gejala psikis (Harsono 

dalam Ika, 2007:27):  

1. Gejala fisik, ditandai dengan: 

a. Adanya perubahan yang dramatis pada tingkah laku, gelisah atau tidak 

tenang, sulit tidur.Tingkah laku yang sering ditunjukkan atlet dalam 

menghadapi pertandingan adalah sering menggaruk-garuk kepala dan 

sering jalan mondar-mandir 

b. Terjadi ketegangan pada otot-otot pundak, leher, perut, dan otot-otot 

ekskremitas 

c. Terjadi perubahan irama pernafasan 

d. Terjadi kontraksi otot setempat yaitu: pada dagu, sekitar mata dan rahang.  

2. Gejala psikis, ditandai dengan: 

a. Ganguan pada perhatian dan konsentrasi 

b. Terjadinya perubahan emosi 

c. Menurunnya rasa percaya diri 

d. Timbul obsesi 

e. Menurunnya motivasi 
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f. Merasa cepat putus asa 

g. Kehilangan kontrol 

 Berdasarkan uraian di atas, ditarik suatu simpulan bahwa gejala 

kecemasan bertanding dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gejala fisik, 

kognitif dan psikis. Gejala-gejala inilah yang nantinya diigunakan untuk 

mengukur tingkat kecemasan atlet. 

2.1.5 Sumber-Sumber Kecemasan Bertanding 

 Gunarsa (2008:67) mengungkapkan sumber ketegangan dan kecemasan 

para atlet berasal dari dalam diri dan dari luar/ lingkungan atlet. 

1. Sumber dari dalam 

a. Atlet terlalu fokus dan terpaku pada kemampuan teknisnya, sehingga ia 

terbebani oleh pikiran-pikrian yang memberatkannya seperti pikiran 

untuk harus bermain dengan baik. 

b. Munculnya pikiran-pikiran negatif, seperti ketakutan akan kalah, 

ketakutan dicemooh oleh penonton, dan sebagainya. Pikiran-pikiran 

negatif tersebut menyebabkan atlet mengantisipasikan suatu kejadian 

yang negatif. 

c. Alam pikiran atlet yang dipengaruhi oleh kepuasan yang secara 

subjektif dirasakan oleh diri atlet. Padahal seringkali hal itu tidak sesuai 

dengan keadaan sebenarnya sehingga hanya menimbulkan perasaan 

khawatir karena tidak akan mampu memenuhi keinginan pihak luar 

sehingga muncul kecemasan. 
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2. Sumber dari luar 

a. Munculnya berbagai rangsangan yang membingungkan, seperti tuntutan 

atau harapan dari luar dan instruksi oleh pelatih yang membingungkan. 

b. Pengaruh massa, seperti penonton, kerabat yang datang, serta orang tua 

dan pelatih yang menonton dan mendukung. 

c. Saingan-saingan lain yang bukan lawan tandingnya 

d. Pelatih yang memperlihatkan sikap tidak mau memahami bahwa atlet 

telah berupaya sebaik-baiknya, atau dengan kata lain pelatih yang tidak 

menghargai serta memuji penampilan atletnya.  

e. Hal-hal non-teknis seperti kondisi lapangan, cuaca yang tidak 

bersahabat, atau peralatan yang tidak memadai. 

2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Bertanding 

 Menurut Hardy (dalam Ika, 2007:33) ada beberapa hal yang 

mempengaruhi respon kecemasan atlet dalam menghadapi pertandingan, antara 

lain: 

a. Pengalaman 

Kemampuan untuk mengendalikan kecemasan merupakan faktor yang 

sangat penting yang harus dimiliki oleh atlet untuk menghasilkan suatu 

penampilan puncak. Kemampuan untuk mengendalikan kecemasan 

didapatkan dari pengalaman-pengalaman atlet dalam menghadapi 

pertandingan. Hardy melaporkan hasil penelitian Fenz dan Epstein 

mengenai pengaruh pengalaman terhadap respon kecemasan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa atlet yang sudah berpengalaman 
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atau ahli memiliki kemampuan kontrol yang baik dalam mengendalikan 

gejala-gejala kecemasan dibandingkan dengan atlet pemula, sehingga atlet 

bisa mencapai penampilan puncak. Kemudian atlet yang sudah 

berpengalaman akan merasakan kecemasan hanya pada sebelum 

bertanding dibandingkan dengan atlet yang belum berpengalaman. 

b. Trait Anxiety 

Pengaruh trait anxiety terhadap penampilan ditengahi oleh state anxiety 

atlet, dengan kata lain pengaruh  trait anxiety terhadap penampilan hanya 

melalui perubahan dalam state anxiety. Atlet yang trait anxiety tinggi akan 

merespon situasi pertandingan dengan reaksi kecemasan (state anxiety) 

yang tinggi. Atlet yang memiliki trait anxiety yang tinggi akan 

mempersepsi situasi pertandingan sebagai suatu yang mengancam, 

sehingga atlet tersebut menanggapinya dengan state anxiety yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan atlet dengan trait anxiety yang rendah. 

Dengan demikan, atlet dengan trait anxiety rendah akan menemukan suatu 

state anxiety yang bersifat mendorong penampilannya, sedangkan atlet 

dengan trait anxiety yang tinggi akan menemukan suatu state anxiety yang 

bersifat menurunkan penampilan. 

c. Strategi Manajemen Stres 

Model manajemen stress mencakup fungsi penilaian (appraisal), gugahan 

(arousal), aktivasi (activation), kecemasan (anxiety) dan penampilan 

(performance). Berdasarkan model tersebut, maka manajemen stres 

digunakan untuk membantu atlet untuk mengendalikan kecemasannya 
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dalam menghadapi pertandingan, sehingga dengan strategi yang efektif 

dan tepat akan membantu atlet untuk menimbulkan suatu aktivasi yang 

sesuai dengan beban tugas yang dipikulnya.  

Akhirnya, atlet dapat tampil dengan optimal. Selain faktor yang telah 

dijelaskan di atas, faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap 

kecemasan bertanding adalah rasa percaya diri. Ia  mengungkapkan bahwa 

rasa percaya diri merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan 

apakah rasa takut menyebabkan kecemasan atau dapat menyebabkan 

seorang atlet menjadi berani dan bersemangat. Apabila atlet memiliki rasa 

percaya diri maka atlet akan terhindar dari kecemasan, sebaliknya apabila 

rasa percaya diri atlet rendah, maka atlet tersebut akan mengalami 

kecemasan. 

 Menurut teori dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kecemasan sebelum bertanding adalah, ketakutan-

ketakutan akan hal-hal yang imajinatif, pengalaman, dan strategi manajemen stres. 

2.1.7 Pengaruh Kecemasan terhadap atlet 

 Menurut Gunarsa (2008:65), kecemasan dan ketegangan dapat 

berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun mental atlet yang bersangkutan. 

Berikut gejala dari kecemasan pada aspek fisik dan mental: 

1. Pengaruh pada kondisi kefaalan 

a. Denyut jantung meningkat 

b. Telapak tangan berkeringat 

c. Mulut kering, sehingga mengakibatkan bertambahnya rasa haus 
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d. Gangguan-gangguan pada perut  dan lambung 

e. Otot-otot pundak dan leher menjadi kaku 

2. Pengaruh pada aspek psikis 

a. Atlet menjadi gelisah 

b. Emosi menjadi naik turun tak tentu 

c. Konsentrasi terhambat sehingga kemampuan berfikir jadi kacau 

d. Kemampuan membaca permainan lawan menjadi tumpul 

e. Keragu-raguan dalam mengambil keputusan. 

 Pengaruh-pengaruh dari aspek fisik dan psikis tersebut dapat 

mempengaruhi penampilan atlet dalam menghadapi pertandingan seperti : 

a. Irama permainan sulit untuk dikendalikan. 

b. Pengaturan ketepatan waktu untuk bereaksi menjadi berkurang. 

c. Koordinasi otot menjadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki. 

d. Pemakaian energi menjadi boros. Oleh karena itu dalam kondisi 

cemas atlet akan cepat merasa lelah. 

e. Kecermatan dalam membaca permainan menjadi berkurang. 

f. Pengambilan keputusan menjadi cenderung tergesa-gesa dan tidak 

sesuai dengan apa yang seharusnnya dilakukan. 

g. Permainan menjadi dikuasai oleh emosi sesaat, yang artinya 

gerakan yang dilakukan merupakan gerakan yang tidak 

dikendalikan oleh ketenangan pikiran. 
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2.1.8 Teknik-teknik untuk mengurangi kecemasan 

 Menurut Gunarsa (2008:79) ada beberapa teknik untuk mengatasi 

kecemasan atlet, diantaranya adalah: 

1. Strategi relaksasi 

Keadaan relaks adalah keadaan saat seorang atlet berada  dalam keadaan 

kondisi emosi yang tenang, yaitu tidak bergelora dan tegang.  Untuk dapat 

mencapai keadaan tersebut , diperlukan teknik-teknik tertentu melalui 

berbagai prosedur, salah satunya adalah teknik relaksasi. Teknik relaksasi 

sendiri ada bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah teknik 

relaksasi progresif, autogenic relaxation, dan relaksasi pernafasan. 

2. Strategi kognitif 

Strategi ini didasari oleh pendekatan kognitif yang menekankan bahwa 

pikiran atau proses berpikir merupakan sumber kekuatan yang ada dalam 

diri seorang atlet. Salah satu strategi yang mendukung berfungsinya proses 

kognitif adalah pemusatan perhatian yang yang bersumber pada inti 

pikrian seseorang. 

   Menurut Husdarta (2010:71) ada beberapa teknik untuk mengurangi 

ketegangan atau kecemasan, antara lain: 

1. Teknik Yacobson 

2. Teknik Progresive Muscle Relaxation dari Yacobson 

3. Teknik Autogenic Relaxation 

4. Latihan Pernafasan 

5. Meditasi 
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6. Training Models 

7. Teknik Pemusatan Perhatian 

8. Teknik Pendekatan Individual 

9. Pembiasaan 

10. Teknik-teknik khusus 

 Monty (2000:197) menjelaskan beberapa teknik yang dapat digunakan 

untuk mengurangi kecemasan atlet, diantaranya adalah: 

1. Relaksasi mental 

Benson (dalam Monty, 2000:198) mengemukakan bahwa relaksasi tidak 

sekedar meredakan ketegangan secara psikis tapi juga  memperbaiki 

kondisi fisik seseorang. Karena dalam proses relaksasi, metabolisme 

individu menjadi lebih baik dan hal ini memberikan dampak positif  pada 

kondisi psikofisik seseorang. 

2. Pengendalian nafas 

Nideffer (dalam Monty, 2000:199) mengemukakan bahwa dengan 

melakukan latihan gerakan diafragma, seseorang akan mengalami 

perasaan lebih stabil, lebih terpusat dan lebih rileks.  Weinberg dan Gould 

(dalam Monty, 2000:199) juga mengemukakan bahwa pernafasan yang 

baik merupakan hal yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan 

untuk mengendalikan kecemasan dan ketegangan otot. Mereka 

menjelaskan latihan untuk bernafas dengan teratur adalah penting untuk 

meningkatkan efektifitas gerak.  
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Monty (2000:199) mengungkapkan bahwa jika seseorang dalam keadaan 

cemas dan tegang, pernafasannya akan berlangsung kurang beraturan, 

terlalu cepat, atau individu yang bersangkutan akan bernafas pendek-

pendek. Atlet yang berada dibawah tekanan biasanya mengalami kesulitan 

mengendalikan pernafasannya dengan baik.  

3. Relaksasi progresif 

Relaksasi progresif dalam dunia modern mulai diperkenalkan oleh 

Edmund Jacobsen tahun 1938. Ia menamakannya progresif karena 

prosedur relaksasi yang digunakan bersifat progresif dari satu gugus ke 

gugus otot lainnya. Sekalipun prosedur Jacobsen ini telah mengalami 

berbagai penyempurnaan, tujuan utamanya tetap sama yaitu untuk melatih 

individu untuk menyadari ketegangan yang dialami dan memberdayakan 

individu yang bersangkutan untuk menghilangkan ketegangan tersebut. 

4. Autogenic training 

Teknik ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari teknik latihan 

mental Self Hypnosis. Teknik ini dikembangkan di Eropa oleh Schultz dan 

Luthe pada tahun 1969. Teknik ini sesungguhnya dirancang untuk 

memproduksi dua bentuk sensasi yaitu hangat dan berat. Teknik ini 

merupakan teknik yang efektif sebagai salah satu bentuk terapi 

problematik psikologis. Namun teknik ini kurang dikembangkan di 

Amerika Serikat karena proses latihannya memakan waktu cukup lama, 

yaitu berkisar 10-40 menit setiap hari dan berlangsung selama beberapa 

bulan agar seseorang mampu melakukannya sendiri. 
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5. Biofeedback 

Teknik ini memiliki tujuan agar individu yang diberi pelatiahan menyadari 

dampak gugahan yang dialami karena ia memperoleh umpan balik dari 

alat pencatat atau alat pengukur biofeedback yang digunakan. Dengan 

pengetahuan tentang keadaan internal dirinya, seorang atlet diharapkan 

akan mampu mengendalikan perasaan yang dialaimnya pada suatu saat 

tertentu. 

Satiadarma (dalam Monty, 2000:204) mengemukakan bahwa pola pikir 

negatif seseorang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk rileks. 

Sebaliknya melalui program intervensi autogenic training dan guided 

imagery, seseorang dapat lebih mampu mengatasi ketegangan yang 

dialami, dan ia lebih mampu untuk rileks. 

Daniel dan Landers et all (dalam Monty, 2000:204) mencobakan program 

latihan biofeedback terhadap sejumlah atlet tembak. Dengan latihan ini 

mereka memperoleh umpan balik bahwa saat terbaik untuk menarik 

pelatuk senjata adalah pada saat antara dua hentakan detak jantung. 

Sehingga para atlet kemudian melakukan latihan tersebut  dan hasil yang 

mereka dapat jauh memuaskan dibandingkan sebelumnya. 

6. SMT (Stress Management Training) 

Teknik ini biasanya sering dilakukan dan mendapatkan popularitasnya 

sendiri di kalangan karyawan perusahaan, karena metode ini sering 

digunakan oleh para profesional seperti karyawaan bank, pengusaha, 

pekerja sosial, dan lain-lain. Baru beberapa tahun terakhir ini sejumlah 



37 
 

 

 

atlet mencoba menggunakan metode ini (Crocker et al.l. dalam Monty, 

2000:205) 

 Dari  teori para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik 

untuk mengurangi kecemasan antara lain strategi relaksasi yang meliputi teknik 

relaksasi progresif, autogenic relaxation, relaksasi pernafasan dan meditasi serta 

strategi kognitif yang meliputi teknik pemusatan perhatian, pengendalian pribadi, 

dan pembiasaan. Yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah teknik 

relaksasi pernafasan. 

2.2 Teknik Relaksasi Pernafasan 

2.2.1 Sejarah Teknik Relaksasi Pernafasan 

 Keadaan rileks adalah keadaan saat seorang atlet berada dalam kondisi 

emosi yang tenang, yaitu tidak bergelora dan tenang. Untuk mencapai keadaan 

tersebut, diperlukan teknik-teknik tertentu  melalui berbagai prosedur, baik 

dilakukan sendiri atau aktif, maupun pasif.  

 Monty (2000:197) mengungkapkan bahwa teknik relaksasi pertama kali 

dikembangkan oleh Edmund Jacobsen pada awal tahun 1930-an. Jacobsen 

mengungkapkan bahwa seseorang yang sedang dalam keadaan relaks tidak akan 

memperlihatkan respon emosional seperti terkejut terhadap suara keras. Sehingga 

pada tahun 1938, Jacobsen berhasil merancang suatu teknik relaksasi yang 

kemudian teknik Jacobsen ini menjadi cikal bakal munculnya Latihan Relaksasi 

Progresif. Dengan teknik ini, Jacobsen percaya bahwa seaseorang dapat diubah 

menjadi rileks pada otot-ototnya, sekaligus mengurangi reaksi emosi yang 

bergelora, baik pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf otonom. 
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 Sedangkan dalam waktu yang hampir bersamaan, seorang dokter yang 

bernama Johannes Schultz, memperkenalkan suatu teknik pasif agar seseorang 

mampu menguasai munculnya emosi yang bergelora, dan dia menyebutnya 

sebagai Latihan Autogenik (Autogenic Training). Teknik ini digunakan untuk 

melatih seseorang untuk melakukan sugesti diri, agar ia dapat mengubah sendiri 

kondisi kefaalan dalam tubuhnya untuk mengendalikan munculnya emosi yang 

terlalu bergelora. Setelah diajarkan cara-cara untuk melaksanakannya, seseorang 

tidak lagi tergantung pada ahli terapinya, melainkan dapat melakukannya sendiri 

melalui teknik sugesti diri (Monty, 2000:197) 

 Gunarsa (2008: 81) mengungkapkan dalam perkembangannya, teknik-

teknik yang digunakan untuk mengurangi kecemasan, baik oleh Jacobsen maupun 

Schultz, dianggap kurang efisien. Oleh karena itu bermunculan teknik-teknik 

relaksasi baru dan sampai saat ini teknik-teknik relaksasi untuk mengatasi 

kecemasan masih berkembang dan bermunculan. Salah satu teknik yang muncul 

dalaam waktu dekat ini adalah teknik relaksasi pernafasan yang diungkapkan oleh 

Handoyo. Teknik relaksasi pernafasan ini merupakan penggabungan antara teknik 

relaksasi dengan teknik olah nafas sehingga penyembuhan fisik dengan olah nafas 

dapat dibantu dengan teknik relaksasi, sehingga dapat mempercepat penyembuhan 

kecemasan atlet. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa teknik 

relaksasi pernafasan pada awalnya dikembangkan oleh Jacobsen yang kemudian 

berkembang menjadi banyak teknik relaksasi sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan masing-masing daerah yang pada akhirnya terciptalah teknik relaksasi 
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yang merupakan penggabungan dengan teknik olah nafas yang diperkenalkan oleh 

Handoyo yang diberi nama teknik relaksasi pernafasan.  

 2.2.2 Teknik Relaksasi Pernafasan 

 Relaksasi pernafasan merupakan salah satu metode dalam mengurangi 

ketegangan fisik maupun psikis. Handoyo (2002:7) menjelaskan bahwa nafas 

merupakan proses penarikan unsur oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia 

yang digunakan untuk proses pembakaran zat dalam tubuh sehingga menghasilkan 

tenaga dan zat arang yang dikeluarkan melalui rongga hidung sebagai bagian dari 

proses pernafasan itu sendiri. Sedangkan ia menyebutkan olah nafas adalah 

melatih dan mengatur irama penafasan secara baik dan benar, juga melatih alat-

alat bagian dalam tubuh atau organ tubuh agar berfungsi dengan baik.

 Ganong (2001:621) mengungkapkan dalam buku kedokteran bahwa 

istilah pernafasan yang lazim digunakan  mencakup dua proses, yaitu; pernafasan 

luar, yaitu penyerapan O2 dan pengeluaran CO2 dari tubuh secara keseluruhan, 

serta pernafasan dalam, yaitu penggunaan O2 dan pembentukan CO2 oleh sel-sel 

serta pertukaran gas antara sel-sel tubuh dengan media cair sekitarnya seperti 

darah. Sistem pernafasan  terdiri dari organ pertukaran gas (paru) dan sebuah 

pompa ventilasi paru. Pompa ventilasi ini terdiri dari dinding dada, otot-otot 

penafasan untuk memperkecil dan memperbesar rongga dada, saraf yang 

menghubungkan pusat pernafasan dengan otot pernafasan, serta pusat pernafasan 

di otak yang mengendalikan otot pernafasan.  

 Ketika kerja otak meningkat diakibatkan oleh kecemasan, hal ini 

mempengaruhi kerja otot-otot pernafasan yang kemudian menjadikan nafas 
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terengah-engah sehingga penyerapan oksigen dari luar dan pembentukan 

karbondioksida dalam tubuh tidak maksimal. Hal ini menyebabkan otak dan darah 

kekurangan suplai oksigen sehingga sistem metabolisme tubuh menjadi 

terganggu. Hal inilah yang mengakibatkan berbagai gejala-gejala fisik yang 

beriringan dengan munculnya kecemasan seperti otot menjadi tegang, tubuh 

serasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan sebagainya, sehingga teknik untuk 

mengurangi kecemasan dengan latihan pernafasan sangat efektif untuk 

mengurangi gejala-gejala baik fisik maupun psikis atlet. 

 Menurut Handoyo (2002:92) bentuk nafas untuk relaksasi yaitu melatih 

pernafasan dengan mengatur irama secara baik dan benar, sehingga pemusatan 

pikiran dan penghayatan akan lebih mempercepat proses penyembuhan atau 

menghilangkan stress dan kecemasan  serta memelihara dan meningkatkan 

kesehatan fisik dan mental.  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

teknik relaksasi pernafasan adalah sebuah teknik untuk mengurangi keadaan 

cemas dan tegang seseorang dengan mengatur irama pernafasan dan memusatkan 

perhatian pada sugesti positif agar dapat mempercepat proses kesembuhan fisik 

dan mental. 

2.2.3 Fungsi-Fungsi Teknik Relaksasi Pernafasan 

 Nideffer (dalam Monty, 2000:199) mengemukakan bahwa dengan 

melakukan latihan gerakan nafas diaphragma, seseorang akan mengalami 

perasaan lebih stabil, lebih terpusat dan lebih rileks. Benson (dalam Monty, 

2000:198) bahwa relaksasi tidak sekedar meredakan ketegangan secara psikis 
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tetapi juga memperbaiki kondisi fisik seseorang. Hal ini disebabkan karena di 

dalam proses relaksasi, metabolisme individu menjadi lebih baik dan hal ini 

memberikan dampak positif bagi kondisi psikofisik seseorang.  

 Menurut Handoyo (2002:15) olah nafas dalam penerapannya, memiliki 3 

fungsi bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah: 

1. Olah nafas sebagai olahraga 

Olah nafas dapat meningkatkan daya tahan fisik, diantaranya adalah dapat 

meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kekuatan otot, ketahanan otot, 

kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi otot. Olah nafas juga dapat 

mengatur irama pernafasan dalam melakukan gerakan-gerakan olahraga, 

sehingga akan melatih sistem pernafasan agar lebih kuat. Dalam kaitannya 

dengan olahraga, olah  nafas memiliki peranan penting sebagai pengatur 

irama pernafasan, penarikan udara yang mengandung zat-zat yang penting 

untuk membantu prosess pembakaran dalam tubuh dan pembuangan udara 

dari hasil pembakaran dalam tubuh. 

2. Olah nafas sebagai olah jiwa 

Sering juga disebut sebagai meditasi.  Meditasi dapat membawa diri 

kembali menemukan kesejatian diri dan untuk menemukan kebenaran 

yang hakiki. Dalam kaitannya dengan olah jiwa, berbagai agama juga 

sebenarnya mengajarkan konsep yang sama dalam melakukan ritual 

ibadahnya masing-masing, sehingga tubuh menjadi lebih tenang dan 

damai. 
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3. Olah nafas sebagai olah rasa 

Lebih jauh lagi olah nafas juga dapat meningkatkan kepekaan naluri 

seseorang. Sebenarnya kemampuan kepekaan naluri sudah dimiliki setiap 

umat manusia sejak lahir. Namun, semakin menanjak dewasa, kemampuan 

tersebut semakin jarang dimanfaatkan sampai akhirnya terkikis  sejalan 

dengan berkembangnya daya nalar dan logika seseorang. Dalam latihan 

olah nafas, seseorang dapat memanfaatkan, melatih, dan meningkatkan 

kemampuan intuisi yang mulai ditinggalkan orang tersebut setelah 

kemampuan logika berkembang baik.  

 Berdasarkan pendapat para ahli, fungsi-fungsi dari relaksasi pernafasan 

adalah dapat membuat perasaa individu menjadi lebih tenang, mengurangi 

kecemasan, juga sebagai olahraga yang dapat bermanfaat untuk fisik seseorang. 

2.2.4 Prosedur Teknik Relaksasi Pernafasan 

 Benson (dalam Monty, 2000:198) mengungkapkan bahwa ada 4 elemen 

penting untuk melakukan relaksasi. Keempat elemen tersebut adalah : 

1. Tempat yang tenang 

Tempat yang tenang mutlak diperlukan bagi para pemula. Karena biasanya 

para pemula atau orang yang tidak pernah atau jarang melakukan relaksasi 

masih sangat mudah dipengaruhi oleh stimulasi eksternal. Jadi ruang terapi 

seharusnya bebas dari gangguan eksternal seperti suara bising dan bau-bau 

yang menyengat. 
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2. Posisi yang nyaman 

Benson (dalam Monty, 2000:198) sangat menyarankan posisi duduk 

meskipun sejumlah teknik meditasi lain mengemukakan bahwa posisi 

berbaring juga dapat dilakukan. Sedangkan Benson menghindari posisi 

berbaring untuk menghindari klien dari kondisi tidur.  

3. Perangkat mental 

Perangkat mental disini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan 

suatu perhatian misalkan berupa kata-kata, musik, dan lain sebaginya. 

Individu dalam berlangsungnya proses ini secara internal mengurangi 

suatu kata tertentu pada setiap hembusan nafas, dan hal ini dilakukan 

berulang-ulang. 

4. Sikap pasif 

Yang dimaksud sikap pasif disini bukannya tidak perduli, melainkan diam 

dalam posisi tertentu, sehingga keadaan tersebut dikatakan kondisi pasif. 

Dalam kondisi ini, tubuh tidak melakukan gerakan-gerakan tertentu dan 

dalam konteks mental, pikiran tidak bersifat reaktif terhadap bayangan 

alam pikiran yang muncul.  Dalam hal ini pikiran membiarkan segala 

imajinasi terlintas dan berlalu tanpa reaksi khusus. 

 Handoyo (2002:92) menyatakan bahwa dalam proses relaksasi 

pernafasan akan terjadi penenangan nafas yang dikonsentrasikan (pemusatan dan 

imajinasi pikiran) untuk mengembalikan kondisi tubuh dan jiwa menjadi lebih 

baik. Dalam proses relaksasi pernafasan sebenarnya merupakan meditasi yang 

memusatkan konsentrasinya pada irama pernafasan yang teratur, dinamis dan 
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harmonis. Dengan melakukan olah nafas dengan pemusatan pikiran ini juga dapat 

membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, sirkulasi atau aliran darah 

menjadi lebih lancar yang mengakibatkan tubuh menjadi hangat, kerja jantung 

akan lebih ringan yang tentunya akan berpengaruh terhadap organ tubuh lainnya 

sehingga sistem metabolisme tubuh lebih lancar. Sedangkan secara kejiwaan 

relaksasi ini dapat membantu mencapai ketenangan jiwa, pikiran, perasaan, 

kejiwaan dan terbentuknya ketahanan mental. 

 Proses relaksasi ini dilakukan pada posisi duduk bersila, badan tegak 

dengan kedua tangan diletakkan  dikedua lutut kaki, tubuh dalam keadaan rileks/ 

tidak ada pengejangan dan mata terpejam. Tubuh dan mental dibiarkan dalam 

keadaan kosong dari segala pikiran, perasaan, angan-angan atau jangan 

memikirkan apapun, baru setelah itu lakukan pemusatan pikiran/konsentrasi 

diiringi dengan irama pernafasan yang teratur (Handoyo, 2002:92). 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa prosedur dari teknik relaksasi pernafasan adalah harus memiliki 4 syarat, 

yaitu tempat yang tenang, posisi yang nyaman, perangkat mental dan sikap pasif. 

Proses relaksasi ini dilakukan pada posisi duduk bersila, badan tegak dengan 

kedua tangan diletakkan  dikedua lutut kaki, tubuh dalam keadaan rileks/ tidak ada 

pengejangan dan mata terpejam. Awalnya tubuh dan mental dibiarkan dalam 

keadaan kosong dari segala pikiran, perasaan, angan-angan, baru setelah tubuh 

benar-benar dalam keadaan rileks, lakukan pemusatan pikiran/konsentrasi diiringi 

dengan irama pernafasan yang teratur. 
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2.2.5 Atlet Futsal Batik Mania Futsal Club dan MUSTIKA Futsal Club  

 Atlet menurut wikipedia bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani 

 athlos yang berarti kontes, adalah orang yang ikut serta dalam suatu 

kompetisi olahraga kompetitif. Dari segi kepribadian, menurut Monty (2000:29) 

atlet adalah individu yang memiliki keunikan akan bakat, pola perilaku, 

kepribadian serta latar belakang kehidupan yang mempengaruhi seccara spesifik 

terhadap dirinya. 

 Atlet yang dimaksud disini adalah atlet futsal. Menurut wikipedia bahasa 

Indonesia, Futsal  adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang 

masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola 

ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain 

utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan..  

 Batik Mania futsal club (BATMAN) merupakan sebuah klub futsal yang 

mewakili kota Pekalongan dalam berbagai turnamen futsal yang diselenggarakan 

di Kota Semarang. Semua pemainnya berdomisili Semarang, namun kelahiran 

Pekalongan. Selain untuk mengembangkan potensi dan bakat para atlet,  klub 

futsal BATMAN juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar pemain futsal 

Pekalongan yang sedang merantau di kota Semarang. Begitu juga klub futsal 

Mustika F.C dari Blora yang merupakan klub futsal yang berisikan pemain-

pemain futsal asli Blora yang sedang merantau di Semarang. 

 Dalam penelitian kali ini, peneliti akan memberikan perlakuan kepada 

para atlet BATMAN F.C yang akan bertanding dalam kompetisi BINPORA yang 

diselenggarakan di Zona 6 Futsal Gunungpati. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bola
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2.2.6 Hubungan Antara Relaksasi Pernafasan Dengan Kecemasan Atlet 

 Sumber-sumber kecemasan atlet dalam menghadapi pertandingan dapat 

berasal dari  dalam diri atlet maupun dari luar diri atlet. Namun darimanapun 

sumbernya, tetap pada akhirnya respon yang dipilih atlet sendirilah yang 

menentukan apakah dia akan cemas atau tidak. Gejala yang timbul akibat 

kecemasan dapat berupa gejala psikis dan gejala fisik. Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya kerja otak akibat pikiran-pikiran  yang terlalu banyak dan tidak 

pasti sehingga menjadikan kerja otot-otot pernafasan yang dikendalikan oleh otak 

tidak stabil yang kemudian menjadikan nafas terengah-engah sehingga 

penyerapan oksigen dari luar dan pembentukan karbondioksida dalam tubuh tidak 

maksimal.  

 Hal ini menyebabkan otak dan darah kekurangan suplai oksigen sehingga 

sistem metabolisme tubuh menjadi terganggu. Hal inilah yang mengakibatkan 

berbagai gejala-gejala fisik yang beriringan dengan munculnya gejala psikis 

seperti otot menjadi tegang, tubuh serasa lemas, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, 

dan sebagainya. Sehingga teknik untuk mengurangi kecemasan dengan relaksasi 

pernafasan sangat efektif untuk mengurangi gejala-gejala baik fisik maupun psikis 

atlet. Karena dalam teknik ini atlet akan diberikan pengarahan atau pemfokusan 

pikiran agar lebih tenang dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak pasti agar 

kinerja otak dapat lebih berkurang, hal ini akan mengurangi gejala psikis yang 

timbul akibat kecemasan. Sedangkan teknik pernafasan dilakukan untuk 

membantu mengurangi gejala-gejala fisik yang diakibatkan oleh kurangnya suplai 
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oksigen ke dalam tubuh, sehingga nafas menjadi lancar dan efektif, metabolisme 

tubuh meningkat, dan tidak mudah lelah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rochaini dan Pratiwi (2009:1) pada siswa 

yang mengalami kecemasan komunikasi interpersonal yang kemudian diberikan 

terapi relaksasi menunjukan bahwa perubahan yang sangat signifikan dari tingkat 

tinggi menjadi rendah terhadap derajat kecemasan komunikasi interpersonal 

siswa. Kustanti dan Widodo (2008:131) dalam penelitiannya juga menyimpulkan 

bahwa teknik relaksasi dapat mengubah status mental pasien skizofrenia di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

 Dewi, Setyoadi dan Widastra (2009:46) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa teknik relaksasi nafas dapat mengurangi persepsi terhadap rasa nyeri pada 

lansia dengan artritis reumatoid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ghofur 

dan Purwoko (2007:1) bahwa teknik nafas dalam dapat mengurangi tingkat 

kecemasan pada pasien persalinan. 

 Zelianti,Sujawro dan Hartoyo (2012:1)  mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa teknik relaksasi nafas dalam dapat mengurangi tingkat emosi klien perilaku 

kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang. 

 Dari berbagai penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa teknik relaksasi pernafasan dapat mengatasi gejala-gejala kecemasan baik 

yang berupa aspek fisik maupun aspek psikis seorang atlet. Jadi, teknik relaksasi 

pernafasan memiliki pengaruh terhadap kecemasan atlet futsal yang hendak 

bertanding. 
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2.3 Hipotesis 

 Arikunto (2006:71) mengatakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kajian teoritik diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Relaksasi pernafasan efektif 

untuk mengurangi kecemasan atlet futsal yang hendak bertanding” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan model 

pendekatan eksperimen. Penelitian eksperimen (Latipun, 2010:5), merupakan 

penilitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk 

mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. 

Manipulasi yaitu memberikan perlakuan atau mengkondisikan keadaan yang 

berbeda kepada subjek penelitian (Seniati, 2011:35). Manipulasi yang dilakukan 

dapat berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan kepada individu atau 

kelompok, dan setelah itu dilihat pengaruhnya. Dalam penelitian eksperimen ini, 

peneliti menggunakan jenis eksperimen kuasi. Eksperimen kuasi adalah jenis 

penelitian eksperimen yang tidak asli dan mengikuti peraturan-peraturan tertentu 

(Arikunto, 2006:84). 

3.2 Desain Eksperimen 

 Desain eksperimen ini berupa pretest-posttest control group design. 

Mengenai pengertian desain penelitian ini, penjabaran dari Latipun (2010, 68) 

merupakan susunan desain penelitian yang dilakukan dengan jalan memberikan 

perlakuan kepada subjek dengan adanya kelompok kontrol. Hal ini dilakukan agar 

efek perlakuan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Karena kelompok yang 

akan diberikan perlakuan adalah kelompok eksperimen, dan yang tidak diberikan 
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perlakuan adalah kelompok kontrol, sehingga perbedaan data setelah perlakuan 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dapat menggambarkan 

keefektifan perlakuan. Dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak 2 kali tiap 

kelompok yaitu saat pretest dan posttest kelompok eksperimen, serta pretest dan 

posttest kelompok kontrol, maka itu desain ini diberi nama pretest-posttest control 

group design.  

 

 

 

Gambar 3.1 Desain eksperimen ulang (pretest-posttest control group design) 

Keterangan : 

O1 = Pretest pada kelompok eksperimen 

O2 = Posttest pada kelompok eksperimen 

X = Perlakuan teknik relaksasi pernafasan pada kelompok eksperimen 

O3 = Pretest pada kelompok kontrol 

O4 = Posttest pada kelompok kontrol 

 

3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian didefinisikan sebagai objek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian yang akan diteliti (Arikunto, 2006:97). 

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan variabel utama 

dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu relaksasi pernafasan dan kecemasan 

atlet. 

KE  O1  → (X) → O2 

KK O3  →  (-) → O4 
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3.3.1 Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi (Arikunto, 2006:97). 

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah relaksasi pernafasan. 

3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dalam penelitian. Yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecemasan atlet. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Kecemasan Atlet 

 Kecemasan  atlet adalah  reaksi  emosi  negatif  terhadap  keadaan tegang  

dalam  wujud  perasaan gelisah dan  khawatir mengenai hal yang tidak 

dikehendaki, belum tentu terjadi dalam pertandingan, yang ditunjukkan oleh atlet 

berupa gejala-gejala fisik dan psikis sebelum atlet tersebut bertanding. Kecemasan 

bertanding diungkap dengan menggunakan Skala Kecemasan Bertanding  Sport 

Anxiety Scale-2 (SAS-2) yang disusun oleh Smith R. E. et al yang didasarkan 

pada gejala-gejala kecemasan pada atlet dalam menghadapi pertandingan, yang 

telah dikelompokkan menjadi tiga gejala, yaitu: somatik, khawatir, dan gangguan 

konsentrasi. 

3.4.2 Relaksasi pernafasan 

 Relaksasi pernafasan adalah  sebuah metode terapi dengan mengatur 

irama pernafasan secara teratur, dinamis dan harmonis, sehingga pemusatan 
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pikiran dan penghayatan dapat mempercepat proses penyembuhan atau  

menghilangkan  stres dan kecemasan  serta memelihara dan meningkatkan 

kesehatan fisik dan mental. Dalam relaksasi pernafasan terdapat 4 unsur yang 

harus ada dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah situasi yang tenang, posisi 

yang nyaman, perangkat mental, dan sikap pasif.  

 Dalam proses relaksasi pernafasan akan terjadi penenangan nafas yang 

dikonsentrasikan (pemusatan dan imajinasi pikiran) untuk mengembalikan kondisi 

tubuh dan jiwa menjadi lebih baik. Proses relaksasi ini dilakukan pada posisi 

duduk bersila, badan tegak dengan kedua tangan diletakkan  dikedua lutut kaki, 

tubuh dalam keadaan rileks atau tidak ada pengejangan dan mata terpejam. Tubuh 

dan mental dibiarkan dalam keadaan kosong dari segala pikiran, perasaan, angan-

angan atau jangan memikirkan apapun, baru setelah itu lakukan pemusatan 

pikiran/ konsentrasi diiringi dengan irama pernafasan yang teratur. 

 Eksperimen menggunakan teknik relaksasi pernafasan ini dilakukan 

dalam  6 tahap. Yaitu tahap perkenalan, pembukaan, pengisian skala kecemasan 

bertanding yang pertama, praktek relaksasi pernafasan, ,pengisian skala 

kecemasan bertanding yang kedua, dan penutup. Rancangan latihan teknik 

relaksasi pernafasan dapat dilihat dalam tabel berikut: 

3.2 Tabel Rancangan Penelitian Relaksasi Pernafasan 

Sesi  Tujuan Waktu 

1. Perkenalan Memperkenalkan diri dan membuat 

rapport yang baik kepada peserta 

2 menit 

2. Pembukaan Memberikan pemahaman kepada peserta 

tentang tujuan peneliti dan latihan yang 

10 menit 
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akan dilakukan 

3. Pengisian 

Skala SAS-2 

(pretest) 

Memperoleh data tentang tingkat 

kecemasan peserta 

5 menit 

4. Pemberian 

relaksasi 

pernafasan 

Mengurangi kecemasan peserta yang 

hendak bertanding 

20 menit 

5. Pengisian 

Skala SAS-2 

(posttest) 

Memperoleh data tentang tingkat 

kecemasan peserta 

5 menit 

6. Penutup Menutup pelatihan dengan berdoa 

bersama-sama 

3 menit 

3.5  Subjek Penelitian 

 Arikunto (2006:145) menyatakan bahwa subjek penelitian adalah subjek 

yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Namun apabila subjek penelitiannya 

terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya yang memadai, maka dapat 

dilakukan studi populasi yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. 

Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah subjek harus merupakan atlet futsal 

BATMAN F.C dan Mustika F.C yang hendak bertanding dalam turnamen 

BINPORA. 

3.5.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang paling sedikit 

memiliki sifat-sifat yang sama (Arikunto, 2006:130). Dari populasi ini kemudian 

diambil contoh atau sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi.  Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah atlet futsal BATMAN F.C dan 

Mustika F.C yang hendak bertanding pada turnamen BINPORA. 
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3.5.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi 

responden yang memenuhi syarat sebagai populasi. Hal ini ditegaskan oleh 

Arikunto (2006:134) bahwa bila subjek yang digunakan kurang dari 100, maka 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. 

Maksud dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang 

relevan, akurat dan reliabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala psikologi yaitu alat ukur yang berupa beberapa pertanyaan 

yang mengungkap aspek atau atribut afektif (Azwar, 2010:3).  Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala bentuk rating scale. Rahayu dan 

Ardani (2004:20) menyebutkan rating scale adalah pencatatan gejala menurut 

tingkatannya. Rating scale ini pencatatannya relatif mudah dan menunjukkan 

keseragaman antara pencatat, dam mudah dianalisis secara statistik. 

 Pengumpulan data melalui skala dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) yang disusun oleh Smith, R. E. et al 

dari University of Washington pada tahun 2006 yang merupakan pengembangan 

dari alat ukur skala kecemasan bertanding. SAS-2 ini merupakan penyempurnaan 

dari skala kecemasan Sport Anxiety Scale (SAS) yang dipopulerkan oleh Smith, 

Smoll, & Schutz pada tahun 1990. Dalam skala yang ada dalam SAS dianggap 
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tidak dapat mengukur kecemasan atlet secara menyeluruh serta tidak dapat 

diaplikasikan untuk atlet muda dan anak-anak. Maka dari itu dalam SAS-2 ini 

skala yang digunakan sudah disempurnakan untuk bisa mengukur aspek 

kecemasan bertanding atlet secara lebih menyeluruh serta dapat digunakan untuk 

atlet muda/remaja dan atlet usia anak-anak. Skala ini sangat cocok untuk diujikan 

dalam penelitian ini karena skala SAS-2 dapat diaplikasikan pada pengukuran 

kecemasan atlet dari segala kalangan usia dan para atlet yang akan digunakan 

untuk sampel dalam penelitian ini adalah atlet usia muda dari usia 18-24 tahun. 

 Dalam skala ini, peneliti menggunakan tiga gejala kecemasaan saat 

hendak menghadapi pertandingan yang kemudian dikembangkan menjadi skala 

kecemasan bertanding yang diberi nama Sport Anxiety Scale-2 yaitu gangguan 

somatik, khawatir  dan gangguan konsentrasi.  

Tabel 3.3. Blue Print Sport Anxiety Scale-2 

Gejala Item No Item 

 

 

 

Gangguan somatik 

1. Tubuh saya terasa tegang 

2. Saya merasakan ketegangan diperut saya 

3. Otot-otot saya terasa gemetar 

4. Perut saya terasa mual 

5. Otot-otot saya terasa tegang karena saya 

     cemas 

 

2, 6, 10, 12, 

14 

 

 

 

1. Saya khawatir saya tidak akan bermain baik 

2. Saya khawatir saya akan mengecewakan 

orang-orang yang saya kenal 

3. Saya khawatir saya tidak menampilkan 

permainan terbaik saya 

3, 5, 8, 9, 11 
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Khawatir 

4. Saya khawatir akan bermain dengan buruk 

5. Saya khawatir saya akan melakukan 

kesalahan saat pertandingan 

 

 

 

Gangguan 

konsentrasi  

1. Saya sulit berkonsentrasi pada permainan 

2. Saya sulit untuk fokus kepada apa yang 

harus saya lakukan 

3. Saya kehilangan fokus ketika bertanding 

4. Saya tidak dapat berfikir jernih ketika 

bertanding 

5. Saya memiliki waktu yang sulit untuk fokus 

kepada apa yang diintruksikan oleh pelatih 

saya. 

1, 4, 7, 13, 

15 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan 

menggunakan pendekatan secara analisis kuantitatif, Peneliti menggunakan angka 

yang dideskripsikan dengan menggunakan kesimpulan yang didasari oleh angka 

yang diolah dengan teknik statistik untuk analisis datanya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan bantuan statistik deskriptif yaitu bagian statistik yang hanya 

membicarakan mengenai pengumpulan data, penyajian data, dan penentuan nilai-

nilai statistik, pembuatan diagram atau gambar mengenai suatu hal dari data yang 

sudah dianalisis. 

3.7.1 Validitas Instrumen 

 Pengukuran validitas instrumen pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan validitas konstruk (construct validity) dari isi sajian materi relaksasi 

pernafasan dan rating scale yang diberikan dalam ekperimen tersebut. Validitas 

ini merujuk pada sejauh  mana alat ukur jika dilihat dari isinya memang mengukur 
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apa yang ingin diukur. Validitas konstrak yang telah dicapai alat ukur, sedikit 

banyak tergantung pada penilaian subjektif individual. Validitas isi tidak 

memerlukan perhitungan statistik apapun melainkan hanya melalui analisis 

rasional lewat professional judgement. 

 Validitas teknik relaksasi pernafasan dan skala SAS-2 sebagai alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini dikonsultasikan pada dua dosen 

pembimbing yaitu Liftiah, S.Psi, M.Si dan Luthfi Fathan S.Psi, M.Si serta skala 

yang digunakan merupakan skala SAS-2 yang telah terstandard dan 

disempurnakan oleh 4 ahli  dari Amerika untuk mengukur kecemasan atlet. 

 Setelah melakukan konsultasi dan perbaikan dalam rating scale SAS-2 dan 

rancangan  teknik relaksasi pernafasan tersebut, pada akhirnya validitas isi pada 

penelitian ini dapat terpenuhi melalui analisis rasional lewat professional 

judgement.  

3.7.2 Validitas Internal Eksperimen 

 Validitas internal (internal validity) merupakan validitas penelitian yang 

berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengaruh yang diamati (Y) dalam 

suatu eksperimen benar-benar hanya terjadi karena (X) yaitu perlakuan yang 

diberikan (variabel perlakuan). 

 Validitas internal penelitian eksperimen ini diketahui dengan : 

1. Menggunakan kelompok kontrol agar hasil pengukuran setelah eksperimen 

meyakinkan bahwa hasil itu merupakan benar-benar efek dari perlakuan. 

2. Pemilihan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang memiliki 

proactive history yang sama yaitu tingkatan level atlet serta kompetisi yang 
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diikuti sama, dan waktu pengukurannya pun sama, yaitu dilakukan 1 jam 

sebelum bertanding.  

3. Menggunakan dua kali pengukuran yaitu pretest dan posttest untuk 

mengetahui efek perlakuan secara lebih akurat. 

4. Menghindari interaksi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

selama berlangsungnya perlakuan, dengan menempatkan pada tempat dan 

waktu yang berbeda ketika kelompok eksperimen diberikan perlakuan. 

5. Memberikan informasi pada subjek bahwa tes yang  akan dilakukan tidak 

akan mempengaruhi IPK bahkan hasilnya akan terjaga kerahasiaannya, 

sehingga subjek tidak melakukan faking saat diberikan tes pengukuran.  

6. Mengindari terjadinya proses pembelajaran terhadap suatu perlakuan yang 

diberikan kepada atlet sebelum pemberian terapi relaksasi pernafasan 

7. Memenuhi syarat-syarat penunjang dalam prosedur pemberian relaksasi 

pernafasan seperti tempat yang tenang, menempatkan posisi yang senyaman 

mungkin, dan pemberian perangkat mental yang sudah disusun oleh peneliti. 

3.7.3 Reliabilitas 

 Reliabilitas berasal dari kata reliabel yang artinya dapat dipercaya, dapat 

diandalkan. Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau 

sudah reliabel, akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Berdasarkan analisis menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan 

bantuan SPSS Versi 17.0 For Windows diperoleh hasil untuk reliabilitas skala 
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SAS-2 diperoleh koefisien sebesar 0,822.  Skala tersebut dinyatakan reliabel dalam 

kategori tinggi. Interpretasi reliabilitas skala didasarkan pada tabel 3.9 (Arikunto, 

2006: 245) dibawah ini: 

Tabel 3.4 Interpretasi Reliabilitas 

Besarnya Linier r Interpretasi 

0,800 – 1,000 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 

0,400 – 0,600 Agak Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah 

3.8 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode statistik karena 

metode ini merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, 

menyajikan serta menganalisis data penelitian yang berwujud angka dan metode 

statistik dapat memberikan hasil yang objektif. Hal ini merupakan dasar yang 

dapat  dipertanggungjawabkan untuk mencari kesimpulan yang benar. Untuk 

mengetahui efektivitas dari variabel bebas dalam penelitian ini, maka digunakan 

cara perhitungan menggunakan program SPSS 16 dengan menggunakan teknik 

Wilcoxon Mann-Whitney U- Test. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang 

telah ditetapkan untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang telah dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak. Pada bab ini akan disajikan 

beberapa hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan penelitian yang 

disajikan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan 

penelitian, deskripsi data hasil penelitian, analisis data dan pembahasan. 

4.1 Persiapan Penelitian 

4.1.1 Orientasi Kancah Penelitian 

 Penelitian kali ini diambil di klub futsal yang mengikuti kompetisi 

turnamen futsal BINPORA. BINPORA adalah turnamen futsal antar-Kota yang 

diadakan di Semarang dengan sistem liga dan diperuntukan untuk mahasiswa. 

Masing-masing tim menurunkan 15 pemain dan 3 official dalam turnamen ini, 

namun dalam satu pertandingan hanya diperbolehkan menurunkan 11 atlet untuk 

bertanding. Penelitian bertempat di Kost Aris Cahya Ramadhan untuk kelompok 

eksperimen dan di GOR Jatidiri untuk kelompok kontrol.  

 Peneliti memilih atlet futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C yang 

hendak bertanding  sebagai subjek penelitian dalam penelitian kali ini. Waktu 

yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah 1 jam sebelum 

pertandingan. Pengambilan tempat untuk penelitian kelompok eksperimen 
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bertempat di kost Tower yang merupakan kost Aris Cahya Ramadhan sebagai 

salah satu atlet futsal BATMAN F.C.  Hal ini dilakukan adalah supaya syarat-

syarat perlakuan dapat terpenuhi, diantaranya adalah tempat yang  tenang dan 

nyaman, karena memang kost tersebut bertempat di daerah Patemon, Gunungpati 

yang jauh dari jalan raya, dan berada diantara kebun-kebun, jadi suasa hening 

dapat terjaga. Disamping  itu tempat kost ini juga biasa dijadikan BaseCamp 

untuk atlet-atlet BATMAN sebelum melakukan pertandingan, jadi bisa dipastikan 

para atlet sudah biasa dan merasa nyaman terhadap suasana lingkungan kost 

tersebut disamping teras tempat pelaksanaan penelitiannya pun luas dan cukup 

untuk melakukan teknik relaksasi pernafasan. 

 Sementara untuk penelitian kelompok kontrol dilakukan di GOR Jatidiri 

Karena memang tim Mustika F.C biasa melakukan pemanasan 1 jam sebelum 

pertandingan di GOR Jatidiri. Jadi peneliti sekalian memberikan pretest kemudian 

atlet dibiarkan bermain-main dengan bola dan melakukan pemanasan selama 20 

menit lalu diberikan postest. 

4.1.2 Proses Perijinan 

 Persiapan penelitian dilakukan untuk memperlancar proses penelitian, 

salah satu persiapan yang dilakukan adalah melakukan beberapa tahap perijinan. 

Pertama, peneliti meminta surat permohonan ijin penelitian dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang ditanda tangani oleh Dekan 

Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor 5664/UN37.1.1/PP/2013 dan 

5663/UN37/1.1/PP/2013 yang ditujukan kepada manajer masing-masing tim. 

Setelah mendapatkan ijin dari masing-masing manajer, peneliti melakukan 
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serangkaian penelitian yang terdiri dari pengambilan data pretest, pemberian 

perlakuan, dan pengambilan data posttest untuk tim BATMAN F.C, serta 

pengambilan data pretest, lalu pengambilan data posttest untuk tim MustikaF.C. 

 Perlakuan dilakukan selama 45 menit pada masing-masing tim yaitu pada 

tanggal 27 dan 29 November 2013. Setelah melakukan penelitian, peneliti 

mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari pengurus cabang 

olahraga masing-masing tim dengan nomor 009/PSSI-PEKL/XI/2013 dan 

017/MSK-BLRA/XII/2013. 

4.1.3 Penentuan Subjek Penelitian 

 Peneliti memilih atlet futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C yang hendak 

bertanding sebagai subjek penelitian dalam penelitian kali ini. Batik Mania 

(BATMAN) dan Mustika Futsal Club  merupakan tim yang mengikuti kompetisi 

turnamen BINPORA (Bina Prestasi Olahraga) yang diadakan disemarang. Klub 

futsal ini diikuti oleh atlet-atlet futsal yang semuanya asli kelahiran dari Kota 

Pekalongan dan Blora yang sedang merantau di Semarang. Kedua klub 

merupakan klub futsal yang dibentuk untuk mewakili masing-masing Kota dalam 

turnamen- turnamen yang diadakan di daerah Semarang dan sekitarnya. 

 Berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan, terdapat 22 atlet yang 

memenuhi kriteria tersebut dengan rincian 11 atlet BATMAN F.C dan 11 atlet 

Mustika F.C. BINPORA memberikan syarat bahwa atlet yang boleh diikutkan 

pada setiap pertandingannya adalah berjumlah 11 atlet. 22 atlet dari 2  tim tersebut 

kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan teknik nonrandomized. Pembagian 
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kelompok ini ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu tim BATMAN F.C sebagai 

kelompok eksperimen dan tim Mustika F.C sebagai kelompok kontrol. 

Mengingat atlet-atlet Mustika F.C biasa memiliki agenda pemanasan 

sebelum pertandingan, maka peneliti tidak diizinkan untuk melakukan perlakuan 

beberapa saat sebelum pertandingan, maka dari itu untuk keefektifan peneliti 

memilih atlet BATMAN F.C untuk diberikan perlakuan teknik relaksasi 

pernafasan. Setelah proses pengelompokkan dilakukan,didapatkan  jumlah 11 atlet 

sebagai kelompok eksperimen dan 11 atlet sebagai kelompok kontrol. 

Tabel 4.1 Daftar Nama Subjek Penelitian 

   

 

No Nama Pemain Umur Nama Tim 

1  Lutfi Rahman 23 tahun BATMAN F.C. 

2 Muhsa Arif Utama 21 tahun BATMAN F.C. 

3 Siswanto 24 tahun BATMAN F.C. 

4 Aries Cahya Ramadhan 22 tahun BATMAN F.C. 

5 Muh. Irkham 22 tahun BATMAN F.C. 

6 Tri Julianto 20 tahun BATMAN F.C. 

7 Mochammad Khakam As‟ad 21 tahun BATMAN F.C. 

8 M. Said Aqil 21 tahun BATMAN F.C. 

9 Hafid Agung Yonas 24 tahun BATMAN F.C. 

10 Fuad Miko Yulianto 21 tahun BATMAN F.C. 

11 Saiful Alim 21 tahun BATMAN F.C. 

12 Ahmad Filter Anas 20 tahun Mustika F.C. 

13 Dwi Hermawan 22 tahun Mustika F.C. 

14 Vidha Yudha 22 tahun Mustika F.C. 
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15 Dyan Febri Ardhika 22 tahun Mustika F.C. 

16 Muhammad Ainul Yakin 24 tahun Mustika F.C. 

17 Noorca Amerta 21 tahun Mustika F.C. 

18 Ganggas Firmata 20 tahun Mustika F.C. 

19 Ferdian Dika 23 tahun Mustika F.C. 

20 S. Santoso Aji 21 tahun Mustika F.C. 

21  Risang Yanuarendra 19 tahun Mustika F.C. 

22 Arta Efy Setiawan 24 tahun Mustika F.C. 

 

Tabel 4.2 Daftar Nama Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

No. Nama No. Nama 

1  Lutfi Rahman 1 Arta Efy Setiawan 

2 Muhsa Arif Utama 2 Dwi Hermawan 

3 Siswanto 3 Vidha Yudha 

4 Aries Cahya Ramadhan 4 Dyan Febri Ardhika 

5 Muh. Irkham 5  Muhammad Ainul Yakin 

6 Tri Julianto 6 Noorca Amerta 

7 Mochammad Khakam As‟ad 7 Ganggas Firmata 

8 M. Said Aqil 8 Ferdian Dika 

9 Hafid Agung Yonas 9 S. Santoso Aji 

10 Fuad Miko Yulianto 10 Risang Yanuarendra 

11 Saiful Alim 11 Ahmad Filter Anas 

 

4.1.4 Persiapan Instrumen Penelitian 

4.1.4.1 Penyusunan Instrumen 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen baku 

SAS-2 untuk mengukur kecemasan atlet. SAS-2 diperkanalkan oleh Smith et all 

pada tahun 2006 dalam jurnalnya yang berjudul Measurement of 

Multidimensional Sport Performance Anxiety in Children and Adults: The Sport 

Anxiety Scale-2.  
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 SAS-2 ini merupakan penyempurnaan dari skala SAS yang awalnya 

ditemukan oleh Smith, Smoll, & Schutz pada tahun 1990. Smith et all melakukan 

beberapa tahapan dalam membuat SAS-2 sebelum akhirnya format penyajiannya 

disempurnakan oleh peneliti sesuai dengan fungsi dan subjek yang digunakan, 

dalam penyusunan instrumen ini dilakukan beberapa tahap,  yaitu : 

a. Menyusun item penelitian 

Smith, et all pada awalnya menyusun item penelitian dilakukan dengan 

membagi variabel penelitian menjadi tiga aspek, kemudian dari tiga aspek tersebut 

dijabarkan menjadi indikator-indikator dan kemudian disusun menjadi 15 item 

dalam bentuk rating scale.  

b. Menentukan karakteristik jawaban 

Peneliti pada awalnya mentukan karakteristik jawaban berupa pilihan dari 

“sangat terasa”, “terasa”, “tidak terasa”, dan “sangat tidak terasa”, namun setelah 

diterjemahkan dan disesuaikan dengan bahasa Indonesia maka pilihan jawaban 

tersebut diganti menjadi “sangat sesuai”, “sesuai”, “tidak sesuai” dan “sangat 

tidak sesuai”.  

Rating scale kecemasan atlet yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki pernyataan-pernyataan yang bersifat favourable. Favourable artinya 

pernyataan tersebut memihak atau sesuai dengan keadaannya, pernyataan-

pernyataan tersebut memiliki skor 4 bila atlet merasakan gejala kecemasan dengan 

sangat jelas dan memilih jawaban “sangat sesuai” dalam pengamatan, skor 3 bila 

atlet merasakan gejala kecemasan namun tidak terlalu terasa bila tidak sengaja 

mencoba untuk merasakan dengan memilih jawaban “sesuai”, skor 2 bila atlet 
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kadang-kadang merasakan gejala kecemasan namun tidak terlalu terasa dan 

memilih jawaban “tidak sesuai”, dan skor 1 bila atlet tidak merasakan gejala 

kecemasan dalam pengamatan denan memilih jawaban “sangat tidak sesuai” 

c. Menyusun format instrumen 

Format rating scale kecemasan atlet disusun untuk memudahkan 

pengamat dalam mengisi lembar pengamatan. Format rating scale kecemasan 

atlet adalah sebagai berikut : 

1) Identitas subjek penelitian 

Identitas subjek penelitian yang terdapat dalam rating scale kecemasan 

atlet ini berisi nama atlet dan tim futsal yang mereka bela. 

2) Petunjuk pengisian 

Petunjuk pengisian memberikan informasi kepada pengamat mengenai tata 

cara mengisi lembar rating scale kecemasan atlet dengan benar, sehingga dapat 

memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri subjek. 

3) Butir-butir instrumen 

Butir instrumen rating scale kecemasan atlet ini berupa pernyataan-

pernyataan mengenai gejala-gejala keccemasan atlet yang berisi 15 item 

pernyataan. 

4.1.5 Penyusunan Perlakuan Teknik Relaksasi Pernafasan 

`Penelitian ini menggunakan teknik relaksasi pernafasan  sebagai 

perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Relaksasi pernafasan 

adalah  sebuah metode terapi dengan mengatur irama pernafasan secara teratur, 

dinamis dan harmonis, lalu dilakukan pemusatan pikiran agar dapat mempercepat 
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proses penyembuhan atau menghilangkan  stres dan kecemasan  serta memelihara 

dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Relaksasi pernafasan  memiliki 

berbagai prosedur dan syarat agar memberikan efek yang diharapkan. Peneliti 

ingin menggunakan teknik relaksasi pernafasan yang memiliki manfaat untuk 

mengurangi kecemasan atlet yang hendak bertanding. Perlu dipenuhi beberapa 

syarat dan prosedur agar teknik relaksasi pernafasan itu sendiri dapat berhasil dan 

memberikan efek yang diharapkan, diantaranya : 

5. Tempat yang tenang 

Tempat yang tenang mutlak diperlukan bagi para pemula, karena biasanya 

para pemula atau orang yang tidak pernah atau jarang melakukan relaksasi 

masih sangat mudah dipengaruhi oleh stimulasi eksternal. Jadi, ruang 

terapi seharusnya bebas dari gangguan eksternal seperti suara bising dan 

bau-bau yang menyengat agar pemusatan pikiran dapat dilakukan dengan 

mudah oleh peneliti. 

6. Posisi yang nyaman 

Beberapa ahli  sangat menyarankan posisi duduk meskipun sejumlah 

teknik meditasi lain mengemukakan bahwa posisi berbaring juga dapat 

dilakukan, namun dalam penelitian kali ini peneliti menghindari posisi 

berbaring untuk menghindarkan atlet dari kondisi tidur.  

7. Perangkat mental 

Perangkat mental disini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan 

suatu perhatian misalkan berupa kata-kata, musik, dan lain sebagainya. 

Secara internal individu mengurangi suatu kata tertentu pada setiap 
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hembusan nafas, dan hal ini dilakukan berulang-ulang dalam 

berlangsungnya proses relaksasi pernafasan. 

8. Sikap pasif 

Yang dimaksud sikap pasif disini bukannya tidak perduli, melainkan diam 

dalam posisi tertentu, sehingga keadaan tersebut dikatakan kondisi pasif. 

Dalam kondisi ini, tubuh tidak melakukan gerakan-gerakan tertentu dan 

dalam konteks mental, pikiran tidak bersifat reaktif terhadap bayangan 

alam pikiran yang muncul sendiri. Sehingga pemusatan pikiran yang 

dilakukan peneliti menjadi lebih mudah. 

 Relaksasi pernafasan akan terjadi penenangan nafas yang 

dikonsentrasikan (pemusatan dan imajinasi pikiran) di dalamnya untuk 

mengembalikan kondisi tubuh dan jiwa menjadi lebih baik. Prosedur relaksasi 

pernafasan ini dilakukan pada posisi duduk bersila, badan tegak dengan kedua 

tangan diletakkan  dikedua lutut kaki, tubuh dalam keadaan rileks/ tidak ada 

pengejangan dan  mata terpejam. Tubuh dan mental dibiarkan dalam keadaan 

kosong dari segala pikiran, perasaan, angan-angan atau jangan memikirkan 

apapun, baru setelah itu lakukan pemusatan pikiran/ konsentrasi diiringi dengan 

irama pernafasan yang teratur. Cara mengatur nafasnya adalah dengan menarik 

nafas 5 detik dan tahan 10 detik lalu buang nafas perlahan 7 detik. Hal ini 

dilakukan terus menerus sampai akhir sesi, sambil melakukan pemusatan-

pemusatan pikiran melalui sugesti-sugesti positif yang diucapkan oleh peneliti. 
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4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Pengambilan Data 

 Pengambilan data dalam penelitian kali ini dilakukan sebanyak dua kali 

tiap kelompok penelitiannya yaitu pada saat pretest dan posttest yang dilakukan 

sebelum dan sesudah perlakuan. Pengambilan data dilakukan kepada seluruh 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pretest  dan posttest dilakukan 

sebanyak satu kali tiap kelompoknya yaitu pada tanggal  27 November 2013 

untuk kelompok eksperimen dan 29 November 2013 untuk kelompok Kontrol.  

Pretest dan posttest melibatkan seluruh subjek penelitian baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol dan tiga orang pengamat. Eksperimen 

dilakukan kepada 11 atlet pada kelompok eksperimen dengan memberikan 

perlakuan berupa teknik relaksasi pernafasan. 

 Pemberian perlakuan dengan teknik relaksasi pernafasan  dilakukan 1 jam 

sebelum tim BATMAN F.C. melakukan pertandingan, dengan pertimbangan 

perlakuan tidak memakan waktu yang lama, tidak mengganggu persiapan 

pertandingan tim BATMAN F.C dan teknik relaksasi pernafasan akan lebih 

maksimal manfaatnya bila dilakukan beberapa saat sebelum pertandingan dimulai 

dimana tingkat kecemasan sedang memuncak, sehingga tingkat kecemasan atlet 

dapat berkurang dan bertahan sampai selesai pertandingan setelah diberikan 

perlakuan. Subjek didengarkan musik-musik relaksasi sambil melakukan teknik 

pernafasan sehingga membantu subjek untuk memasuki kondisi alpha sehingga 

sugesti-sugesti positif dari peneliti dapat masuk ke alam bawah sadar subjek. 

Perlakuan ini dilakukan selama 20 menit yang diinstruksikan oleh peneliti sendiri 
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dengan bantuan pelatih dan asisten peneliti yaitu Dedy Pratama dan Muntaha 

untuk mendokumentasikan kegiatan. 

 Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen dilaksanakan di 

pelataran depan kost Aris Cahya Ramadhan sebagai salah satu pemain BATMAN 

F.C. Perlakuan dilakukan di pelataran kost yang tenang dan sepi dari lalu lalang 

kendaraan karena memang  untuk memperkuat proses relaksasi dari perlakuan 

yang diberikan. 

4.2.2 Pelaksanaan Skoring 

 Skoring dilakukan setelah semua pengambilan data pretest dan posttest 

terkumpul, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan skoring 

antara lain : 

a. Memberikan kode nama pada subjek 

b. Memberi skor pada jawaban-jawaban yang telah diisi oleh pengamat dengan 

memberikan skor 1 sampai 4 untuk jawaban. Penskoran butir item pada alat 

pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Penskoran Butir Item 

 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

4 

3 

2 

1 

 

c. Mengelompokkan kelompok subjek penelitian, yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen, kemudian masing-masing untuk data pretest dan data 

posttest pada tiap kelompok. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti 

dalam melakukan tabulasi data perhitungan. 
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d. Melakukan olah data yang menggunakan metode statistik Wilcoxon Mann-

Whitney U- Test yang meliputi pengujian terhadap kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen serta hasil pretest dan hasil posttest. 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik Wilcoxon 

Mann-Whitney U- Test untuk melihat pengaruh teknik relaksasi pernafasan untuk 

mengurangi kecemasan atlet futsal yang hendak bertanding secara lebih 

mendalam antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol serta hasil pretest 

dan hasil posttest. Perlu diketahui bahwa dalam hasil analisis data di bawah ini 

jika sig>0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. Sebaliknya jika sig<0,05 maka Ho 

ditolak, Ha diterima. 

 Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

4.3.1.1 Hasil uji hipotesis kelompok eksperimen 

Tabel 4.4 Hasil uji hipotesis kelompok eksperimen 

 

Test Statistics 

 
Eksperimen postest - 
Eksperimen pretest 

Z -2.814
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 

 

Berdasarkan analisis Wilcoxon Mann-Whitney U- Test diperoleh nilai 

signifikansi = 0,005 dengan nilai Z adalah -2.814. Angka tersebut menunjukkan 

angka yang signifikan sebab taraf signifikansi kurang dari 0,05 (sig<0,05). Data 
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pada pretest kelompok eksperimen memiliki nilai mean sebesar 35,5 sedangkan 

pada hasil posttest memiliki nilai mean sebesar 28,1. Berdasarkan perhitungan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima, artinya teknik 

relaksasi pernafasan efektif mengurangi kecemasan atlet futsal yang hendak 

bertanding pada kelompok eksperimen yang dilihat pada saat pretest dan posttest.  

4.3.1.2 Hasil uji hipotesis pretest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

Tabel 4.5 Hasil uji hipotesis pretest 

Test Statistics
a
 

 Pretest 

Mann-Whitney U 55.000 

Wilcoxon W 121.000 

Z -.364 

Asymp. Sig. (2-tailed) .716 

a. Grouping Variable: kelompok 

 Berdasarkan analisis Wilcoxon Mann-Whitney U- Test diperoleh nilai 

signifikansi = 0,716 dengan nilai Z adalah -0,364. Angka tersebut menunjukkan 

angka yang tidak signifikan sebab taraf  signifikansi lebih dari 0,05 (sig>0,05). 

Mean dari pretest kelompok kontrol dan eksperimen masing-masing 32,6 dan 

33,5. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan kecemasan atlet pada kedua kelompok  pada saat pretest atau sebelum 

perlakuan diberikan. 

4.3.1.3 Hasil uji hipotesis posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

Tabel 4.6 Hasil uji hipotesis posttest 

Test Statistics 

 Posttest 

Mann-Whitney U 2.000 

Wilcoxon W 68.000 

Z -3.849 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .000 
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Berdasarkan analisis Wilcoxon Mann-Whitney U- Test diperoleh nilai 

signifikansi = 0,000 dengan nilai Z adalah -3.849. Angka tersebut menunjukkan 

angka yang signifikan sebab taraf signifikansi kurang dari 0,05 (sig<0,05). Mean 

pada posttest kelompok kontrol dan eksperimen masing-masing sebesar 42,1 dan 

28,1. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

kecemasan atlet  yang signifikan pada kedua kelompok   pada saat posttest atau 

setelah perlakuan diberikan. 

4.3.1.4 Hasil uji hipotesis kelompok kontrol 

Tabel 4.7 Hasil uji hipotesis kelompok kontrol 

Test Statistics
a
 

 pretest 

Z -2.955 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

a. Grouping Variable: kelompok 

 Berdasarkan analisis Wilcoxon Mann-Whitney U- Test diperoleh 

nilai signifikansi = 0,003 dengan nilai Z adalah -2.955. Angka tersebut 

menunjukkan angka yang signifikan sebab taraf signifikansi kurang dari 0,05 

(sig<0,05). Data hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai mean dari pretest 

dan posttest kelompok eksperimen masing-masing adalah sebesar 32,6 dan 42,1. 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan 

kecemasan atlet  pada kelompok  kontrol saat pretest dan posttest. 
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4.3.1.5 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis pretest dan posttest kelompok eksperimen 

dan kontrol 

Tabel 4.8 Tabel Ringkasan Uji Hipotesis dengan Uji Statistik Wilcoxon Mann-

Whitney U- Test menggunakan SPSS 17 

 Tabel di atas merupakan ringkasan uji hipotesis kecemasan atlet futsal 

BATMAN F.C dan Mustika F.C dengan metode statistik Wilcoxon Mann-Whitney 

U- Test yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen saat pretest dilakukan, sedangkan 

pada saat posttest dilakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen setelah kelompok eksperimen diberikan 

perlakuan relaksasi pernafasan. Berdasar ringkasan tabel tersebut dapat diketahui 

juga bahwa pada kelompok eksperimen ada perbedaan yang signifikan pada saat 

pretest dan posttest setelah perlakuan berupa relaksasi pernafasan diberikan.  

 Berdasarkan ringkasan perhitungan tersebut makadapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kerja yang diajukan yaitu teknik relaksasi pernafasan  efektif 

untuk mengurangi kecemasan atlet futsal yang hendak bertanding diterima. 

 

 

No

. 

Keterangan Nilai 

Mean 

Signifikansi Keterangan 

1. Pretest Eksperimen 

Posttest Eksperimen 

33,5 
0,005 (p<0,05) Ada perbedaan 

28,1 

2. Pretest Kontrol 

Pretest Eksperimen 

32,6 
0,716 (p>0,05) 

Tidak ada 

perbedaan 33,5 

3. Posttest Kontrol 

Posttest Eksperimen 

42,1 
0,000 (p<0,05) Ada perbedaan 

28,1 

 4. Pretest Kontrol 

Posttest  Kontrol 

32,6 

42,1 

0,003 (p<0,05) Ada perbedaan 
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4.4 Hasil Penelitian Tambahan 

4.4.1 Hasil Analisis Deskriptif 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Peneliti menggunakan angka 

yang dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang didasari oleh angka 

yang diolah dengan metode statistik. Deskripsi data penelitian digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sebagai suatu hasil ukur berupa 

angka (kuantitatif) skor rating scale memerlukan suatu norma pembanding agar 

dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. Pada dasarnya interpretasi skor rating 

scale ini bersifat normatif, artinya makna skor diacukan pada posisi relatif skor 

dalam kelompok yang dibatasi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

bantuan statistik deskriptif dari distribusi data skor kelompok yang umumnya 

mencakup banyaknya subjek (N) dalam kelompok, mean skor kelompok (µ), 

standar deviasi skor (s), varians (s
2
), skor maksimum (Xmaks), dan skor minimum 

(Xmin). 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka tingkat kecemasan pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diukur dengan kriteria jenjang atau 

ordinal, yaitu menempatkan  subjek ke dalam kelompok-kelompok terpisah secara 

berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur. 

4.4.1.1 Gambaran Umum Kecemasan Atlet 

 Berikut dilakukan perhitungan kecemasan  atlet pada tiap kelompok subjek 

penelitian.  Kecemasan atlet BATMAN F.C dan MUSTIKA F.C diukur dengan 

menggunakan rating scale SAS-2. Rating scale ini terdiri dari tiga aspek yaitu : 
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1. Gangguan somatik 

2. Kekhawatiran 

3. Gangguan konsentrasi 

Aspek-aspek tersebut tertuang dalam 15 item yang memiliki skor tertinggi 

4 dan skor terendah 1 untuk mengungkap kecemasan atlet dapat dilihat dari 

kriteria dengan menggunakan perhitungan. 

Cara peneliti dalam menganalisis hasil penelitian ialah dengan 

menggunakan angka yang dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang 

didasari oleh angka yang diolah dengan metode statistik. Metode statistik 

digunakan untuk mencari tahu besarnya Mean Hipotetik (Mean Teoritik), dan 

Standar Deviasi (σ) dengan mendasarkan pada jumlah item, dan skor maksimal 

serta skor minimal pada masing-masing alternatif jawaban. Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi berdasarkan model 

distribusi normal. Penggolongan subjek ke dalam tiga kategori adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.9 Penggolongan Kriteria Analisis berdasar Mean Teoritis 

 

Interval Kriteria 

                       X < ( M – 1,0 σ ) Rendah 

(M – 1,0 σ ) ≤ X < (M + 1,0 σ ) Sedang 

(M + 1,0 σ ) ≤ X Tinggi 

 

Keterangan : 

M = Mean Teoritik 

σ = Standar Deviasi 

X = Skor 
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 Deskripsi data di atas memberikan gambaran mengenai distribusi skor 

pada kelompok subjek yang dikenai pengukuran dan berfungsi sebagai sumber 

informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti. 

Berdasarkan pedoman kategori interval kriteria analisis di atas maka untuk 

mengukur kecemasan atlet digunakan rating scale SAS-2 yang terdiri dari 15 item 

dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1, sehingga kecemasan atlet  ini dapat 

dinyatakan dengan kriteria. Berdasarkan rumus di atas, dilakukan perhitungan 

sebagai berikut : 

Jumlah item  = 15 

Range   = skor maksimal - skor minimal 

   = 4 – 1 =  3 

Skor maksimal = Jumlah item x skor maksimal per item 

   = 15 x 4 = 60 

Skor minimal  = Jumlah item x skor minimal per item 

   = 15 x 1 = 15 

Luas Jarak Sebaran = Jumlah skor maksimal – jumlah skor minimal 

   = 60 – 15 = 45 

Standar Deviasi (σ) = (skor maksimal – skor minimal) : 6 

   = 45 : 6 = 7,5 

Mean Teoritis  = Jumlah item x nilai tengah 

   = 15 x 2,5 = 37,5 

 Gambaran secara umum  kecemasan atlet berdasarkan perhitungan di atas 

diperoleh M =37,5 dan σ = 7,5. Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan dan akan 



78 
 

 

 

diaplikasikan pada masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

baik pretest maupun posttest sebagai berikut : 

Mean – 1,0 SD = 37,5 – 1,0 (7,5) = 30 

Mean + 1,0 SD = 37,5 + 1,0 (7,5) = 45 

 Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan menjadi sebuah 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Kriteria Kecemasan Atlet berdasar Mean Teoritis 

 

No. Interval Kriteria 

1.         X < 30 Rendah 

2. 30 ≤ X < 45 Sedang 

3. 45 ≤ X Tinggi 

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa apabila subjek penelitian 

memperoleh skor kurang dari 30, berarti kecemasan subjek berada dalam kategori 

rendah. Kemudian jika subjek penelitian memperoleh skor antara 30 hingga 45 

maka kecemasan subjek berada dalam kategori sedang, dan jika subjek 

memperoleh skor lebih dari 45 maka kecemasan subjek berada pada kategori 

tinggi. 

4.4.1.2 Gambaran Umum Pretest Kecemasan Atlet Kelompok Eksperimen 

 Berdasarkan perhitungan rumus di atas diperoleh distribusi frekuensi 

pretest kecemasan atlet  pada kelompok eksperimen adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Pretest Kecemasan Atlet Kelompok Eksperimen 

 

Kriteria Interval Ʃ  Subjek Prosentase 

Rendah         X < 30 0 0% 

Sedang 30 ≤ X < 45 8 73% 

Tinggi 45 ≤ X 3 27% 
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa saat pretest sebagian besar 

subjek pada kelompok eksperimen telah memiliki kecemasan yang tergolong 

sedang, hal ini ditunjukkan dengan prosentase 73% yaitu sebanyak 8 atlet dari 11 

atlet. Sebesar 27% yaitu sebanyak 3 atlet berada dalam kategori tinggi. Tidak 

terdapat atlet yang berada dalam kategori rendah, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam diagram berikut : 

 
 

Gambar 4.1 Diagram Distribusi Frekuensi Pretest Kecemasan Atlet Kelompok 

Eksperimen 

 

4.4.1.4 Gambaran Umum Pretest Kecemasan Atlet Kelompok Kontrol 

 Berdasarkan perhitungan rumus sebelumnya, diperoleh distribusi frekuensi 

Pretest kecemasan atlet pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Pretest Kecemasan Atlet Kelompok Kontrol 

 

Kriteria Interval Ʃ  Subjek Prosentase 

Rendah         X < 30 0 0% 

Sedang 30 ≤ X < 45 9 82% 

Tinggi 45 ≤ X 2 18% 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa saat pretest sebagian besar 

subjek pada kelompok kontrol telah memiliki kecemasan atlet yang tergolong 

0%

73%

27%

Diagram Pretest Kecemasan Atlet Kelompok 
Eksperimen

Rendah
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Tinggi
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sedang, hal ini ditunjukkan dengan  prosentase 82% yaitu sebanyak 9 atlet dari 11 

atlet. Sebesar 18% yaitu sebanyak 2 atlet berada dalam kategori tinggi. Tidak 

terdapat atlet yang berada dalam kategori rendah, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam diagram berikut : 

 
 

Gambar 4.2 Diagram Frekuensi Pretest Kecemasan Atlet Kelompok Kontrol 

 

4.4.1.5 Gambaran Umum Posttest Kecemasan Atlet Kelompok Eksperimen 

 Berdasarkan perhitungan rumus di atas, diperoleh distribusi frekuensi 

Posttest kecemasan atlet pada kelompok eksperimen adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Posttest Kecemasan Atlet Kelompok Eksperimen 

 

Kriteria Interval Ʃ  Subjek Prosentase 

Rendah         X < 30 7 64% 

Sedang 30 ≤ X < 45 4 36% 

Tinggi 45 ≤ X 0 0% 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setelah melakukan 

perlakuan teknik relaksasi pernafasan pada kelompok eksperimen ini didapatkan 

hasil bahwa atlet dalam kelompok eksperimen memiliki kecemasan yang 

tergolong rendah dengan prosentase 64% yaitu sejumlah 7 atlet. Kategori sedang 
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hanya tersisa 36% yaitu sebanyak 4 atlet. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 

dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Frekuensi Posttest Kecemasan Atlet Kelompok Eksperimen 

 

4.4.1.6 Gambaran Umum Posttest Kecemasan Atlet Kelompok Kontrol 

 Berdasarkan perhitungan rumus sebelumnya diperoleh distribusi frekuensi 

Posttest Kemampuan Berbahasa pada kelompok kontrol adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Posttest Kecemasan Atlet Kelompok Kontrol 

 

Kriteria Interval Ʃ  Subjek Prosentase 

Rendah         X < 30 0 0% 

Sedang 30 ≤ X < 45 9 82% 

Tinggi 45 ≤ X 2 18% 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan posttest . 

pada kelompok kontrol terdapat 9 atlet dari 11 atlet yang memiliki kecemasan 

atlet yang terkategori sedang, ditunjukkan dengan prosentase sebesar 82%. 

Kemudian sejumlah 2 atlet yang menunjukkan prosentase sebesar 18% berada 

dalam kategori tinggi. Tidak terdapat atlet yang berada dalam kategori rendah. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam diagram berikut : 
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Gambar 4.4 Diagram Frekuensi Posttest Kecemasan Atlet Kelompok Kontrol 

 

4.4.1.7 Ringkasan Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kecemasan Atlet 

 Ringkasan hasil perhitungan analisis statistik deskriptif kecemasan atlet 

futsal yang hendak bertanding dan ringkasan analisis deskriptif per-aspeknya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.15 Ringkasan Analisis Statistik Deskriptif Kecemasan Atlet  

Kelompok Pretest Posttest 

Kriteria Jml 

Subjek 

Prosentase Kriteria Jml 

Subjek 

Prosentase 

Eksperimen R 

S 

T 

0 

8 

3 

0% 

73% 

27% 

R 

S 

T 

7 

4 

0 

64% 

36% 

0% 

Kontrol R 

S 

T 

0 

9 

2 

0% 

82% 

18% 

R 

S 

T 

0 

9 

2 

0% 

82% 

18% 

 

    Tabel 4.16 Ringkasan Analisis Statistik Deskriptif Kecemasan Atlet per-Aspek 

Kelompok Pretest Posttest 

Aspek Prosentase Kriteria Prosentase 

Eksperimen 1.Gangguan 

    somatik 

2. Kekhawatiran 

3. Gangguan 

     Konsentrasi 

31,14% 

 

33,99% 

 

34,87% 

1.Gangguan 

    somatik 

2.Kekhawatiran 

3.Gangguan 

    konsentrasi 

29,13% 

 

32,04% 

 

38,83% 
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Kontrol 1.Gangguan 

    somatik 

2. Kekhawatiran 

3. Gangguan 

     Konsentrasi 

28,89% 

 

38,22% 

 

32,89% 

1.Gangguan 

    somatik 

2. Kekhawatiran 

3. Gangguan 

     konsentrasi 

30,45% 

 

37,15% 

 

32,40% 

 Tabel di atas merupakan tabel ringkasan analisis statistik deskriptif 

kecemasan atlet  pada  kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan per-

aspeknya saat pretest maupun posttest. 

4.5 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik Wilcoxon Mann-

Whitney U-test menunjukkan bahwa hasil dari pretest kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diperoleh nilai signifikansi 0,716 dan Z zcore -0.364 

dengan nilai mean sebesar 32,6 dan 33,5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

pada saat pretest dilakukan. Serta hasil pretest kelompok kontrol dan eksperimen 

tidak didapati subjek dengan kecemasan yang berkategori rendah, paling banyak 

berada pada kategori sedang, yaitu 73% pada kelompok eksperimen dan 82% dari 

kelompok kontrol. Hal ini memperkuat hasil bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada saat pretest 

dilakukan. 

 Hasil analisis data pada kelompok eksperimen diperoleh nilai signifikansi 

0,005 dan Z score -2.814 dengan nilai mean sebesar 33,5 pada saat pretest dan 

28,1 pada saat posttest. Hasil ini menunjukkan bahwa ada penurunan kecemasan 

atlet yang signifikan antara pretest dan posttest pada kelompok eksperimen. Hal 

ini juga diperkuat dengan hasil analisis tambahan yang menunjukan bahwa pada 

pretest kelompok eksperimen terdapat 73% subjek penelitian yang memiliki 
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kecemasan dengan kategori tinggi, dan 27% berada dalam kategori tinggi. 

Sedangkan setelah diberikan perlakuan teknik relaksasi pernafasan, 64% subjek 

penelitian menjadi berkategori rendah dan 36% berkategori sedang.  

 Hasil analisis data posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diperoleh nilai signifikansi 0,000 dan Z score -3.849 dengan nilai mean 

sebesar 28,1 dan 42,1. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada saat posttest 

dilaksanakan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil analisis tambahan yang 

menunjukan bahwa pada posttest kelompok eksperimen terdapat 64% subjek 

penelitian yang memiliki kecemasan dengan kategori rendah, dan 36% berada 

dalam kategori sedang. Sedangkan posttest pada kelompok kontrol terdapat, 82% 

subjek penelitian berkategori sedang dan 18% berkategori tinggi. 

 Hasil analisis data pretest dan posttest pada kelompok kontrol diperoleh 

nilai signifikansi 0,003 dan Z score -2.955 dengan nilai mean 32,6 dan 42,1. Hasil 

ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pretest kelompok 

kontrol dan posttest kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan mean, maka  

menunjukan bahwa nilai posttest kelompok kontrol lebih besar dibandingkan nilai 

pretest kelompok kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

kecemasan pada kelompok kontrol saat pretest dan posttest. 

 Hasil analisis deskriptif tingkat kecemasan atlet per-aspek menunjukan 

bahwa pada pretest dan posttest kelompok eksperimen aspek gangguan 

konsentrasi merupakan gejala yang paling dirasakan oleh para atlet, yaitu sebesar 

34,87% dari keseluruhan aspek dan jumlah nilai pretest dan sebesar 33,99% pada 
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posttest kelompok eksperimen. Setelah itu disusul dengan aspek kekhawatiran, 

lalu aspek gangguan somatik. 

 Hasil analisis deskriptif tingkat kecemasan atlet per-aspek pada pretest 

dan posttest kelompok kontrol aspek kekhawatiran merupakan gejala yang paling 

dirasakan oleh para atlet, yaitu sebesar 38,22% dari keseluruhan aspek dan jumlah 

nilai pretest dan sebesar 37,15% pada posttest kelompok kontrol. Setelah itu 

disusul dengan aspek gangguan konsentrasi, lalu aspek gangguan somatik. 

 Hasil-hasil analisis tersebut menjelaskan bahwa ada penurunan tingkat 

kecemasan atlet antara sebelum diberikan relaksasi pernafasan dan setelah 

diberikan relaksasi pernafasan. Skor hasil setelah diberikan teknik relaksasi 

pernafasan lebih kecil daripada skor yang didapatkan sebelum diberikan perlakuan 

tersebut. Hal ini berarti teknik relaksasi pernafasan sebagai variabel perlakuan 

memberikan hasil atau berpengaruh  pada variabel yang diamati yaitu kecemasan 

atlet sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik relaksasi pernafasan 

yang diberikan efektif dalam meningkatkan kecemasan atlet futsal yang hendak 

bertanding. 

 Monty (2000:199) mengungkapkan bahwa jika seseorang dalam keadaan 

cemas dan tegang, pernafasannya akan berlangsung kurang beraturan, terlalu 

cepat, atau individu yang bersangkutan akan bernafas pendek-pendek. Atlet yang 

berada dibawah tekanan biasanya mengalami kesulitan mengendalikan 

pernafasannya dengan baik. 

 Kecemasan atlet disebabkan oleh meningkatnya kinerja otak seiring 

dengan ketakutan dan pikiran-pikiran negatif  yang  muncul ketika pertandingan 
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semakin dekat. Hal ini mempengaruhi kerja otot-otot pernafasan yang kemudian 

menjadikan nafas terengah-engah sehingga penyerapan oksigen dari luar dan 

pembentukan karbondioksida dalam tubuh tidak maksimal. Hal ini menyebabkan 

otak dan darah kekurangan suplai oksigen sehingga sistem metabolisme tubuh 

menjadi terganggu. Hal inilah yang mengakibatkan berbagai gejala-gejala fisik 

yang beriringan dengan munculnya kecemasan, seperti otot menjadi tegang, tubuh 

serasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan sebagainya, sehingga teknik untuk 

mengurangi kecemasan dengan relaksasi pernafasan sangat efektif untuk 

mengurangi gejala-gejala kecemasan atlet.  

 Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan  Handoyo 

(2002:92) yang mengatakan bahwa teknik relaksasi penafasan dapat mempercepat 

proses penyembuhan, menghilangkan stress dan kecemasan  serta memelihara dan 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Teknik relaksasi pernafasan merupakan 

salah satu metode telah disempurnakan dan praktis untuk mengurangi ketegangan 

fisik maupun psikis. Benson (dalam Monty 2000:198) juga menyatakan bahwa 

relaksasi tidak sekedar meredakan ketegangan secara psikis tetapi juga 

memperbaiki kondisi fisik seseorang. Hal ini disebabkan karena di dalam proses 

relaksasi, metabolisme individu menjadi lebih baik dan hal ini memberikan 

dampak positif bagi kondisi psikofisik seseorang.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochaini dan Pratiwi (2010:1) pada 

siswa yang mengalami kecemasan komunikasi interpersonal yang kemudian 

diberikan terapi relaksasi menunjukan bahwa perubahan yang sangat signifikan 

dari tingkat tinggi menjadi rendah terhadap derajat kecemasan komunikasi 
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interpersonal siswa. Penelitian Dewi, Setyoadi dan Widastra (2009: 14) juga 

mengungkapkan bahwa teknik relaksasi pernafasan diafragma dapat 

meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah antelektasi 

paru, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres baik stres fisik maupun 

emosional, seperti menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. 

 Ketika melakukan relaksasi pernafasan, pikiran-pikiran negatif dapat 

dihilangkan dan diganti dengan pikiran yang positif dan optimis, serta melakukan 

pengolahan nafas dengan lebih rileks dan tenang sehingga dapat memberikan 

pasokan oksigen yang maksimal terhadap tubuh untuk mengurangi gejala-gejala 

kecemasan serta membantu merilekskan saraf-saraf pernafasan yang ada di otak. 

Pemberian perlakuan dilakukan  1 jam sebelum pertandingan. Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan perlakuan tidak memakan waktu yang lama, tidak 

mengganggu persiapan pertandingan tim BATMAN F.C dan teknik relaksasi 

pernafasan akan lebih maksimal manfaatnya bila dilakukan 1 jam sebelum 

pertandingan yaitu ketika tingkat kecemasan atlet sedang memuncak sehingga 

tingkat kecemasan atlet dapat berkurang dan efeknya mampu bertahan sampai 

selesai pertandingan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Monty 

(2000:39) bahwa situasi pra-kompetisi merupakan situasi yang paling tepat dalam  

memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang derajat kecemasan atlet, 

sedangkan jika atlet dievaluasi bukan pada saat pra-kompetisi, data yang diperoleh 

tidak memberikan gambaran yang sebenarnya. 

Uji hipotesis yang dilakukan pada kelompok kontrol menunjukkan hasil 

nilai signifikansi 0,003 dan Z score -2.955 dan nilai mean sebesar 32,6 saat pretest 
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dan 42,1 saat posttest. Hal ini menunjukan bahwa pada kelompok kontrol terdapat 

peningkatan dari hasil pretest dan posttest kecemasan atlet. Peneliti berasumsi 

bahwa hal ini disebabkan dari faktor lingkungan dan individu, karena subjek 

penelitian kelompok kontrol berada di lapangan futsal sehingga imajinasi para 

atlet menjadi  mengarah pada pertandingan yang akan dijalaninya, sehingga trait 

anxiety atlet meningkat,  sementara tidak ada intervensi yang dilakukan untuk 

menghentikan imajinasi yang muncul dalam diri atlet sehingga akhirnya 

kecemasan yang  dialami oleh para atlet meningkat. Hal ini sejalan dengan apa 

yang diungkapkan oleh Hardy (dalam Ika, 2007:33) yang menyatakan ada tiga hal 

yang mempengaruhi respon kecemasan atlet dalam menghadapi pertandingan, 

diantaranya adalah pengalaman, trait anxiety, dan strategi manajemen stres. 

Gunarsa (2009:77) juga mengungkapkan bahwa pada umumnya 

kecemasan akan mulai meningkat  dan memuncak pada hitungan jam sampai 

hitungan menit sebelum pertandingan dimulai. Kemudian Cratty (dalam Husdarta, 

2010:75) menyatakan bahwa pada umumnya kecemasan meningkat sebelum 

pertandingan, yang disebabkan oleh bayangan akan beratnya tugas dan 

pertandingan yang akan dijalani. 

Uraian-uraian yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik 

relaksasi pernafasan  memberikan manfaat dalam mengurangi kecemasan atlet 

yang hendak bertanding. Seperti yang disampaikan oleh Handoyo (2002:92) 

bahwa teknik relaksasi pernafasan yaitu melatih pernafasan dengan mengatur 

irama secara baik dan benar, memusatkan pikiran dan melakukan penghayatan 

sehingga akan lebih mempercepat proses penyembuhan atau  menghilangkan 
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stress dan kecemasan  serta memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik dan 

mental. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

teknik relaksasi pernafasan efektif untuk mengurangi kecemasan atlet futsal yang 

hendak bertanding.  

4.6  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang berjudul “Efektivitas Teknik Relaksasi Pernafasan Untuk 

Mengurangi Kecemasan Atlet Futsal Yang Hendak Bertanding” ini memiliki 

beberapa keterbatasan atau kelemahan penelitian, yaitu : 

1. Tidak dipilihnya subjek secara random sehingga menjadikan eksperimen 

dalam penelitian kali ini disebut eksperimen kuasi. Sebagian ahli 

menganggap bahwa jenis eksperimen ini merupakan jenis penelitian yang 

tidak bisa dianggap sebagai penlitian eksperimen murni. 

2. Jumlah subjek yang dijadikan sebagai sampel sedikit sehingga kurang 

dapat mewakili populasi yang lebih besar. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a.  Tingkat kecemasan atlet cenderung meningkat seiring semakin dekatnya 

waktu pertandingan dimulai, dan tingkat kecemasan atlet berkurang ketika 

diberikan teknik relaksasi pernafasan. 

b. Ada perbedaan kecemasan atlet yang signifikan antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen setelah teknik relaksasi pernafasan diberikan. 

c. Ada penurunan kecemasan atlet yang signifikan dari hasil pretest ke hasil 

posttest kelompok eksperimen setelah teknik relaksasi pernafasan diberikan. 

d. Teknik relaksasi pernafasan terbukti efektif untuk mengurangi kecemasan 

atlet futsal yang hendak bertanding.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

a. Bagi Pihak Klub 

 Pihak klub futsal dapat mengenal dan menjadikan teknik relaksasi 

pernafasan sebagai salah satu program untuk memaksimalkan penampilan 

atlet futsal masing-masing klub yang hendak bertanding.  
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b. Bagi Atlet 

 Atlet futsal BATMAN F.C dan Mustika F.C dapat terus  melakukan 

teknik relaksasi pernafasan sendiri  disaat mengalami kecemasan ketika akan 

bertanding. Hal ini dapat dilakukan setelah mengikuti pelatian teknik 

relaksasi pernafasan serta mempraktekannya dibawah bimbingan seseorang 

yang berkompeten dalam bidang pelatihan tersebut  sehingga diharapkan para 

atlet dapat melakukannya sendiri setelah dirasa cukup mampu melakukannya 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih dapat mengontrol situasi 

eksperimen dan pemilihan jumlah subjek harus lebih efektif dan tepat. 

Sehingga gejala-gejala kecemasan benar-benar akan muncul dan perlakuan 

yang diberikan efektif ketika subjek memiliki proactive history yang relatif 

sama. Kemudian menggunakan alat ukur yang telah disesuaikan dengan 

kondisi subyek. 
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 Nama           : 

 Nama tim    :  

SKALA KECEMASAN ATLET 

 

Pengantar 

 Skala ini bukanlah suatu tes, melainkan berisi sejumlah pertanyaan yang 

berhubungan dengan diri saudara. Tujuan dari skala ini adalah untuk 

mengumpulkan data penelitian mengenai kecemasan bertanding. Sehubungan 

dengan hal tersebut, saudara diminta untuk mengisi skala ini sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya saudara rasakan. Jawaban saudara ini bersifat pribadi, 

dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai Indeks Prestasi Kumulatif saudara. 

 Atas kerjasama dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih. 

  

Petunjuk pengisian 

1. Saudara diminta menunjukkan kesesuaian saudara dengan masing-masing 

pernyataan tersebut dengan memberi tanda cek ( ) di bawah kolom: 

SS :  Bila pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan  diri saudara 

S  :  Bila pernyataan tersebut “Sesuai” dengan diri saudara 

TS     :  Bila pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan diri saudara 

STS   :  Bila pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai” dengan diri 

saudara 

2. Tidak ada jawaban yang BENAR / SALAH. Oleh karena itu jawablah 

dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya, 

bukan yang saudara anggap baik atau yang seharusnya dilakukan. 

 

Contoh pengisian skala 

No. Pernyataan SS S TS STS 

   1.  Saya khawatir akan mengalami kekalahan     

   2. Otot saya terasa tegang     

 

.....Selamat Mengisi..... 
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Sebelum atau ketika saya berkompetisi dalam olahraga: 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1.   Saya sulit berkonsentrasi pada permainan     

2.   Tubuh saya terasa tegang     

3.  Saya khawatir saya tidak akan bermain baik     

4.  Saya sulit untuk fokus kepada apa yang harus saya 

lakukan 

    

5.  Saya khawatir saya akan mengecewakan orang-

orang yang saya kenal 

    

6.  Saya merasakan ketegangan diperut saya      

7.  Saya kehilangan fokus ketika bertanding     

8.  Saya khawatir saya tidak menampilkan permainan 

terbaik saya 

    

9.  Saya khawatir akan bermain dengan buruk     

10.  Otot-otot saya terasa gemetar      

11.  Saya khawatir saya akan melakukan kesalahan saat 

pertandingan 

    

12.  Perut saya terasa mual     

13.  Saya tidak dapat berfikir jernih ketika bertanding     

14.  Otot-otot saya terasa tegang karena saya cemas      

15.  Saya merasa kesulitan untuk fokus kepada apa yang 

diinstruksikan oleh pelatih saya 

    

 

 

Terima Kasih  
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MODUL TEKNIK RELAKSASI PERNAFASAN  

 

Sesi I 

A. Perkenalan 

1. Nama kegiatan : Perkenalan 

2. Tujuan : Mengumpulkan peserta supaya peneliti dan peserta saling mengenal 

3. Metode, alat dan bahan : Metode : pemberian informasi Bahan : laptop  

4. Tempat : Kost Aris Riza Ramadhan 

5. Waktu : 19.00 -19-02 WIB (2 menit) 

6. Penanggung jawab : Romi 

7. Prosedur : 

1) Mengumpulkan peserta 

2) Peserta dikondisikan sehingga situasi pelatihan menjadi kondusif. 

3) Peneliti : Peneliti memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal 

dan tujuan. 

4) Tanya jawab antara peserta dengan peneliti. Hal ini juga dilakukan untuk 

membangun rapport yang baik antara peneliti dengan peserta. 

 

 “Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat sore teman-teman. Terimakasih 

atas kedatangannya. Sebelumnya mungkin sudah ada yang kenal dengan saya, tp 

saya yakin sebagian besar belum. Perkenalkan nama saya Romi. Saya dari 

mahasiswa UNNES juga, jurusan psikologi semester 9. Saya asli pekalongan, di 

daerah Buaran, ada yang rumahnya Buaran mungkin? Saya juga suka futsal 

sama seperti kalian, tp mungkin masih kurang hebat seperti kalian-kalian. Maka 

dari itu rekan-rekan disini sudah sepatutunya bersyukur kepada Allah SWT 

karena diberi kenikmatan berupa kesehatan, dan kemampuan yang diatas rata-

rata dalam bermain futsal sehingga dapat membawa nama baik kota Pekalongan 

dalam turnamen kali ini.“ 
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B. Pembukaan 

1. Nama kegiatan : Pembukaan 

2. Tujuan : Memberikan pemahaman kepada peserta tentang tujuan peneliti dan 

latihan yang akan dilakukan  

3. Metode, alat dan bahan : Metode : pemberian informasi Bahan : laptop  

4. Tempat : Kost Aris Riza Ramadhan 

5. Waktu :  19.02 – 19.12 WIB (10 menit) 

6. Penanggung jawab : Romi 

7. Prosedur : 

1) Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti 

2) Menjelaskan seluk beluk pelatihan ; tujuan, materi, metode, manfaat dan 

harapan kepada peserta. 

3) Tanya jawab antara peneliti dan peserta, dilakukan untuk menjelaskan hal-

hal yang belum dipahami peserta dan untuk membuat rapport 

 

 “Baik teman-teman, saya kan kuliah di jurusan psikologi. Ada yang tau 

psikologi itu apa? Ya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan 

perilaku manusia. Kuliahnya memang asik sebenarnya. Kita jadi dapat lebih 

memahami diri sendiri dan orang lain dan apa yang mereka rasakan dalam 

keadan-keadaan tertentu. 

 Seperti penelitian saya kali ini. Jadi maksud saya berdiri disini yaitu 

saya akan melakukan penelitian dan insyaAllah  akan dapat berguna untuk 

teman-teman disini yang biasanya merasakan kecemasan sebelum pertandingan. 

Teman-teman merasa cemas sebelum melakukan pertandingan gak? Benar, 

semua atlet pasti merasakan kecemasan sebelum pertandingan berlangsung, itu 

wajar, jadi gausah takut atau minder. Padahal kalo kita cemas kita lebih cepet 

lelah, otot-otot serasa tegang, dan nafas menjadi pendek-pendek. Hal ini 

menyebabkan pergerakan tubuh kita tidak maksimal dan berakibat lambatnya 
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laju kita dalam perlombaan. Tapi saya disini ingin memberikan solusi buat teman 

teman yang merasakan kecemasan sebelum pertandingan dengan melakukan 

teknik relaksasi pernafasan. Jadi saya disini ingin meneliti apakah teknik yang 

akan saya berikan ini efektif untuk mengurangi kecemasan menghadapi 

pertandingan atau tidak. Jadi disini saya butuh bantuan dari teman-teman 

BATMAN untuk berkenan diberikan teknik relaksasi pernafasan dan diberikan 

pertanyaan tentang apa yang teman-teman rasakan sebelum pertandingan nanti.” 

 

 

C. Pemberian dan pengisian Sport Anxiety Scale-2 (pretest) 

1. Nama kegiatan :  Pengisian Sport Anxiety Scale-2 (pretest) 

2. Tujuan : Memperoleh data tentang tingkat kecemasan peserta 

3. Metode, alat dan bahan : metode self report, wawancara bahan : lembar skala 

kecemasan bertanding SAS-2, balpoint 

4. Tempat : Kost Aris Riza Ramadhan 

5. Waktu : 19.12  - 19.17 WIB (5 menit) 

6. Penanggung jawab : Romi  

7. Prosedur : 

1) Skala dan balpoint dibagikan kepada peserta. 

2) Peneliti memandu cara mengerjakan atau cara mengisi skala tersebut. 

3) Peneliti memandu satu-persatu aitem yang ditanyakan dalam skala untuk 

dijawab oleh peserta. Hal ini dilakukan agar peserta tidak bingung dengan 

pertanyaan yang ada pada skala. 

4) Setelah selesai mengisi, skala dikumpulkan kembali kepada peneliti dan 

peserta  dikondisikan untuk mengikuti pelatihan teknik relaksasi 

pernafasan. 

 

 “Saya harap Teman-teman menjawab dengan jujur tentang apa yang 

dirasakan teman-teman sekarang ini, supaya saya bisa menyimpulkan dengan 

valid hasil penelitian ini nantinya. Baiklah, saya akan memandu bagaimana 
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caranya mengisi skala dan memandu satu persatu maksud dari pertanyaan yang 

harus dijawab dalam lembar skala tersebut. 

 Pertanyaan pertama, apakah saat ini anda merasakan sulit 

berkonsentrasi dalam pertandingan  yang akan anda hadapi nanti, kalo memang 

anda sangat merasakan hal tersebut, pilih sangat sesuai, kalau merasakan tapi 

tidak terlalu besar pilih sesuai, dan bila merasakan sedikit dari hal itu pilih tidak 

sesuai, dan kalau sama sekali tiak merasakannya pilih sangat tidak sesuai. Pilih 

dengan cara di contreng. Sudah? 

 Pertanyaan kedua,apakah tubuh anda terasa tegang, apakah tubuh anda 

terasa kaku, pilih salah satu jawaban seperti pada soal nomer satu. Sudah? 

 Pertanyaan ketiga, apakah saat ini  anda khawatir tidak akan bermain 

bagus  dalam pertandingan nanti. Apakah permainan anda akan jelek nantinya. 

Pilih salah satu jawaban. 

 Lalu yang nomor empat, apakah anda sulit fokus terhadap apa yang 

harus anda lakukan pada pertandingan nanti. Ini berbeda dengan pertanyaan 

nomer satu, pada pertanyaan kali ini, yang ditanyakan adalah apakah anda sulit 

fokus pada segala sesuatu yang harus anda lakukan saat pertandingan. Bukan 

sulit pada pertandingan itu sendiri. Contreng salah satu jawaban. 

 Pertanyaan nomor lima, apakah anda khawatir akan mengecewakan 

orang-orang yang mengenal anda,siapapun yang dekat dengan anda, atau 

bahkan orang yang akan menonton pertandingan nanti demi anda. Pilih salah 

satu jawaban. Sudah? 

 Pertanyaan keenam, ini hubungannya dengan kondisi kefaalan, apakah 

anda merasakan ketegangan di perut anda, apakah anda merasa perut anda tidak 

lemas seperti biasanya. Pilih salah satu jawaban. 

 Pertanyaan ketujuh, ini dimaksudkan ketika anda sebelumnya sedang 

menjalani pertandingan. Ketika anda merasakan kecemasan seperti sekarang ini 

saat bertanding, apakah anda merasa kehilangan fokus saat itu. Pilih salah satu 

jawaban. Sudah? 
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 Pertanyaan kedelapan, apakah sekarang ini anda khawatir tidak akan 

menampilkan permainan terbaik anda saat pertandingan nanti. Silahkan pilih 

jawaban anda. 

 Pertanyaan kesembilan, apakah anda khawatir akan bermain buruk pada 

pertandingan nanti, bukan hanya tidak menampilkan permainan terbaik, tapi 

tampil buruk pada pertandingan nanti. Silahkan pilih jawaban anda. 

 Lalu nomor sepuluh, ini hubungannya dengan kondisi kefaalan juga, 

apakah anda merasa otot-otot di seluruh tubuh anda bergetar. Seperti saat 

merasa cemas dan takut. Pilih jawaban anda. 

 Nomor sebelas, apakah anda khawatir akan melakukan kesalahan saat 

pertandingan nanti. Pilihlah salah satu jawaban. 

 Pertanyaan nomor duabelas, apakah saat ini perut anda terasa mual, 

tidak seperti biasanya dan seperti ingin buang air. Silahkan pilih jawabang anda. 

 Nomor tiga belas, apakah sebelum saat ini anda pernah menjalani 

pertandingan dan merasa tidak dapat berfikir jernih saat pertandingan tersebut. 

Pilih jawaban anda. 

 Empat belas, apakah anda merasa otot-otot anda terasa tegang karena 

anda juga merasakan kecemasan. Jadi cemas, lalu otot anda tiba-tiba kaku dan 

tegang. Pilihlah jawaban anda. 

 Pertanyaan  terakhir, apakah ada merasa kesulitan untuk fokus kepada 

apa yang diinstruksikan oleh pelatih anda tadi. Silahkan pilih jawaban anda. 

Sudah?Baiklah sekarang saya akan mengambil lembar skala anda kemudian kita 

bersiap-siap melakukan teknik relaksasi pernafasan.” 

 

D. Pemberian teknik relaksasi pernafasan 

1. Nama kegiatan : Pemberian teknik relaksasi pernafasan 

2. Tujuan : Mengurangi kecemasan peserta yang hendak bertanding 

3. Metode, alat dan bahan : Metode : pelatihan  

4. Tempat :  

5. Waktu :  19.17 – 19.37 WIB ( 20 menit) 

6. Penanggung jawab : Romi 
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7. Prosedur : 

1) Peserta diminta berposisi duduk tegak dengan kaki bersila, 

memejamkan mata dan mengosongkan pikiran. 

2) Peserta diminta mengatur nafas dengan perkiraan mengambil nafas 5 

detik, tahan di perut selama 10 detik dan keluarkan 7 detik. Hal ini 

dilakukan terus sampai akhir sesi ini 

3) Pikiran peserta difokuskan kepada suara-suara angin dan air atau suara 

alam lainnya. 

4) Kemudian fokuskan pikiran peserta kedalam kedamaian dan kekuatan-

kekuatan yang dimiliki peserta. 

 “Sekarang tutup mata anda, buat diri anda senyaman mungkin. 

Kosongkan pikiran anda, lalu fokuskan perhatian anda hanya pada apa yang 

saya katakan, hiraukan suara-suara lain yang mungkin muncul ditelinga anda. 

Sekarang atur nafas anda, tarik nafas dalam dalam, lakukan dengan perlahan, 

(lakukan kira-kira selama 5 detik). Lalu tahan di perut, (tahan kira-kira selama 

10 detik,) lalu buang lewat mulut(kira-kira 7 detik), perlahan. Lakukan lagi, tarik 

nafas perlahan lewat mulut, tahan sejenak, lalu buang perlahan.. lakukan terus 

dan sekarang bayangkan setiap anda mengatur nafas, anda akan merasa jauh 

lebih rileks dari sebelumnya.. Bayangkan seiring dengan anda membuang nafas, 

anda akan memasuki alam relaksasi anda jauh lebih dalam jauh lebih dalam dari 

sebelumnya..rasakan seluruh tubuh anda menjadi rileks dan damai..lakukan 

terus.. lagi 

Bagus, sambil terus melakukan pengaturan nafas, Sekarang bayangkan 

seiring anda menarik nafas, imajinasikan anda menarik energi-energi positif dari 

alam yang ada disekitar anda, tahan sejenak, bayangkan energinya mengalir 

dalam tubuh anda, lalu buang perlahan. Lakukan lagi, tarik nafas dalam dalam 

bayangkan anda mengambil energi dari pepohonan, air, tanah, yang ada 

disekitar anda lalu tahan, rasakan energinya mengalir dalam tubuh anda, dan 

buang. Lakukan terus,, dan  pusatkan energi yang mengalir dalam tubuh anda ke 

perut bagian bawah anda, yaitu dibawah pusar. rasakan energinya, dan buang 
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perlahan. Lakukan lagi.. Sekarang bayangkan ketika anda membuang nafas, 

bayangkan anda juga membuang semua energi negatif dalam diri anda, buang 

semua ketegangan, kecemasan, dan pikiran negatif yang ada dalam diri anda. 

Lakukan terus,,,, buang semua beban pikiran yang anda rasakan. Lakukan lagi, 

bayangkan energi alam mengalir dalam diri anda, dan lalu buang semua 

ketegangan dalam diri anda. Terus.... bagus. 

Sekarang ambil nafas dalam dalam dari hidung, kirimkan energinya anda 

ke kaki anda, hilangkan semua stres dan ketegangan yang ada di dalam kedua 

kaki anda dari paha sampai mata kaki, dan perlahan-lahan buang nafas anda 

dari mulut, lakukan lagi, ambil nafas panjang dari hidung, kirimkan nafas anda 

ke kaki anda, lalu tahan sejenak, dan seiring anda membuang nafas hilangkan 

semua stres serta ketegangan  di kaki anda. Lakukan terus.. Rilekskan semua otot 

dan persendian di kaki anda. Rasakan relaksasi menyelimuti kaki anda. 

Ambil nafas yang panjang dari hidung, dan kirimkan nafas anda ke tubuh 

anda, yaitu perut, dada dan punggung anda. Rasakan energinya mengalir dalam 

tubuh anda, dan perlahan buang nafas anda. Buang semua stres dan ketegangan 

yang ada di tubuh anda melalui hembusan nafas. Lakukan sekali lagi, perlahan 

ambil nafas panjang dari hidung, kirimkan nafas anda ke tubuh anda, lalu 

perlahan buang nafas anda dan buang semua ketegangan di tubuh anda melalui 

hembusan nafas. Rilekskan semua otot yang ada di tubuh anda.  Rasakan 

relaksasi menyelimuti tubuh anda. 

Sekarang ambil nafas yang panjang dari hidung, kirimkan nafas anda ke 

kedua tangan anda. Rasakan energinya mengalir di kedua tangan anda, dan 

perlahan buang nafas anda. Buang semua stres dan ketegangan yang ada di 

tangan anda melalui hembusan nafas. Lakukan sekali lagi, perlahan ambil nafas 

panjang dari hidung, kirimkan nafas anda ke kedua tangan anda, lalu perlahan 

buang nafas anda dan buang semua ketegangan di kedua tangan anda melalui 

hembusan nafas. Rilekskan semua otot dan persendian di tangan anda. Rasakan 

relaksasi menyelimuti kedua tangan anda 
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Ambil nafas yang panjang dari hidung, kirimkan nafas anda ke leher 

anda. Rasakan energinya mengalir di leher anda, dan perlahan buang nafas 

anda. Buang semua stres dan ketegangan yang ada di leher anda melalui 

hembusan nafas. Lakukan sekali lagi, perlahan ambil nafas panjang dari hidung, 

kirimkan nafas anda ke leher anda, lalu perlahan buang nafas anda dan buang 

semua ketegangan di leher anda melalui hembusan nafas. Rilekskan semua otot di 

leher anda. Rasakan relaksasi menyelimuti leher anda 

Ambil nafas yang panjang dari hidung, kirimkan nafas anda ke kepala 

anda. Rasakan energinya mengalir di kepala anda, dan perlahan buang nafas 

anda. Buang semua stres dan ketegangan yang ada di kepala anda melalui 

hembusan nafas. Lakukan sekali lagi, perlahan ambil nafas panjang dari hidung, 

kirimkan nafas anda ke kepala anda, lalu perlahan buang nafas anda dan buang 

semua ketegangan di kepala anda melalui hembusan nafas. Rasakan relaksasi 

menyelimuti wajah anda. Rasakan relaksasi menyelimuti mata anda. Rasakan 

relaksasi menyelimuti rahang anda. Rilekskan semua otot dan persendian di 

kepala anda 

Ambil nafas yang panjang dari hidung, dan sekarang sebarkan nafas anda 

ke seluruh bagian tubuh anda. Rasakan energinya mengalir di sekujur tubuh 

anda, dan perlahan buang nafas anda. Buang semua stres dan ketegangan yang 

tersisa di tubuh anda. Lakukan sekali lagi, perlahan ambil nafas panjang dari 

hidung, kirimkan nafas anda ke seluruh tubuh anda, lalu perlahan buang nafas 

anda dan buang semua stres dan ketegangan di seluruh tubuh anda. Rilekskan 

semua otot dan persendian yang ada di seluruh tubuh anda. Sekarang rasakanlah 

seluruh tubuh anda menjadi rileks jauuh lebih rileks dari sebelumnya. 

Sekarang anda boleh membuka mata anda 

 

E. Pemberian dan pengisian Sport Anxiety Scale-2 (posttest) 

1. Nama kegiatan :  Pengisian Sport Anxiety Scale-2 (posttest) 
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2. Tujuan : Memperoleh data tentang tingkat kecemasan peserta setelah 

pemberian perlakuan. 

3. Metode, alat dan bahan : metode self report, wawancara bahan : lembar skala 

kecemasan, balpoint 

4. Tempat :  

5. Waktu : 19.37 – 19. 42 WIB (5 menit) 

6. Penanggung jawab : Romi 

7. Prosedur : 

1) Skala dan balpoint dibagikan kepada peserta. 

2) Peneliti memandu cara mengerjakan atau cara mengisi skala tersebut. 

3) Peneliti memandu satu-persatu aitem yang ditanyakan dalam skala 

untuk dijawab oleh peserta. Hal ini dilakukan agar peserta tidak 

bingung dengan pertanyaan yang ada pada skala.  

 “Bagaimana rasanya  teman-teman setelah melakukan teknik relaksasi 

pernafasan tadi, apa jadi lebih tenang? Nah, untuk dapat mengukur tingkat 

kecemasan teman-teman setelah diberikan teknik relaksasi pernafasan, saya ingin 

memberikan pertanyaan yang tadi sudah diberikan kepada teman-teman sekalian. 

Jadi saya minta  sekali lagi kepada teman-teman untuk mengisi pertanyaan yang 

tadi, tapi sesuai keadaan yang teman-teman  rasakan sekarang. Harus dijawab 

dengan apa adanya dan jujur. Karena kalo tidak jujur, maka saya tidak bisa 

menyimpulkan perbedaan kecemasan teman-teman yang tadi dengan yang 

sekarang. Baiklah saya akan memandu satu-persatu lagi pertanyaan yang harus 

teman-teman jawab di lembar kertas ini. 

 Pertanyaan pertama, apakah saat ini anda merasakan sulit 

berkonsentrasi dalam pertandingan  yang akan anda haapi nanti, kalo memang 

anda sangat merasakan hal tersebut, pilih sangat sesuai, kalau merasakan tapi 

tidak terlalu besar pilih sesuai, dan bila merasakan sedikit dari hal itu pilih tidak 

sesuai, dan kalau sama sekali tiak merasakannya pilih sangat tidak sesuai. Pilih 

dengan cara di contreng. Sudah? 

 Pertanyaan kedua,apakah tubuh anda terasa tegang, apakah tubuh anda 

terasa kaku, pilih salah satu jawaban seperti pada soal nomer satu. Sudah? 
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 Pertanyaan ketiga, apakah saat ini  anda khawatir tidak akan bermain 

bagus  dalam pertandingan nanti. Apakah permainan anda akan jelek nantinya. 

Pilih salah satu jawaban. 

 Lalu yang nomor empat, apakah anda sulit fokus terhadap apa yang 

harus anda lakukan pada pertandingan nanti. Ini berbeda dengan pertanyaan 

nomer satu, pada pertanyaan kali ini, yang ditanyakan adalah apakah anda sulit 

fokus pada segala sesuatu yang harus anda lakukan saat pertandingan. Bukan 

sulit pada pertandingan itu sendiri. Contreng salah satu jawaban. 

 Pertanyaan nomor lima, apakah anda khawatir akan mengecewakan 

orang-orang yang mengenal anda,siapapun yang dekat dengan anda, atau 

bahkan orang yang akan menonton pertandingan nanti demi anda. Pilih salah 

satu jawaban. Sudah? 

 Pertanyaan keenam, ini hubungannya dengan kondisi kefaalan, apakah 

anda merasakan ketegangan di perut anda, apakah anda merasa perut anda tidak 

lemas seperti biasanya. Pilih salah satu jawaban. 

 Pertanyaan ketujuh, ini dimaksudkan ketika anda sebelumnya sedang 

menjalani pertandingan. Ketika anda merasakan kecemasan seperti sekarang ini 

saat bertanding, apakah anda merasa kehilangan fokus saat itu. Pilih salah satu 

jawaban. Sudah? 

 Pertanyaan kedelapan, apakah sekarang ini anda khawatir tidak akan 

menampilkan permainan terbaik anda saat pertandingan nanti. Silahkan pilih 

jawaban anda. 

 Pertanyaan kesembilan, apakah anda khawatir akan bermain buruk pada 

pertandingan nanti, bukan hanya tidak menampilkan permainan terbaik, tapi 

tampil buruk pada pertandingan nanti. Silahkan pilih jawaban anda. 

 Lalu nomor sepuluh, ini hubungannya dengan kondisi kefaalan juga, 

apakah anda merasa otot-otot di seluruh tubuh anda bergetar. Seperti saat 

merasa cemas dan takut. Pilih jawaban anda. 

 Nomor sebelas, apakah anda khawatir akan melakukan kesalahan saat 

pertandingan nanti. Pilihlah salah satu jawaban. 
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 Pertanyaan nomor duabelas, apakah saat ini perut anda terasa mual, 

tidak seperti biasanya dan seperti ingin buang air. Silahkan pilih jawabang anda. 

 Nomor tiga belas, apakah sebelum saat ini anda pernah menjalani 

pertandingan dan merasa tidak dapat berfikir jernih saat pertandingan tersebut. 

Pilih jawaban anda. 

 Empat belas, apakah anda merasa otot-otot anda terasa tegang karena 

anda juga merasakan kecemasan. Jadi cemas, lalu otot anda tiba-tiba kaku dan 

tegang. Pilihlah jawaban anda. 

 Pertanyaan  terakhir, apakah ada merasa kesulitan untuk fokus kepada 

apa yang diinstruksikan oleh pelatih anda tadi. Silahkan pilih jawaban anda. 

Sudah?Baiklah sekarang saya akan mengambil lembar skala yang anda 

kerjakan.” 

F. Penutup 

1. Nama kegiatan :  Penutup 

2. Tujuan : Menutup pelatihan dengan beberapa kalimat penutup dan berdoa 

bersama-sama 

3. Metode, alat dan bahan : Pemberian informasi 

4. Tempat :  

5. Waktu : 19.42 – 19.45  WIB (3 menit) 

6. Penanggung jawab : Romi 

7. Prosedur : 

1) Berterima-kasih kepada peserta dan segenap pelatih atas kerjasama 

selama menjalani sesi pelatihan. 

2) Memberikan beberapa kalimat penutup untuk memotivasi peserta 

3) Berdoa bersama-sama 

4) Mengucapkan salam.  

 “Saya sangat berterimakasih atas kerjasama teman-teman karena tanpa 

teman-teman disini maka proses pelatihan ini tidak akan berhasil sampai seperti 

ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Mas Regy selaku manager dari 

BATMAN F.C dan segenap staff dan pelatih tim BATMAN F.C  yang telah 

membantu kelancaran kegiatan pelatihan kali ini. 
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 Untuk menutup kegiatan pelatihan kali ini, mari kita bersama-sama 

berdoa supaya kita senantiasa diberi ketenangan, kekuatan, dan kesehatan dalam 

menjalani segala aktifitas kehidupan, terutama kita berdoa agar dalam kejuaraan 

Binpora kali ini, BATMAN F.C menjadi juara 1 agar dapat mengharumkan nama 

Kota Pekalongan. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, 

doa dipersilahkan. 

 Sekian yang dapat saya berikan untuk Teman-teman sekalian dan 

segenap pelatih BATMAN F.C. Saya mohon maaf apabila dalam proses pelatihan 

saya menyakiti perasaan teman-teman maupun segenap pelatih. Percayalah saya 

tidak bermaksud untuk demikian, karena keesalahan memang milik manusia, dan 

kebenaran hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, 

wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.” 
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PRETEST KELOMPOK KONTROL 

                                                                                                                                     
       No ITEM 

jumlah 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 37 

R2 3 2 4 2 3 1 3 4 4 2 4 1 3 1 3 40 

R3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 51 

R4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 44 

R5 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 3 36 

R6 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 42 

R7 3 4 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 38 

R8 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 33 

R9 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 38 

R10 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 53 

R11 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 4 2 3 3 38 

Jumlah 450 
 

                

    

 
 

         No 
 

ITEM 
jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 38 

R2 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 4 1 3 2 3 42 

R3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 50 

R4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 43 

R5 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 39 

R6 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 2 44 

R7 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 43 

R8 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 34 

R9 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 38 

R10 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 51 

R11 3 3 2 2 3 4 1 2 3 3 3 4 2 3 3 41 

Jumlah 463 

                 

                  
 
 
 
 

             

POSTTEST KELOMPOK KONTROL 
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No   
Jumlah 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R1 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 38 

R2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3 49 

R3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 34 

R4 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 3 36 

R5 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 39 

R6 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 41 

R7 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 50 

R8 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 52 

R9 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 38 

R10 3 4 2 2 2 4 3 2 3 4 1 2 2 3 2 39 

R11 3 3 2 4 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 4 40 

Jumlah 456 

                  
 
              

No 
 

         jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

R1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 23 

R2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 27 

R3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 27 

R4 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 26 

R5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 33 

R6 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 31 

R7 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 32 

R8 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 38 

R9 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 22 

R10 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 25 

R11 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 25 

Jumlah           309 

 

 

 

 

 

POSTTEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

PRETEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
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Uji Validitas Instrumen 
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Uji Hipotesis 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat Telah Melaksanakan 

Penelitian 
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Dokumentasi 
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Daftar Atlet 
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