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ABSTRACT 
 

Name :Thessar Mandela 

Study Program : Islamic Psyhology 

Faculty : Psyhology 

Title  : Anxiety of Youth Athletes Community of 

Musi Bladen Shoes Wheel of Palembang 

Toward International Competition 

 
 Based on the results of research and discussion can be 
concluded that each subject has its own uniqueness and 
equation when experiencing anxiety at the time of the 
competition, the three subjects are feeling the same on the 
psychological aspect when the competition ahead, AF, AD, AC 
worry, nervous, panic and anxiety. In the somatic aspect when 
the competition progresses, the subjects of AF, AD, air 
conditioner feel heart palpitations, sudden abdominal pain, 
sudden dizziness, feeling restless and insomnia. In the physical 
aspect when the competition progresses, the subjects of AF, AD, 
AC feel their physical body megeluarkan cold sweat, easily 
surprised and excessive sweating. 
 But on the subject of AD and AC they can control their 
anxiety by doing things like listening to music to calm them 
down and mixing up with other competitors. Another on the first 
subject, the AF can not control himself, AF does not know what 
to do, the AF is just a competition until finished with anxiety that 
can not be controlled. So the female sex has a higher anxiety 
behavior than the male athlete. 
 There were also factors affecting the anxiety of the 
juvenile athletes of the community of Palembang bladers roller 
shoes before the international competition that the subject was 
thinking that his opponent was more powerful than himself, not 
confident in his abilities, fear of failure and injury, and the 
experience of the new subject was first in a competitive situation 
high level (international). 
 
Keywords: Anxiety, Athlete, Sepatu Roda, Competition. 

 



 
 

INTISARI 
 

Nama:Thessar Mandela 
ProgramStudi/ Fakultas:PsikologiIslam/ Psikologi 
Judul  : Kecemasan Atlet Remaja 

Komunitas Sepatu Roda Musi 

Bladers Palembang Menjelang 

Kompetisi Internasional 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa setiap subjek memiliki keunikan dan 

persamaan tersendiri ketika mengalami kecemasan pada saat 

menjelang kompetisi, yaitu ketiga subjek ini merasakan hal yang 

sama pada aspek psikologis ketika menjelang kompetisi 

berlangsung, AF, AD, AC merasa khawatir, gugup, panik dan 

cemas. Pada aspek somatis ketika menjelang kompetisi 

berlangsung, subjek AF, AD, AC merasakan jantung berdebar-

debar, sakit perut mendadak, tiba-tiba pusing, merasa gelisah 

dan susah tidur. Pada aspek fisik ketika menjelang kompetisi 

berlangsung, subjek AF, AD, AC merasakan fisik mereka tubuh 

megeluarkan keringat dingin, mudah terkejut dan mengeluarkan 

keringat yang berlebihan.   

Namun pada subjek AD dan AC mereka dapat mengontrol 

kecemasannya dengan melakukan hal seperti mendengarkan 

musik agar mereka tenang dan membaur sharing dengan 

peserta lomba lainnya. Lain lagi pada subjek pertama, AF tidak 

bisa mengontrol dirinya, AF tidak tau harus melakukan hal apa, 

yang dilakukan AF hanya menjalani kompetisi sampai selesai 

dengan kecemasan yang tidak dapat dikontrolnya. Jadi jenis 

kelamin perempuan mempunyai tingkat kecemasan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan atlet laki-laki. 

Didapatkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecemasan atlet remaja komunitas sepatu roda musi bladers 

Palembang menjelang kompetisi internasional yakni subjek 

befikir bahwa lawannya lebih hebat dari dirinya,  tidak percaya 



 
 

diri dengan kemampuannya, takut gagal dan cidera,dan  

pengalaman subjek baru pertama kali berada pada situasi 

kompetisi level tinggi (internasional). 

 

Kata kunci : Kecemasan, Atlet, Sepatu Roda, Kompetisi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tentu menginginkan kesuksesan dalam 

bidang yang ditekuninya. Untuk itu banyak cara yang dilakukan 

agar mencapai kesuksesan. Agar dapat meraih kesuksesan 

setiap individu perlu memberikan penampilan atau kinerja 

terbaik dalam setiap aktivitasnya. Untuk memberikan penampilan 

atau kinerja terbaik tentu perlu persiapan, usaha, dan latihan. 

Dalam bidang olahraga misalnya untuk dapat sukses seorang 

atlet harus berlatih keras, punya fasilitas penunjang untuk 

latihan, dan punya pelatih yang bisa membimbing serta 

mengarahkan potensi yang dimiliki. 

Sejak dulu, olahraga telah dikenal sebagai aktivitas yang 

memberikan banyak manfaat baik bagi pelaku olahraga maupun 

orang lain yang menonton. Manfaat-manfaat yang dapat diambil 

dari berolahraga diantaranya adalah tubuh menjadi sehat, hati 

merasa senang atau bahkan mendapatkan hadiah. Olahraga 

juga sebagai salah satu unsur yang berpengaruh dalam 

kehidupan manusia, telah ikut berperan dalam mengharumkan 

nama daerah dan bangsa, baik melalui kompetisi ditingkat 

nasional maupun internasional. Setiap bangsa di seluruh dunia 

berlomba-lomba menciptakan prestasi dalam kegiatan olahraga, 

karena prestasi olahraga yang baik akan meningkatkan citra 

bangsa di dunia internasional. 

 Olahraga menurut Wann adalah aktivitas yang 

melibatkan power (tenaga) dan skill (kemampuan), kompetisi, 

strategi dan/atau kesempatan, dilakukan untuk kesenangan, 

kepuasan dan/atau pencapaian pribadi (misal pendapatan) dari 

pelaku atau orang lain (misalnya penonton), meliputi olahraga 



 
 

prestasi dan olahraga rekreasional.1 Dari definisi tersebut 

terdapat olahraga prestasi dan olahraga rekreasional. Perbedaan 

utama kedua jenis olahraga ini adalah tujuan akhir yang ingin 

dicapai. Olahraga prestasi bertujuan untuk mencapai prestasi 

yang setinggi-tingginya yang disimbolkan dengan menjadi juara, 

meraih medali emas atau pun yang lainnya. Olahraga rekreasi 

semata-mata bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan 

badan yang sehat. 

 Cabang olahraga freestyle slalom sepatu roda merupakan 

salah satu cabang olahraga yang banyak penggemarnya di 

dunia. Karena cabang olahraga ini bersifat prestasi sekaligus 

rekreasional, serta dapat diikuti oleh pria dan wanita dan dari 

segala tingkat usia, tapi karena sifat penggeraknya yang cepat 

dan lincah, kebanyakan atlet freestyle slalom sepatu roda ini 

adalah remaja dan anak muda. 

 Istilah remaja atau adolescence berasal dari kata latin 

adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. 

Istilah adolescare, seperti yang dipergunakan saat ini 

mempunyai arti yang lebih luas yaitu mencakup mental, 

emosional, sosial dan fisik.2 Anna Freud mengemukakan bahwa 

remaja merupakan suatu masa yang meliputi proses 

perkembangan dimana terjadi perubahan-perubahan dalam hal 

motivasi seksual, organisasi dari pada ego, dalam hubungan 

dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejarnya.3 

 Di Indonesia sendiri kompetisi cabang olahraga freestyle 

slalom sepatu roda ini pertahunnya bisa 2 sampai 3 kompetisi 

                                                           
 1Erlin Dwi Kusumawati, Efektivitas Pelatihan Kepercayaan Diri Untuk 
Menurunkan Kecemasan Menjelang Pertandingan Pada Atlet Bulutangkis Remaja Di 
Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2014, hlm. 1 
 2Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang 
Rentang Kehidupan, Jakarta, Erlangga, 2003, hlm. 206 
 3John W. Santrock, Adolescene Perkembangan Remaja I, Jakarta, Erlangga, 
2006, hlm. 37 



 
 

diadakan dikota-kota yang berbeda yang bersifat nasional 

maupun internasional. Di Indonesia juga sudah banyak atlet-

atlet freestyle slalom sepatu roda yang berprestasi  dikanca 

Internasional yang membawa nama harum bangsa dan negara 

Indonesia yang tercinta ini. 

 Perbedaan prestasi yang menonjol pada atlet remaja di 

tiap masing-masing club menunjukkan adanya perbedaan dalam 

pembinaan pada atletnya, sehingga terjadi perbedaan kualitas 

pada tiap atletnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang 

tepat pada atlet remaja dapat menciptakan seorang atlet yang 

berprestasi baik dikancah nasional maupun internasional. 

Pembinaan pada atlet remaja bukan hanya semata-mata menitik 

beratkan pada pembinaan fisik dan teknik atlet saja, tetapi 

pembinaan secara psikologis pada atlet remaja juga perlu 

diperhatikan. Salah satunya faktor psikologis yang dapat 

menurunkan prestasi atlet adalah kecemasan. 

 Demi mencapai suatu prestasi yang tinggi, tentu 

diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menguasai 

semua keterampilan yang diperlukan dalam cabang freestyle 

slalom sepatu roda. Selain faktor keterampilan tinggi yang harus 

dikuasai, juga harus diperlukan pengorbanan serta kemampuan 

untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan 

berlatih dan bertanding. Masalah-masalah itu dapat bermacam-

macam bentuknya, salah satunya adalah kecemasan. 

 Kecemasan berasal dari bahasa inggris yaitu anxiety yang 

berarti mencekik. Kecemasan menurut kamus psikologi yaitu 

perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan 

mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk 

ketakutan tersebut, dan merupakan rasa takut atau 

kekhawatiran kronis pada tingkat yang ringan.4 Kecemasan 

                                                           
 4JP Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 
2005, hlm. 156 



 
 

diartikan sebagai ciri ketakutan atau emosi yang hubungannya 

dekat yang dialami secara subyektif. Muchlas mendefinisikan 

istilah kecemasan sebagai sesuatu pengalaman subjektif 

mengenai ketegangan mental, kesukaran dan tekanan yang 

menyertai konflik atau ancaman.5  

 Kecemasan lebih berorientasi masa depan dan bersifat 

umum, mengacu pada kondisi ketika individu merasakan 

kekhawatiran/kegelisahan, ketegangan, dan rasa tidak nyaman 

yang tidak terkendali mengenai kemungkinan akan terjadinya 

sesuatu yang buruk.6 Rasa tidak nyaman tersebut diindikasikan 

dengan adanya perasaan takut dan nervous dari subjek. Hal ini 

senada dengan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

dengan subjek berinisial AF yang mengungkapkan : 

Sebelum lomba itu so pasti nerfes, pertamo banyak 

pikiran, keduo belum nyiapi… apo… trik-trik itu gara-gara 

sakit kaki waktu itu, jadi stress duluan, terus tuh cemas.. 

cemas karno takut bakal ado kesalahan-kesalahan teknis 

yang bakalan membuat itu jadi mimpi terburuk.7 

 Kecemasan merupakan faktor yang memiliki hubungan 

kuat dengan kemampuan terbaik atlet saat bertanding dalam 

sebuah kompetisi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wang, 

kecemasan merupakan aspek yang menyebabkan seorang atlet 

tampil buruk dalam sebuah pertandingan, atau kompetisi.8 Hal 

ini senada dengan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

dengan subjek berinisial AD yang mengungkapkan : 

                                                           
 5Ghufron, M. Nur, dan Rini Risnawati S, Teori-Teori Psikologi, Jogjakarta, Ar-
Ruzz Media, 2012, hlm. 141-142 
 6Halgin, Richard P, Susan Krauss Whitbourne,  Psikologi Abnormal: Perspektif 
Klinis pada Gangguan Psikologis, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hlm. 198 
 7Wawancara awal subjek AF, anggota komunitas musi bladers tanggal 20 
Oktober 2016 
 8Aji utama, Hubungan Antara Kecemasan dengan Peak Performance Atlet 
Kejuaraan Nasional UGM Futsal Championship 2015, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 6-7 



 
 

Perasaan aku yoh campur aduk. Eee… pertamo ado raso 

semangat, ado target biar ado semangat, tapi ado jugo 

raso eee… gugup atau apo…, mungkin karno… apo lagi 

yang lomba-lomba pengalaman pertamo kan kito tau 

deweklah yang lomba itu yang lamo-lamo yang lah 

banyak prestasinyo, jadi itu sih yang jatuhnyo bikin aku 

gugup.9 

 Atlet kadang-kadang kehilangan kendali dalam kompetisi 

karena gangguan stimulus internal suatu pikiran negatif, dan 

stimulus eksternal, seperti tekanan penonton, lawan, dan 

pelatih. Kemudian hal tersebut menjadi sebuah persepsi negatif 

dimana atlet merasa tidak bisa menang, merasakan ketakutan 

akan kekalahan, merasa bersalah yang dampak pada respon fisik 

jantung berdetak cepat, berkeringat, ketegangan otot 

meningkat, haus, dan tekanan darah meningkat, sehingga 

keadaan konsentrasi mental dan koordinasi otot terganggu 

sehingga penampilan menjadi buruk. Hal ini senada dengan studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan subjek berinisial AC 

yang mengungkapkan : 

Perasaan aku yoh takut, gugup. Yoh.. secaro kan baru 

pertamo kali ikut event kan, pas datang di event itu kan 

tes venue nah disitu aku jingok wong-wong yang 

maennyo yang bagus-bagus nian, nah aku tuh ngukur 

kemampuan aku tadi, yoh aku tadi beranike baelah 

mungkin jadi motivasilah buat aku, terus kalian jugo 

nyemangati aku kemaren tuh, walaupun penampilan aku 

dak maksimal aku tetap bangga biso ngelewati dan 

berjuang di event itu.10 

                                                           
 9Wawancara awal subjek AD¸ anggota komunitas musi bladers tanggal 21 

Oktober 2016 
 10Wawancara awal subjek AC, anggota sepatu roda musi bladers tangga; 22 

Oktober 2016 



 
 

 Dari penjelasan tersebut maka dengan munculnya tingkat 

kecemasan seorang atlet akan sangat mempengaruhi proses dari 

alur internal sendiri yang merupakan syarat atlet berada dalam 

kondisi kemampuan terbaik. 

 Pada saat berlatih kemampuan atlet bisa dikatakan lebih 

baik karena jarang melakukan kesalahan namun pada saat 

bertanding kesalahan-kesalahan sering dilakukan oleh atlet. Hal 

ini salah satunya dikarenakan oleh faktor mental, pada saat 

berlatih atlet jarang mendapatkan tekanan emosi seperti pada 

situasi pertandingan. Seorang atlet yang telah menyiapkan fisik, 

taktik, teknik yang baik dan dapat diprediksi memperoleh 

kemenangan, namun apabila atlet tersebut mengalami 

kecemasan yang terlalu tinggi maka harapan yang seharusnya 

dapat dicapai dengan mudah akan menjadi susah, kemampuan 

teknik, taktik dan fisik yang telah disiapkan dengan baik akan 

kacau dilapangan serta tidak dapat menampilkan performa 

terbaiknya. Setiap atlet dalam menghadapi pertandingan 

memiliki kadar kecemasan yang berbeda-beda. Perbedaan ini 

dikarenakan kemampuan serta cara diri masing-masing atlet 

dalam mengatasi kecemasan yang mereka alami. 

 Berdasarkan pendapat ahli dan fenomena yang ada maka 

hal inilah yang melatar belakangi peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai Kecemasan Remaja Komunitas Sepatu Roda Musi 

Bladers Palembang menjelang kompetisi Intenasional. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian, maka rumusan masalah yang 

akan diajukan adalah: 

1.2.1. Bagaimana gambaran kecemasan pada remaja 

komunitas sepatu roda Musi Bladers Palembang 

menjelang kompetisi Internasional? 

1.2.2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kecemasan pada remaja komunitas sepatu roda 



 
 

Musi Bladers Palembang menjelang kompetisi 

Internasional? 

 
1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini sebagai berikut; 

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran 

kecemasan remaja komunitas sepatu roda Musi 

Bladers Palembang menjelang kompetisi 

Internasional. 

1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi  kecemasan remaja komunitas 

sepatu roda Musi Bladers Palembang menjelang 

kompetisi Internasional. 

 
1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khazanah ilmu pengetahuan di dunia 

psikologi. 

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

1.4.2.1. Pelatih 

Dapat memberikan pandangan baru untuk 

memahami akan pentingnya pengetahuan tentang 

psikologi khususnya kecemasan dan sebagai bahan 

masukan untuk membuat program latihan. 

1.4.2.2. Orang Tua 

Dapat lebih memperhatian lagi anaknya dan selalu 

mendukung kegiatan positif yang dilakukan 

anaknya agar mencapai kesuksesan. 

1.4.2.3. Atlet Remaja 

Di harapkan dapat mengatasi masalah-masalah 

yang berhubungan dengan kecemasan. 

1.4.2.4. Peneliti Selanjutnya 



 
 

Diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

informasi dan dasar untuk mengembangkan 

penelitian ke ranah lebih luas yang searah dengan 

pembahasan yang ada pada penelitian ini. 

 
1.5.  Keaslian Penelitian 

Penulis mengacu pada berbagai penelitian yang hampir 

sama dengan salah satu variable yang berbeda. Penelitian-

penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Dyah 

yang meneliti tentang hubungan antar kemampuan komunikasi 

interpersonal dengan kecemasan. Subyek pada penelitian ini 

yaitu perawat RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta dan perawat RSUP 

Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten. Kesimpulan pada penelitian ini 

yaitu bahwa adanya hubungan yang negatif antara kemampuan 

komunikasi inter dengan kecemasan yang artinya semakin tinggi 

kemampuan komunikasi inter maka semakin rendah kecemasan 

dan sebaliknya semakin rendah kemampuan komunikasi inter 

maka semakin tinggi kecemasan.11 

 
Selain itu juga penelitian oleh Siti Mahmudah yang 

meneliti tentang dinamika kecemasan pengantin laki-laki pada 

peristiwa ijab qabul (studi di perajin Kecamatan Banyuasin I 

Kabupaten Banyuasin). Subyek penelitian ini adalah pengantin 

laki-laki yang akan melaksanakan akad nikah. Kesimpulan pada 

penelitian ini yaitu perasaan gelisah dan takut akan salah dalam 

mengucapkan jiab qabul menurun dua hari menjelang akad 

nikah namun ketika akad nikah perasaan tersebut naik kembali, 

dan menurun setelah pasca akad nikah.12  

 

 Penelitian dari Hari Kusmiati yang meneliti tentang 

hubungan antara kecemasan dengan kemampuan berkomunikasi 

                                                           
 11Dyah, Hubungan Antar Kemampuan Komunikasi Interpersonal dengan 
Kecemasan, 2004, jurusan psikologi, universitas Bina Darma palembang 
 12Mahmudah Siti, Dinamika Kecemasan Pengantin Laki-laki Pada Peristiwa Aijab 
Qabul (studi di perajin kecamatan banyuasin I kabupaten banyuasin, 2015, jurusan 
psikologi, universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah palembang 



 
 

secara verbal pada Mahasiswa Fakultas Bina Darma Palembang. 

Subyek penelitian diambil dengan menggunakan simple random 

sampling. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yaitu 

terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan 

kemampuan berkomunikasi secara verbal pada mahasiswa 

fakultas ilmu komunikasi Universitas Bina Darma Palembang.13 

  
 Perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan 

penelitian sebelumnya yaitu : 

1.5.1. Jenis penelitian yang digunakan berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kualitatif diskriptif karena penelitian ini 

tujuannya untuk Untuk mengetahui gambaran 

kecemasan remaja komunitas musi bladers menjelang 

kompetisi internasional dan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kecemasan atlet remaja 

komunitas sepatu roda musi bladers menjelang kompetisi 

Internasional. Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara semi tersetruktur, obserpasi dan 

dokumentasi. 

1.5.2. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya yaitu atlet remaja anggota sepatu 

roda musi bladers Palembang. 

1.5.3. Tempat yang dijadikan lokasi penelitian pada penelitian 

ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di 

komunitas sepatu roda musi bladers Palembang. 

 
1.6.  Sistematika Penulisan 

 Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dari 

penelitian ini, berikut sistematika penulisanya: 

BAB I: Pendahuluan mengenai kecemasan, remaja 

menghadapi kompetisi, diuraikan juga tentang latar 

belakang yang menjadi permasalahan dari penelitian ini, 

                                                           
 13Mahasiswa Jurusan Psikologi, Universitas bina Darma Palembang 



 
 

perumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II: Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

dalam penelitian ini yang meliputi pengertian kecemasan, 

aspek-aspek kecemasan, faktor-faktor kecemasan, 

sejarah sepatu roda, teknik dasar, peralatan dan 

perlengkapan, peraturan pertandingan dan kerangka pikir 

penelitian. 

BAB III: Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, sumber data, subjek penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisi data, dan penelitian 

keabsahan data 

BAB IV: Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara 

umum tempat persiapan penelitian. Pelaksanaan 

penelitian, dan hasil penelitian.  

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran 

penelitian, daftar pustaka dan lampiran-lampiran dalam 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kecemasan  

2.1.1. Pengertian Kecemasan 

 Kecemasan berasal dari bahasa inggris yaitu “anxiety” 

yang berarti mencekik. Kecemasan menurut kamu psikologi yaitu 

perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan 

mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk 

ketakutan tersebut, dan merupakan rasa takut atau 

kekhawatiran kronis pada tingkat yang ringan.14  

 
 Nietzal berpendapat bahwa kecemasan berasal dari 

bahasa latin (anxius) dan dari bahasa Jerman (anst), yaitu suatu 

kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan 

rangsangan fisiologi. Muchlas mendefinisikan istilah kecemasan 

sebagai suatu pengalaman subjektif mengenai ketegangan 

mental, kesukaran dan tekanan yang menyertai konflik atau 

ancaman.15  

 
 Menurut Sigmund Frued kecemasan adalah reaksi 

terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak 

siap ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan 

adanya bahaya. Kecemasan yang tidak dapat ditanggulangi 

disebut sebagai traumatic, saat ego tidak mampu mengatasi 

kecemasan secara rasional, maka ego akan memunculkan 

mekanisme pertahanan ego.16 

 
 Leary menyatakan bahwa kecemasan adalah respon 

individu terhadap situasi-situasi yang menakutkan. Kecemasan 

                                                           
 14JP Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2005, hlm. 156 
 15M. Nur Ghufron dan Risnawati S, Teori-teori Psikologi, Yogyakarta, Ar-Ruzz 
Media, 2010, hlm. 146-147   
 16Triantoro safasia, Manajemen Emosi Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana 
Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda, Yogyakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm. 49 



 
 

adalah rasa yang muncul terkait dengan bahaya, termasuk 

adanya keinginan untuk terlepas dan terhindar dari bahaya.17 

 
 Kartini kartono menjelaskan kecemasan ialah semacam, 

kegelisahan-kekhawatiran dan ketakutan terhadap sesuatu yang 

tidak jelas, yang difus atau baur, dan mempunyai ciri yang 

mengazab pada seseorang. Kecemasan ini digolongkan dalam 

kategori stemming atau suasana hati.18 

 
 Nevid menjelaskan kecemasan merupakan kondisi emosi 

yang ditandai dengan keterangsangan fisologis, ketegangan 

yang tidak menyenangkan dan perasaan aprehensif atau 

kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Durand & 

Barlow menjelaskan behwa kecemasan berkaitan dengan 

kekhawatiran pada kemalangan yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. Halgin & Whitebourne menyatakan kecemasan 

mengacu pada orientasi masa depan tentang suatu stimulus 

yang sebenarnya belum tentu membahayakan namun dipersepsi 

sebagai sesuatu yang berbahaya atau membuat diri tidak 

berdaya.19 

 
 Menurut Atkinson kecemasan merupakan emosi yang 

tidak menyenangkan yang ditandai oleh gejala seperti 

kekhawatiran dan perasaan takut. Segala bentuk situasi yang 

mengancam kesejahteraan organisme dapat menimbulkan 

kecemasan, dimana konflik merupakan salah satu sumber 

munculnya rasa cemas, adanya ancaman fisik, ancaman 

                                                           
 17Maya Pangastuti, Pengaruh Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Penurunan 
Tingkat Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional Pada Siswa Dan Siswi Sekolah Menengah 
Atas, Jurnal Psikologi Integratif, (Vol. 3, No. 01), 2014, hlm. 43 
 18 Kartini Kartono, Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Jakarta, 
PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 129   
 19Sella Ivon Martha dan Libbie Annatagia, Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan 
Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan Pada Narapidana, Jurnal Psikologi Integratif, 
(Vol 2, No. 02), 2014, hlm. 43  



 
 

terhadap harga diri, serta perasaan tertekan untuk melakukan 

sesuatu diluar kemampuan serta menumbuhkan kecemasan.20 

 
 Bentuk dasar dari cemas adalah keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. 

Apapun situasi, obyek dan kondisi menjadi sumber kecemasan. 

Kecemasan adalah normal, bahkan adaptif, apabila merupakan 

respon yang tetap terhadap ancaman. Kecemasan menjadi 

abnormal bila tingkatan respon tidak sesuai dengan keadaan 

yang berupa ancaman, atau bila kecemasan tanpa ada 

penyebabnya, dalam bentuk yang ekstrim, kecemasan dapat 

menggangu fungsi kita sehari-hari.21 

 
 Adapun Kartini Kartono menyebutkan gejala-gejala 

pengikut pada kecemasan dan equivalen kecemasan antara 

lain:22 gemetar, geletar, berpeluh dingin, mulut jadi kering, 

membesarnya anak mata atau pupil, sesak nafas, percepatan 

nadi dan detak jantung, mual, muntah, diare dll. 

 
 Dan menurut Prof. Robert Priest pada saat menghadapi 

kecemasan, tubuh mengadakan reaksi fisik meliputi:23 

1. Berdebar-debar 

Ketika di bawah pengaruh stress, anda akan merasa jantung 

terpacu dengan cepat. 

2. Gemetar  

Anda mungkin menemukan diri dalam keadaan goyah atau 

goncang, terutama jika mengalami shock. Tangan atau lutut 

gemetar ketika berusaha melakukan sesuatu dan terhuyung-

huyung. Ini semua tanda dari ketakutan. 

                                                           
 20Triantoro safasia, Manajemen Emosi Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana 
Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda ..., hlm. 49  
 21Gerald C. Davidson, Dkk, Psikologi Abnormal. Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2010, hlm. 182  
 22Kartini Kartono, Patologi Sosial 3: Gangguan Gangguan Kejiwaan ..., hlm. 130 
 23Namora Lumongga Lubis, Depresi: Tinjauan Psikologis, Jakarta, Kencana, 
2009, hlm. 15  



 
 

3. Ketegangan  

Tanda yang paling utama dari kecemasan adalah 

ketegangan. Anda merasakan saraf di belakang leher sangat 

kencang dan menegang, dan ini akan menyebabkan rasa 

tersiksa. Ketegangan saraf pada kulit kepala, merupakan 

salah satu penyebab timbulnya pusing yang akan 

mengantarkan pada keresahan. 

 
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecemasan adalah 

suatu kekuatan yang bergerak dalam menghadapi 

perkembangan yang naik turun dalam situasi dan keadaan yang 

dirasakan oleh remaja muslim anggota sepatu roda Musi Bladers 

menjelang kompetisi Nasional dan Internasional. 

  
2.1.2. Aspek-aspek Kecemasan 

 Menurut Scully aspek-aspek kecemasan dibagi menjadi 

tiga yaitu:24 

a. Psikologis berupa apprehension (keprihatianan /kecemasan 

pada masa depan), keraguan ketakutan dan antisipasi 

kemalangan, perasaan kiamat atau panik, hipervigilan 

(kecenderungan untuk bereaksi berlebihan terhadap stress 

yang tidak begitu berat), lekas marah, lelah, insomnia 

(kesulitan untuk tidur), kecenderungan mengalami 

kecelakaan, derealisasi (dunia tampak aneh) dan 

depersonalisasi (merasa diri sendiri tidak nyata), kesulitan 

dalam memusatkan pikiran. 

b. Somatis yaitu ditandai dengan sakit kepala, pusing dan 

berkunang-kunang, jantung berdebar dan dada sakit, 

mengganggu perut dan diare, sering buang air kecil, bengkak 

di kerongkongan, tensi darah tidak stabil, cenderung gelisah, 

nafas pendek, paresthesias (perasaan-perasaan kulit yang 

                                                           
 24Maya Pangastuti, Pengaruh Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Penurunan 
Tingkat Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional Pada Siswa Dan Siswi Sekolah Menengah 
Atas ..., Hhm. 43-44   



 
 

abnormal seperti gatal-gatal, menusuk-nusuk seperti 

terbakar). 

c. Fisik seperti diaphoresis (keluar keringat banyak), kulit 

dingin, lembab, urat nadi cepat dan arrhythmias (reflex yang 

berlebihan), menggigil, mudah terkejut. 

 
 Menurut pendapat Shah membagi kecemasan menjadi 

tiga aspek yaitu:25 

a. Fisik, seperti pusing, sakit perut, tangan berkeringat, perut 

mual, mulut kering, grogi dan lain-lain. 

b. Emosional seperti panik dan takut. 

c. Mental dan kognitif, seperti gangguan perhatian, memori, 

kekhawatiran, ketidak teraturan dalam berpikir dan bingung. 

 
Menurut Freud kecemasan memiliki beberapa aspek di 

antaranya yaitu:26 

a. Kecemasan Realistis 

Dari macam kecemasan itu yang paling pokok dalam 

kecemasan atau ketakutan yang realistis atau takut akan 

bahaya-bahaya di dunia luar. 

b. Kecemasan Neurotis 

Yaitu kecemasan kalau insting-insting tidak dapat 

dikendalikan dan menyebabkan orang berbuat sesuatu yang 

dapat dihukum. Kecemasan ini sebenarnya mempunyai dasar 

di dalam realistis, karena dunia sebagaimana diwakili oleh 

orang tua dan lain-lain orang yang memegang kekuasaan 

hati menghukum anak yang melakukan tindakan implus. 

c. Kecemasan Moral (kata hati) 

Yaitu kecemasan kata hati orang yang berkembang baik 

cenderung untuk merasakan dosa apabila dia melakukan 

atau bahkan berfikir untuk melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan norma-norma moral. Kecemasan moral 

                                                           
 25M. Nur Ghufron dan Risnawati S, Teori-teor psikologi ..., hlm. 144 
 26Sumadi Suryabrata, Psikologi Keperibadian, Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2001, Hlm. 140   



 
 

ini juga mempunyai dasar dalam realitas, karena di masa 

yang lampau orang telah mendapatkan hukuman sebagai 

akibat dari perbuatan yang melanggar kode moral dan 

mungkin akan mendapat hukuman lagi. 

 
 Menurut May kecemasan dibagi menjadi dua yaitu:27 

1. Kecemasan moral 

Adalah tipe kecemasan yang dialami selama periode 

pertumbuhan atau ketika nilai-nilai seseorang terancam, 

yang pasti alami oleh semua orang. Kecemasan normal 

dialami pada momen-momen kreatif saat seniman, ilmuan, 

atau filsuf tiba-tiba mendapatkan pemahaman yang berujung 

pada kesadaran bahwa kehidupan seseorang, dan mungkin 

kehidupan dari orang-orang lain yang tidak terhitung, akan 

berubah secara permanen. 

2. Kecemasan Neurotik 

Yaitu reaksi yang tidak proporsional atas suatu ancaman, 

meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik 

intrapsikis, yang dikelola oleh bermacam bentuk pemblokiran 

aktivitas dan kesadaran. Kecemasan neurotik dialami saat 

nilai mudah diubah menjadi sebuah dogma. Agar menjadi 

sangat benar dalam keyakinan seseorang, memberikan rasa 

aman yang sementara, namun rasa aman tersebut dibeli 

dengan melepaskan kesempatan seseorang untuk belajar hal 

baru dan perkembangan yang juga baru. 

 
 Berdasarkan aspek-aspek kecemasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa aspek-aspek kecemasan adalah Reaksi 

emosional, Reaksi kognitif, dan Reaksi fisiologis. 
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2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

 Penyebab terjadinya kecemasan sukar untuk diperkirakan 

dengan tepat, hal ini disebabkan oleh adanya sifat subyektif dari 

kecemasan yaitu bahwa kejadian yang sama belum tentu 

dirasakan sama pula oleh setiap orang. Dengan kata lain suatu 

rangsangan atau kejadian dengan kualitas dan kuantitas yang 

sama dapat diinterprestasikan secara berbeda antara individu 

yang satu dengan yang lainnya. 

 
 Teori kognitif menyatakan bahwa reaksi kecemasan 

timbul karena kesalahan mental. Kesalahan mental ini karena 

kesalahan menginterpretasikan suatu situasi bagi individu yang 

merupakan sesuatu yang mengancam. Melalui teori belajar sosial 

kognitif. Bandura menyatakan bahwa takut dan kecemasan 

dihasilkan dari harapan diri yang negatif karena mereka percaya 

bahwa mereka tidak dapat mengatasi dari situasi yang secara 

potensial mengancam bagi mereka.28 

 
 Secara umum kecemasan merupakan suatu keadaan 

yang normal pada setiap individu, namun jika tidak dihadapi 

secara tepat maka akan menimbulkan gangguan psikologis yang 

lebih jauh.29 

 
 Kecemasan yang tidak dapat dikuasai dengan tindakan-

tindakan yang efektif disebut ketakutan traumatik. Ketakutan 

yang demikian itu akan membawa orang kepada ketidak 

berdayaan yang infatil. Sebenarnya menurut Freud, prototype 

dari semua ketakutan itu adalah trauma kelahiran. Non status 

pada waktu kelahirannya digabung dengan rangsangan-

rangsangan dari luar yang dia belum kenal dan belum dapat 

menyesuaikan diri terhadapnya.30 
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 Menurut Adler dan Rodman menyatakan terdapat dua 

faktor yang menyebabkan adanya kecemasan yaitu:31 

a. Pengalaman negatif pada masa lalu merupakan hal yang 

tidak menyenangkan pada masa lalu mengenai peristiwa 

yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila 

individu tersebut menghadapi situasi atau kejadian yang 

sama dan juga tidak menyenangkan, misalnya pernah gagal 

dalam pernikahan ataupun tes. 

b. Pikiran yang tidak rasional dimana Ellis dalam Adler dan 

Rodman yaitu berupa kegagalan katastropik, kesempurnaan, 

persetujuan, dan generalisasi yang tidak tepat. 

 
 Deffenbacher dan Hazaleus dalam Register 

mengungkapkan bahwa sumber penyebab kecemasan, meliputi 

hal-hal di bawah ini yaitu:32 

a. Kekhawatiran (worry) merupakan pikiran negatif tentang 

dirinya sendiri, seperti perasaan negatif bahwa seseorang itu 

lebih jelek dibandingkan dengan teman-temannya. 

b. Emosionalitas (imosionality) sebagai reaksi diri terhadap 

rangsangan saraf otonomi, seperti  jantung berdebar-debar, 

keringat dingin dan tegang. 

c. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas (task 

generated interference) merupakan kecenderungan yang 

dialami seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran 

yang rasional terhadap tugas. 

 
 Membicarakan tentang sumber penyebab munculnya 

kecemasan pada individu, maka ada empat perspektif teori yang 

terdapat didalamnya yaitu:33 

1. Perspektif Psikoanalisis 
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Sumber dari adanya kecemasan adalah karena adanya 

konflik antara dorongan ego dan id pada diri individu 

tersebut yang tidak disadari. Pada dasarnya keberhasilan 

individu dalam melawan kecemasan adalah sebagai 

manifestasi dari keberhasilan individu dalam menekan 

dorongan id. 

2. Perspektif Behavioral 

Perspektif teori ini lebih banyak digunakan dalam 

menghadapi masalah kecemasan umum. Ketika individu 

menghadapi stimulus yang menyakitkan bagi dirinya dan 

disisi lain individu tersebut tidak memiliki kontrol yang 

seimbang dalam merespon stimulus tersebut maka munculah 

kecemasan. 

3. Perspektif kognitif 

Menurut teori ini, individu yang menderita kecemasan 

cenderung melakukan penilaian yang tidak realistik terhadap 

situasi tertentu. Adanya  ganguan kecemasan umum adalah 

karena adanya kekhawatiran yang berlebihan. Individu 

tersebut selalu berfikir bahwa apa yang terjadi pada dirinya 

dan apa yang dirinya lakukan adalah negatif dalam 

pandangan lingkungan sekitarnya, pemikiran tersebut 

menimbulkan kekhawatiran yang besar dalam dirinya. 

Individu biasanya selalu merasakan ketidak nyamanan 

disaat-saat tertentu, dan pemikirannya selalu terfokus pada 

adanya malapetaka yang akan menimpanya di masa yang 

akan datang. 

4. Perspektif Kepribadian 

Dalam kondisi gangguan cemas, Frued menjelaskan bahwa 

kondisi individu selalu muncul beberapa reaksi sebagai 

bentuk defence mechanism (pertahanan diri). Mekanisme 

pertahanan diri sering kali digunakan individu sebagai reaksi 

kecemasan, bahkan cenderung dipandang sebagai hal yang 

wajar, disisi lain pertahanan diri yang muncul secara 



 
 

berlebihan pada diri individu sebagai reaksi kecemasan akan 

mengarah pada indikasi kecemasan neurotic. 

 
 Jadi secara umum faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya kecemasan yaitu faktor internal yang meliputi tingkat 

religiusitas yang rendah, rasa pesimis, takut gagal, pengalaman 

negatif masa lalu, dan pikiran yang tidak rasional. Sedangkan 

faktor eksternal seperti kurangnya dukungan sosial. 

 
2.1.4. Kecemasan Menurut Pandangan Islam 

 Kecemasan menurut kamus bahasa Arab-Indonesia 

berasal dari kata (قلق) yang artinya kecemasan. Sedangkan  خوف

 yang artinya takut, terkejut.34 Sementara itu  صدمت   -  

menurut pandangan Islam yang menjelaskan tentang kecemasan 

atau rasa takut dari seseorang tersebut adalah hal wajar dimana 

orang yang sehat rohaninya, tersingkap ketenangan pada air 

mukanya, sebaliknya orang yang mengalami gangguan penyakit 

rohani, terungkap pula melalui sikapnya yang diliputi 

kegelisahan.35 

 Selanjutnya Daradjat menyatakan bahwa kecemasan 

dalam diri individu ternyata dapat menimbulkan reaksi-reaksi 

tertentu dan masing-masing individu akan memberikan yang 

berbeda satu sama lain. Hal ini sering muncul ketika seseorang 

menghadapi persoalan berat atau situasi yang menegangkan 

sehingga menimbulkan kegelisahan, kepanikan, kebingungan, 

dll.36 Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Q.S As-Syu’ra: 

12-14 yaitu: 

                                                           
 34Kasir Ibrahim, Kamus Arab Indonesia, Surabaya, Apollo, 1999, hlm. 68 
 35Syahminan Zaini, Penyakit Rohani dan Pengobatannya, Jakarta, Kalam Mulia, 
1992, hlm. 41 
 36Zakiah Daradjat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, Jakarta, PT. 
Gunung Agung, 1892, hlm. 72 



 
 

                

                   

       

 
Artinya: Berkata Musa: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku takut 

bahwa mereka akan mendusta aku, dan (karenanya) sempitlah 

dadaku dan tidak lancar lidahku Maka utuslah (Jibril) kepeda 

Harun, dan aku berdosa terhadap mereka, Maka aku takut 

mereka akan membunuhku”. 

 
 Menurut tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama 

Republik Indonesia Mengenai Q.s As-Syu’ara ayat 12-14 bahwa 

nabi Musa as merasa sangat khawatir kalau kaum Fir’aun itu 

menuduhnya sebagai seorang pembohong dan pendusta. 

Apalagi jika terjadi perdebatan yang sengit dengan Fir’aun dan 

kaumnya, Musa as yang tidak begitu fasih lidahnya akan menjadi 

gugup dalam memberikan alasan yang tepat dan kuat, sehingga 

menjadi sempitlah dadanya ketika menghadapi mereka.37 

 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang akan 

mengalami kecemasan yang meliputi rasa takut, khawatir apabila 

melakukan sebuah kesalahan dan tidak sesuai dengan keadaan. 

Dalam teori kecemasan segala bentuk situasi yang mengancam 

kesejahteraan organisme dapat menimbulkan kecemasan, 

dimana konflik merupakan salah satu sumber munculnya rasa 

cemas, adanya ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, 

                                                           
 37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jakarta, Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012, hlm. 69 



 
 

serta perasaan tertekan untuk melakukan sesuatu di luar 

kemampuan serta menumbuhkan kecemasan.38 

 
 Jadi peneliti disini menegaskan bahwa kecemasan lahir 

dari adanya ketakutan akan masa depan atau akan terjadi 

sesuatu yang tidak diharapkan ataupun adanya pertentangan 

dalam diri seseorang yang bisa dikatakan kecemasan lebih parah 

dari ketakutan biasa, sebab kecemasan bisa jadi datang dengan 

tiba-tiba, hanya sementara dan bahkan dalam jangka waktu 

yang lama tergantung dengan keadaan yang dialami. 

 
2.2.   Atlet 

2.2.1. Pengertian Atlet 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata 

atlet adalah olahragawan yang terlatih kekuatan, ketangkasan, 

dan kecepatannya untuk diikut sertakan dalam pertandingan.39 

Menurut Gundarya atlet berasal dari bahasa Yunani yaitu athlos 

yang berarti "kontes" adalah orang yang berlatih untuk diikut 

sertakan dalam pertandingan olahraga.40  

 
 Menurut Jannah atlet adalah orang yang turut serta 

dalam pertandingan mengadu kekuatannya untuk mencapai 

suatu prestasi. Menurut Basuki Wibowo atlet adalah 

subjek/seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu cabang 

olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga 

tersebut, sedangkan menurut Peter Salim atlet adalah 

olahragawan, terutama dalam bidang yang memerlukan 

kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Selain itu menurut 

Monty P atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri, 

yang memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan kepribadian 

                                                           
 38Triantoro safasia, Manajemen Emosi Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana 
Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda ..., hlm. 49  

 39Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 

Balai Pustaka, 2007, hlm. 55 

 40Gundarya, Home Prestasi, Jakarta Pusat, STIE Try Dharma Widya, 2013, 

Hlm. 10 



 
 

tersendiri, serta latar belakang yang mempengaruhi spesifik 

dalam dirinya41  

 
 Dapat disimpulkan bahwa pengertian atlet (individual) 

adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau 

pertandingan yang menggunakan kekuatan, ketangkasan, dan 

kecepatan untuk mencapai prestasi. 

 
2.2.2. Aspek aspek Atlet 

 Ogilvie, L. Cooper dan Hardiman mengemukakan bahwa 

aspek-aspek psikis yang berpengaruh dan dapat dikembangkan 

pada diri atlet adalah: kematangan emosi, keuletan (agresif), 

motivasi dan semangat, disiplin, percaya diri, keterbukaan, dan 

kecerdasan. Untuk jelasnya aspek-aspek ini akan diuraikan 

sebagai berikut:42 

2.2.2.1. Emosi adalah keadaan mental yang ditandai oleh 

perasaan yang kuat dan diikuti ekpresi motorik yang 

berhubungan dengan suatu objek atau situasi eksternal. 

Tingkat emosi seorang atlet akan berubah dari waktu ke 

waktu dan sangat tergantung terhadap tekanan mental 

yang dihadapi atlet pada saat itu. 

2.2.2.2. Agresivitas biasa juga disebut dengan giat atau keuletan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan atas motif dan 

motivasi yang tinggi dalam diri atlet. Keuletan yang 

dimiliki oleh atlet sangat tinggi pengaruhnya terhadap 

pencapaian prestasi. Karena keuletan atlet mempunyai 

keinginan yang tinggi untuk melakukan suatu tugas atau 

latihan yang berat untuk mencapai suatu tujuan. 

2.2.2.3. Kecerdasan (intelegensi) seorang atlet dalam olahraga 

sangat dibutuhkan, utamanya pada cabang olahraga 

yang memerlukan keterampilan teknik tinggi , taktik dan 

                                                           
 41Bayu Nugraha Murdiansyah, Perbedaan Kepribadian Antara Atlet Individual 

dan Atlet Berkelompok, Jurnal Dewantara, (Vol. 1, No. 02), 2015, hlm. 2 
 42Herman, Psikologi Olahraga, Jurnal ILARA, (Vol. 2, No. 02), 2011, hlm. 2-5 



 
 

strategi bermain yang kompleks. Kecerdasan yang tinggi 

akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan 

seorang atlet untuk mengatasi problema yang dihadapi 

dalam latihan dan pertandingan. 

2.2.2.4. Kepercayaan diri atau percaya diri merupakan salah satu 

aspek kejiwaan yang harus dimiliki oleh seorang atlet 

dan aspek ini termasuk banyak menemtukan penampilan 

atlet dilapangan. Percaya diri merupakan modal utama 

setiap atlet untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. 

2.2.2.5. Ketegangan atau yang sering disebut stress adalah 

suatu tekanan yang terasa menekan dalam diri seorang 

atlet. Perasaan tertekan ini timbul karena faktor yang 

berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar. Dalam 

olahraga kompetitif akan muncul situasi tegang yang 

potensial. Atlet yang tegang akan mengalami gangguan 

pada penampilannya. 

2.2.2.6. Rasa cemas adalah suatu perasaan subyektif akan 

ketakutan dan meningkatnya kegairahan secara 

fisiologik. Seorang atlet  yang mengalami rasa cemas 

selama dalam pertandingan akan mengalami kenaikan 

tingkat kegairahan, perasaan tegang, dan takut. 

2.2.2.7. Disiplin adalah sikap atau kesediaan psikologik untuk 

menepati atau mendukung nilai-nilai atau norma yang 

berlaku. Atlet yang disiplin akan berusaha untuk 

menepati ketentuan, tata tertib, peraturan-peraturan, 

dan biasanya juga patuh kepada pembuat peraturan 

(pelatih atau Pembina). Atlet yang memiliki disiplin diri 

sadar untuk melakukan latihan sendiri, tanpa ada yang 

memerintah dan mengawasi. 

 
Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan 

aspek-aspek atlet yaitu kematangan emosi, keuletan (agresif), 

percaya diri, keterbukaan, motivasi dan semangat, dan 

kecerdasan yang harus ada pada diri atlet. 



 
 

2.2.3. Faktor-faktor Kepribadian Atlet 

Husdarta menyebutkan kepribadian sebagai suatu yang 

multikompleks dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

keturunan (heriditer), fisik (organobiologic), psiko-edukatif 

(psycho-eductive), sosio-kultural (socio-cultural), dan spiritual. 

Untuk jelasnya faktor-faktor ini akan dijelaskan sebagai beikut:43 

2.2.3.1. Faktor keturunan (heriditer). Faktor yang bersifat 

genetik ini hampir diyakini oleh berbagai kalangan 

memberikan pengaruh terhadap kepribadian atlet. Anak-

anak yang dilahirkan dari orang tua yang pernah 

menyandang atlet top atau orang tua yang berkiprah 

dalam dunia seni, memiliki kemungkinan besar bakat 

olahraga atau seninya akan diturunkan kepada anaknya 

dan akan mengikuti kiprah orang tuanya sebagai 

olahragawan atau seniman. 

2.2.3.2. Faktor fisik (organo-biologic). Faktor ini masih dikaitkan 

dengan faktor keturunan, meliputi struktur anatomis, 

fisiologis, fungus otot dan perkembangannya yang 

kesemuanya sangat membantu pencapaian prestasi 

olahraga. Postur tubuh tertentu cocok untuk olahraga-

olahraga tertentu. 

2.2.3.3. Faktor psiko-edukatif (psycho educative). Berkaitan 

dengan faktor kejiwaan manusia yang dalam 

perkembangan seseorang disebut proses pendidikan, 

baik wilayah pendidikan formal, informal maupun non 

formal. Selama proses pendidikan diharapkan 

terpenuhinya kebutuhan psikologis, sosiologis dan 

biologis. 

2.2.3.4. Faktor sosio-kultural (socio-cultural). Faktor ini 

bersumber dari lingkungan sosial budaya setempat. Ada 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan bahwa 

kepribadian dan prestasi atlet ditentukan oleh 

lingkungan sosial budaya. 

                                                           
 43Husdarta, Psikologi Olahraga, Bandung, ALFABETA, 2010, hlm. 22  



 
 

2.2.3.5. Faktor spiritual (spiritual factor). Faktor yang 

berhubungan dengan sistem keyakinan hidup, keyakinan 

agama dan moral. Seorang atlet akan lebih jujur dan 

lebih sportif jika ia memiliki keyakinan diri yang kuat 

yang bersumber dari keyakinan hidup dan agamanya. 

 
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pembahasan 

kepribadian dalam setting olahraga berkisar pada optimalisasi 

hubungan timbal balik antara kepribadian dengan performa 

olahraga. Bagaimana kepribadian mempengaruhi performa dan 

prestasi atlet dalam berolahraga dan bagaiaman olahraga 

mempengaruhi perkembangan dan kualitas kepribadain yang 

positif.44 
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2.3. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Bagan 2.3.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Musi Bladers Palembang 

Kompetisi Internasional 

Kecemasan 

Aspek somatik 

Aspek fisik Aspek psikologi 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami 

subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.45 

Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan 

data tersebut berasal dari masalah wawancara, observasi serta 

dokumentasi. 

Menurut Denzin dan Lincoln, menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang 

ada.46 Kemudian Merriam, merumuskan penelitian kualitatif 

sebagai satu konsep payung yang mencakup beberapa bentuk 

penelitian untuk membantu peneliti memahami dan 

menerangkan makna fenomena sosial yang terjadi dengan 

sekecil mungkin gangguan terhadap setting alamiahnya.47 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membantu pembaca 

mengetahui apa yang terjadi dilingkungan di bawah 

pengamatan, diseimbangkan oleh analisis dan interpretasi. 

Deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi 

                                                           
45Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya,  2014, hlm. 6 
46Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif …, hlm. 5 
47Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 hlm. 30 



 
 

gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas 

atau peristiwa yang dilaporkan.48  

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, karena masalah 

penelitian belum jelas, dan bertujuan untuk memahami makna 

dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang sering tidak 

bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan 

orang. Setiap ucapan dan perilaku seseorang memiliki makna 

tertentu.49 

 
3.2.  Sumber Data 

 Menurut Lofland dan Lofland, bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi 

kedalam : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara yang diperoleh dari subjek atau informan yang 

dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan 

dan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer 

merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan 

hasil dari penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebagai data pendukung seperti 

literatur, buku-buku catatan harian dan dokumentasi subjek  

yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data 

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, agar 

penelitian ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat.50 

 

                                                           
48Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2012, hlm. 174 
49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Bandung, 

Alfabeta, 2013, hlm. 24 
50Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif …, hlm. 157 



 
 

3.3.  Subjek Penelitian 

Tujuan dari pemilihan subjek penelitian dalam penelitian 

kualitatif adalah untuk mendapatkan subjek yang mengalami 

fenomena sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Subjek dalam penelitian bukan dinamakan 

responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, 

informan, teman dan keluarga dalam penelitian.51 

Subjek dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut 

sampel statistik tetapi subjek teoritis, karena tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Pengambilan subjek 

teoritis akan terus menambahkan unit-unit baru dalam 

subjeknya, sampai penelitian tersebut mencapai titik jenuh 

(saturation point), dimana penambahan data tidak lagi 

memberikan tambahan informasi baru dalam analisis.52 

 Penelitian ini dilakukan pada remaja muslim anggota 

sepatu roda Musi Bladers Palembang, dengan subjek berjumlah 

3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta 

subjek sekunder berjumlah 3 (tiga) orang meliputi orang tua dan 

teman-teman dari subjek yang akan diteliti, jadi jumlah 

keseluruhan subjek berjumlah 6 (enam) orang. Wawancara 

dengan orang tua dan teman subjek guna untuk memperoleh 

gambaran dan penjelasan mengenai kecemasan subjek saat 

menjelang kompetisi Nasional dan Internasional yang akan 

diteliti. 

 Untuk penentuan subjek penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu. Sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini, maka subjek penelitian dikhususkan pada remaja 

                                                           
 51Subjek adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan merupakan 

perwakilan populasi (sumber data). Hasbi Ashiddiqi,  Pedoman Penulisan Skripsi, 
Palembang, Tunas Gemilang, 2010, hlm. 8 

52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D …, hlm. 298 



 
 

muslim anggota sepatu roda Musi Bladers. Adapun kriteria 

subjek dalam penelitian adalah : 

1. Remaja usia 14-21 tahun 

2. Berjenis kelamin laki-lai dan perempuan 

3. Anggota sepatu roda Musi Bladers Palembang 

4. Mengikuti kompetisi Nasional dan Internasional 

5. Menganut agama islam 

Kriteria ini dipilih untuk lebih memudahkan dan 

memfokuskan penelitian di tempat tersebut. Penentuan subyek 

dilakukan peneliti dengan menggunakan kriteria yang telah 

disebutkan di atas. Hal tersebut dilakukan agar peneliti lebih 

mudah dalam melakukan penelitian. 

3.4.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Dalam penelitian kali ini, dilakukan dari tanggal 17 

Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Lokasi penelitian 

dilakukan di Komunitas Sepatu Roda Musi Bladers Palembang. 

Pertimbangan penulis memilih tempat penelitian tersebut, karena 

komunitas sepatu roda tersebut memiliki anggota/atlet yg sering 

mengikuti kompetisi, sehingga penelitian tersebut mendukung 

data penelitian. 

 

3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah dengan cara sebagai berikut : 

3.5.1. Observasi  

Menurut John W. Creswell, menyatakan observasi 

sebagai sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung 

oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang 

lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap 

manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam 

kancah riset.53 
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Creswell menekankan bahwa observasi tidak dapat 

memisahkan objek manusia dengan lingkungannya karena 

manusia dan lingkungannya adalah satu paket. Manusia adalah 

produk dari lingkungannya dimana terjadi proses saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.54 Menurut 

Patton dalam Nasution, menyatakan manfaat observasi di 

antaranya: 

3.5.1.1. Dengan observasi peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan 

dapat diperoleh pandangan yang holistik atau 

menyeluruh. 

3.5.1.2. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman 

langsung, dan peneliti dapat melihat hal-hal yang 

kurang atau tidak diamati orang lain. 

3.5.1.3. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal 

yang tidak terungkap oleh responden dalam wawancara 

karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat 

merugikan nama lembaga. 

3.5.1.4. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya 

mengumpulkan data yang banyak, tetapi juga 

memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan 

suasana situasi sosial yang diteliti.55 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi tidak berstruktur. Obeservasi tidak berstruktur 

ialah observasi yang dilakukan secara acak dan multidimensi 

sehingga tidak memerlukan penjadwalan yang tetap. Peneliti 

melakukan penjajakan dan eksplorasi ke lokasi penelitian, dan 

mencari serta memperhatikan apa yang ada. Selain itu, dalam 

observasi tidak berstruktur gejala yang tampak tanpa sistematika 

dan persiapan yang terstruktur. 
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3.5.2. Wawancara  

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian 

yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara 

langsung antara pewawancara dan responden. Selain interaksi 

verbal kemampuan menangkap isyarat nonverbal juga sangat 

diperlukan ketika melakukan wawancara.56 Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.57 

Dalam buku metode penelitian kualitatif Moleong 

menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, dimana percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara 

(interviewee). Pewawancara (interviewer) adalah peneliti yang 

mengajukan pertanyaan, sedangkan terwawancara (interviewee) 

ialah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari 

pewawancara.58 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Peneliti 

menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur dalam 

penelitian ini, karena dalam wawancara semi terstruktur 

pertanyaan terbuka dan mengalir apa adanya namun ada 

batasan tema dan alur pembicaraan, lebih fleksibel untuk 

memahami suatu fenomena. Menurut Haris hardiansyah 

wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang relatif 

aman dan mudah digunakan terutama digunakan oleh peneliti 

pemula karena wawancara semi terstruktur merupakan metode 

diantara metode terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan 

demikian peneliti secara teoritis masih terikat dengan konsep 
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teori yang di gunakan namun dalam menyusun pertanyaan 

peneliti di bebaskan dalam melakukan eksplorasi dengan tetap 

berkaitan dengan teori yang diteliti.59  

3.5.3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin 

kredibel apabila di dukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada.60 Data dokumentasi yang 

akan digunakan adalah berupa hasil foto, kartu anggota, 

maupun recorder kegiatan baik ketika wawancara maupun ketika 

observasi. 

3.6.  Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan bekerja pada data, mengorganisasi data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.61 

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan  kepada 

orang lain. Analisis dilakukan dengan menorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan 
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dipelajari, dan membuat simpulan yang akan disampaikan 

kepada orang lain.62 

Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam 

analisis data mencakup data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

3.6.1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan.  

3.6.2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

melakukan penyajian data, akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami.  

3.6.3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan pembuktian (verification). Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 
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sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan.63 

Selanjutnya ada beberapa tahapan analisis data kualiatif 

menurut Janice McDrury, yaitu sebagai berikut: 

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci 

dan gagasan yang ada dalam data.   

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-

tema yang berasal dari kata. 

3. Menuliskan “model” yang ditemukan. 

4. Koding yang telah dilakukan.64 

3.7.  Keabsahan Data Penelitian 

Adapun rencana pengujian keabsahan data yang akan 

peneliti lakukan yaitu uji kredibilitas data. Penerapan kriterium 

derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan 

konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Kriterium 

ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. 

Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang terjadi. Adapun rencana untuk 

melakukan uji kredibilitas ini yaitu: 

3.7.1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. 

3.7.2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

(triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dengan 

cara mengecek data yang yang telah diperoleh melalui 
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beberapa sumber) dengan berbagai cara (triangulasi 

teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengecek antara 

hasil wawancara dengan hasil observasi), dan berbagai 

waktu (dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang 

berbeda). 

3.7.3. Mengadakan Member Check 

Member Check adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member 

check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data.65 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian dan Pelaksanaan 

Penelitian 

4.1.1.  Riwayat Komunitas Musi Blader 

Komunitas Musi Bladers Palembang didirikan pada 

tanggal 15 Februari 2013 oleh saudara Muhammad Alif yang 

merupakan anak rantauan dari Riau datang ke Palembang. 

Sekretariat Komunitas Musi Bladers beralamatkan di Jalan 

Makrayu No. 4A RT. 032 RW 011 Kelurahan. 30 Ilir Ilir Barat 2, 

Palembang Kode Pos 30144. 

 
Latar belakang berdirinya komunitas sepatu roda Musi 

Bladers berawal dari saudara Muhammad alif yang datang ke 

Palembang untuk merantau, saudara Muhammad Alif membawa 

sepatu roda untuk bermain di Palembang, beliau mencari-cari 

orang yang bermain sepatu roda freestyle di Palembang namun 

tidak menemukan sama sekali, maka dari itu beliau bermain 

sendirian kemudian berkenalan dengan orang-orang yang di 

Palembang dan mengajak untuk bermain dan menghidupkan 

olahraga sepatu roda freestyle di Palembang. Setelah sudah 

banyak teman bermain sepatu roda beliau pun membuat 

komunitas sepatu roda Musi Bladers. 

 
Olahraga sepatu roda berasal dari negeri Belanda, 

diciptakan sekitar abad ke 17 oleh seorang penggemar ice 

skating. Tahun 1763 Joseph Marlin seorang teknis  Belgia dan 

pembuat alat-alat musik mecoba berlari dengan peralatan ice 

skating yang dilengkapi dengan roda kecil dari besi, tapi tidak 

bisa berkembang pada waktu itu karena ada larangan 

pemerintah Belanda bermain sepatu roda di jalan raya. Tahun 

1863 seorang bernama James Leonard Plimtom’s pencipta 

rocking skate yang kemudian ia patentankan menjadi sangat 

popular, ia kemudian dijuluki  “Bapak Pencipta Sepatu Roda”. 



 
 

Olahraga itu kemudian popular di Amerika, Inggris dan Austria. 

Tahun 1876 terbentuk oragnisasi sepatu roda di Inggris yang 

bernama NSA (The National Skating Association). Tahun 1924 

berdiri organisasi sepatu roda Internasional dengan nama 

Federasi Internationale de Roller Skating (FIRS). Sekarang sudah 

menyebar di 5 benua dengan 42 anggota  federasi nasional. 

Masuknya olahraga sepatu roda di Indonesia ketika masa 

penjajahan Belanda yang membawa permainan itu ke Indonesia, 

kemudia menjalar pada anak-anak orang Indonesia yang 

kebetulan orang tuanya bekerja pada Belanda. Tahun 1978 

muncul perkumpulan sepatu roda yang diselenggarakan Ikatan 

Mahasiswa Djakarta (IMADA), dan pada tanggal 25 April 1981 

terbentuklah Persatuan Olahraga Sepatu Roda  Seluruh 

Indonesia (PERSEROSI) di Jakarta.66 

 
Komunitas ini sering mengikuti kompetisi baik di tingkat 

nasional dan internasional, kompetisi sepatu roda ini biasa 

dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Sebelum mengikuti 

kompetisi para atlet remaja ini mengikuti latihan rutin untuk 

menghadapi kompetisi yang akan dilakukan. Komunitas ini setiap 

ada kompetisi pasti mengirimkan perwakilan untuk mengikuti 

kompetisi tersebut. 

 
Visi dan Misi Komunitas Sepatu Roda Musi Bladers 

Visi : Menjadi komunitas/club sepatu roda cabang freestyle 

slalom nomer di Indonesia yang selalu progresif dan 

terbentuknya freestyler yang sehat, sportif, kompetitif dan 

berprestasi. 

Misi : mencetak atlet yang mempunyai kempetensi tinggi pada 

cabang freestyle slalom dan mencetak atlet yang mempunyai 

disiplin dan attitude yang baik. 
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Jadwal Latihan Musi Bladers 

Rabu  : Speed Slalom 

Jumat  : Slide 

Sabtu : classic slalom 

Struktur pengurusan Komunitas Musi Bladers 

Ketua  : Muhammad Alif 

Wakil Ketua : Muhammad Rio  

Sekretaris  : Dini Layang Sari 

Bendahara : Muhammad Penta Arif 

 
4.2.  Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1. Persiapan Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 (Tiga) orang 

subjek dan dari 3 (Tiga) subjek  itu, semuanya bersedia menjadi 

subjek dalam penelitian ini. Ke 3 (Tiga) subjek memiliki aktivitas 

yang berbeda-beda, ada yang baru lulus sekolah menengah 

pertama, ada yang seorang mahasiswa dan ada yang bekerja. 

Subjek yang diteliliti merupakan anggota dari komunitas Musi 

Bladers yang terdiri dari satu perempuan dan dua laki-laki 

berusia 14-20 tahun, beragama Islam, pernah mengikuti 

kompetisi internasional. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mempersiapkan 

instrument pengumpul data yang berfungsi sebagai alat ukur 

untuk mengungkap aspek-aspek yang hendak diukur. Instrument 

yang digunakan peneliti berupa guide observasi, guide 

wawancara yang disusun berdasarkan teori-teori terkait dan 

fenomena di lapangan yang terkait dengan Kecemasan Atlet 

Remaja Komunitas Sepatu Roda Musi Bladers Palembang 

Menjelang Kompetisi Internasional. Kemudian dilanjutkan 

dengan persiapan administrasi dalam penelitian ini mencakup 

surat izin penelitian yang ditujukan kepada Ketua Komunitas 

Sepatu Roda Musi Bladers Palembang yang dikeluarkan oleh 

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dengan nomor 

B. /III.I/PP.01/01/2017. 



 
 

Selanjutnya setelah melakukan koordinasi dengan 

pengurus komunitas sepatu roda Musi Bladers, maka pada 

tanggal 6 Januari-11 Februari 2017 kegiatan penelitian dan 

pengambilan data dimulai. Adapun persiapan penelitian meliputi 

kegiatan sebagai berikut: 

4.2.1.1. Meminta izin kepada orang yang bersangkutan  yang 

dalam hal ini meminta izin kepada subjek 1, subjek 2, 

dan subjek 3. Izin yang dilakukan peneliti bertujuan 

untuk meminta kesediaan menjadi subjek penelitian 

agar bisa melakukan wawancara dan observasi dengan 

tujuan mendapatkan data dalam pelaksanaan penelitian. 

Berdasarkan izin dari peneliti kepada subjek, maka 

subjek  tanpa syarat dan sebagai bukti subjek 

memberikan kesediaannnya dalam bentuk surat 

pernyataan yang ditanda tangani oleh subjek. 

4.2.1.2. Membangun hubungan baik atau rapport terhadap 

subjek dilakukan dengan cara melakukan pendekatan 

secara persuasive sehingga subjek merasa nyaman, 

aman, dan percaya pada penelitian 

4.2.1.3. Mempersiapkan materi atau guide wawancara sebelum 

ke lapangan  

4.2.1.4. Mengatur janji dengan subjek, jangan sampai pada saat 

peneliti menemui subjek sedang dalam keadaan yang 

tidak nyaman untuk melakukan wawancara. 

4.2.1.5. Merahasiakan data yang diperoleh pada saat penelitian, 

sehingga kerahasiaan atau privacy subjek dapat dijaga. 

4.2.1.6. Melindungi hak-hak pribadi subjek seperti keinginannya 

agar pengalaman-pengalaman pribadinya tidak di 

sebarluaskan kepada pihak lain yang tidak 

berkepentingan. 

 
4.2.2. Tahap Pelaksanaan 

Sebelum menemukan 3 (tiga) subjek yang benar-benar 

bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, peneliti melakukan 



 
 

observasi dan mencari subjek yang bersedia. Setelah melakukan 

pencarian, akhirnya peneliti menemukan 3 (tiga) orang subjek 

yang bersedia untuk diwawancarai. Data yang diambil dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel diambil 

berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. 

Pelaksanaan penelitian dengan melakukan observasi dan 

wawancara mengenai kecemasaan atlet remaja komunitas 

sepatu roda musi bladers Palembang menjelang kompetisi 

internasional, dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2016-11 

februari 2017. Proses pengambilan data dilakukan dengan 

penyesuain waktu atau jadwal dari subjek sendiri. Karena dari ke 

3 (tiga) subjek itu, mereka mempunyai kesibukan tersendiri. Jadi 

ketika subjeknya ada waktu untuk melakukan wawancara, 

barulah peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data. 

Minggu pertama peneliti melakukan observasi terlebih dahulu 

demi mendapatkan setting dan pola dalam penelitian. Kemudian 

peneliti baru melakukan wawancara mendalam sekaligus 

mengobservasi kondisi subjek. Adapun rangkaian penelitian 

dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: 

4.2.2.1. Tahap pertama yaitu perkenalan dengan subjek 

penelitian dengan cara peneliti menemui subjek di 

tempat kerja atau rumah subjek dan membuat janji 

untuk pelaksanaan wawancara.  

4.2.2.2. Tahap kedua, yaitu wawancara yang dilaksanakan 

sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah disepakati 

antara subjek dan peneliti. 

4.2.2.3. Tahap ketiga, melakukan observasi selama diperlukan 

pada subjek. Peneliti mengamati kegiatan subjek 

dengan cara mendatangi rumah subjek, ikut kumpul 

bersama teman-temannya, ikut bermain bersama 

teman-temannya dan berbincang-bicang dengan subjek. 

Observasi dilakukan bertujuan untuk mendalami dan 

menyelami hal-hal yang belum dapat diungkap secara 

jelas sesuai dengan yang diharapkan.  



 
 

4.2.3. Tahap pengelolaan data  

Pengelolaan data disesuaikan dengan tehnik analisis 

data, dimulai dari mereduksi data, menyajikan data, dan 

mengambil sebuah simpulan dan verifikasi untuk mereduksi data 

yang didapatkan, maka peneliti membuat sebuah skema terkait 

dengan aspek-aspek yang diteliti. 

 

4.3.  Hasil Temuan 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ke tiga subjek 

antara lain, subjek 1 (AF), subjek 2 (AD), dan subjek 3 (AC). 

Dapat diuraikan sesuai dengan jawaban yang dilakukan oleh 

subjek yang melatar belakangi kecemasan subjek menjelang 

kompetisi. Berikut adalah hasil makna dan analisa mengenai 

kecemasan pada remaja muslim anggota sepatu roda musi 

bladers Palembang menjelang kompetisi nasional dan 

internasional  yang diuraikan berdasarkan sudut pandang subjek. 

 
4.3.1. Pengalaman subjek 1 (AF) 

Subjek berinisial AF yang berusia 15 tahun, berjenis 

kelamin perempuan dengan tinggi badan ± 167 cm dan berat 

badan 55 kg. AF masih berpendidikan di sekolah menengah 

pertama di salah satu sekolah menengah pertama di Palembang. 

AF tinggal bersama kedua orang tuanya dan AF adalah anak 

pertama dari dua bersaudara, aktivitas AF selain sekolah yaitu 

les dan latihan sepatu roda, AF berlatih sepatu roda dengan 

kakak-kakak seniornya. AF pertama kali kenal sepatu roda 

karena melihat orang latihan kemudian AF ditawari untuk 

mengikuti pelatihan, AF pun merasa tertarik dan ingin mengikuti 

pelatihan sepatu roda. Pengalaman AF mengikuti kompetisi di 

tahun 2016 di Bengkulu bertarap Internasional. 

 
4.3.2. Pengalaman subjek 2 (AD) 

Subjek berinisial AD yang berusia 19 tahun, berjenis 

kelamin laki-laki dengan tinggi badan ± 170 cm dan berat badan 

57 kg. AD sedang menempuh kuliah semester 2 di salah poltek 



 
 

di Palembang. Aktivitas AD selain kuliah yaitu mengikuti 

komunitas sepatu roda di Palembang. AD tinggal bersama kedua 

orang tuanya dan AD merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara. Aktivitas AD selain kuliah yaitu olahraga volley dan 

sepatu roda. Ketertarikan AD mengikuti olahraga sepatu roda 

berawal dari adiknya yang mengikuti pelatihan sepatu roda, AD 

lama-kelamaan penasaran sendiri dan kemudian mencoba ikut 

dan lama-kelamaan AD merasa bahwa sepatu roda itu asyik. 

Pengalaman AD mengikuti kompetisi di tahun 2016 di Bengkulu 

bertarap Internasional dan di Bekasi tanggal 3-5 Maret 2017 

piala Wali Kota Bekasi.  

 
4.3.3. Pengalaman subjek 3 (AC) 

Subjek berinisial AC yang berusia 20 tahun, berjenis 

kelamin laki-laki dengan tinggi ± 170 cm dan berat badan 55 kg. 

sehari AC bekerja di percetakan milik keluarganya sendiri 

sebagai design grafis. AD tinggal bersama kedua orang tuanya 

dan AD  merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Aktivitas 

AD sehabis bekerja yaitu latihan sepatu roda. Menurut AD sepatu 

roda itu mengasyiknya. Pengalaman AD mengikuti kompetisi di 

tahun 2016 di Bengkulu bertarap internasional. 

  
Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang subjek 

berdasarkan tema-tema sebagai berikut: 

Tema 1: Aktivitas Sehari-hari 

a. Subjek AF 

Aktivitas sehari-hari subjek AF yaitu sekolah, sepulang 

sekolah les dan dihari rabu, jumat, sabtu dan minggu subjek ada 

jadwal latihan sepatu roda. Berdasarkan penjelasan dari orang 

tua subjek AF mengatakan bahwa aktivitas subjek AF yaitu 

sekolah, kursus tambahan dan ikut sepatu roda. Sebagaimana 

penuturannya di bawah ini : 

“Kalu aktivitas tuh sehari-hari sekolah, les, samo latihan 

bae sih” (S1/W1/11-12) 

“Latihan sepatu roda” (S1/WI/15) 



 
 

“Setiap hari rabu, jumat, sabtu, minggu… jamnyo itu 

jam… sore biasonyo sore jam 4 sampe malem, kadang 

pagi jugo sih kalu hari minggu” (SI/W1/19-23) 

“selain sekolah?”(OTS1/WI/10) 

“hhmm dia ada kursus tambahan, ada juga dia kegiatan 

diluar sekolah itu dia ikut sepatu roda” (OTS1/W1/12-

14) 

Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, subjek 

berinisial AF aktivitasnya sehari-hari sekolah, kemudian 

mengikuti kursus tambahan dan latihan sepatu roda di hari yang 

telah ditentukan. 

b. Subjek AD 

Aktivitas sehari-hari subjek AD yaitu kuliah, diluar kuliah 

AD juga mengikuti komunitas sepatu roda di Palembang yang 

bernama musi bladers. Berdasarkan penjelasan dari orang tua 

subjek AD mengatakan bahwa aktivitas subjek AD yaitu dari pagi 

sampai sore rutinnya kuliah dan sepulang kuliah biasanya subjek 

AD olahraga sepatu roda. Sebagaimana penuturannya di bawah 

ini : 

“Kalu sekarang aku sebagai mahasiswa di polsri, di apo.. 

jurusan teknik elektro, ee baru semester satu sih” 

(S2/W1/12-15) 

“ee.. kalu aktivitas selain kuliah diluar itu aku gabung 

ekod apo.. komunitas sepatu roda sih sebenarnyo, buat 

ngejago badan yoh sekalian buat happy-happy lah samo 

kawan-kawan, nyari kawan baru” (S2/W1/18-24) 

“Itu… namo komunitasnyo tuh komunitas musibladers” 

(S2/W1/26-27) 

“Sehari-harinyo yoh kalu pagi sampe ke sore itu rutin nyo 

sih kuliah, nah kalu balek kuliah biasonyo kegiatan dio 

yoh olahraga, ee kalo sekarang sih kebanyakan sih 

olahraganyo sepatu roda itu” (OTS2/W1/14-19) 



 
 

“Ee dio gabung di kelompok atau ini apa kayak grup itu, 

kalo aku nih kurang tau jugo, di musi bladers” 

(OTS2/W1/23-25) 

Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, subjek 

berinisial AD aktivitas sehari-harinya dari pagi sampai sore kuliah 

dan sepulang kuliah biasanya subjek olahraga sepatu roda 

bersama komunitasnya yang bernama Musi Bladers. 

c. Subjek AC 

Aktivitas sehari-hari subjek AC yaitu dari pagi sampai 

sore bekerja di percetakan sebagai design grafis di tokoh milik 

keluarganya, biasanya kalau sudah lelah dengan pekerjaannya 

subjek AC bermain sepatu roda untuk menghilangkan beban 

pekerjaannya. Berdasarkan penjelasan dari teman subjek AC 

juga mengatakan bahwa aktivitas subjek AC dari pagi sampai 

sore bekerja dan sepulang bekerja subjek AC bermain spatu 

roda. Sebagaimana penuturannya di bawah ini : 

“Kalu aku sehari-hari tuh dari hari senin sampe sabtu tuh 

yoh begawekan, begawe nyo tuh design, jdi bagian 

design grafis aku nih di percetakan kakak sepupu dewek, 

nah kalo itu kan dari pagi sampe sore,kalu sore nyo tuh 

kalu sudah agak ruyem palak nih yoh maen aku nih maen 

sepatu roda disekitaran rumah tuh jalan-jalan bae” 

(S3/W1/14-24) 

“Sehari-hari… dio biasonyo pagi sampe sore itu begawe, 

balek sorenyo olahraga”( TMS3/W1/24-26) 

“Iyo tiap hari, sorenyo tuh aktivitas dio tuh maen sepatu 

roda itu tulah gawenyo” ( TMS3/W1/28-30) 

 
Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, subjek 

berinisial AC aktivitas sehari-harinya dari pagi sampai sore 

bekerja dan sepulang bekerja subjek AC latihan sepatu roda. 

 

 



 
 

Tema 2 : persiapan menghadapi kompetisi 

a. Subjek AF 

Persiapan yang dilakukan subjek AF untuk menghadapi 

kompetisi yaitu subjek AF terutama mempersiapkan mental, 

selanjutnya persiapan peralatan, persiapan obat-obatan dan jam 

latihan di tambah. Orang tua subjek juga mengatakan bahwa 

persiapan subjek menghadapi kompetisi ini yaitu latihan lebih 

keras dan lebih rutin. Sebagaimana penuturannya dibawah ini: 

“Persiapannyo yohh….. mentalnyo yang pasti mentalnyo 

harus siap tapi dak biso…. Terus peralatan-peralatan 

misalnyo jago-jago sih apo…obat-obatan cak itu be” 

(S1/W1/181-185) 

“Yoh persiapan latihannyo tuh ditambah jugo jam jam 

latihannyo balek sekolah… balek les langsung latihan cak 

itu be” (S1/W1/187-190) 

“Ee.. iyo dia kan harus latihannya lebih keras, lebih rutin, 

nah itu kalo persiapannya ya masik kayak gitu, masih 

bareng kakak-kakak yang lain itu kan belajar.. masih 

kayak belajar aja” (OTS1/W1/53-58) 

 

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa 

subjek AF melakukan persiapan menghadapi kompetisi dengan 

teliti yaitu terutama dengan persiapan mental untuk menghadapi 

lawan-lawannya, latihan subjek AF lebih rutin dan keras, subjek 

juga mempersiapkan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan 

di kompetisi. 

 

b. Subjek AD 

Persiapan yang dilakukan subjek AD untuk menghadapi 

kompetisi itu yaitu dengan latih lebih rutin, mempersipakan fisik, 

mempersiapkan teknik-teknik dan juga menjaga fisik dengan  

makan makanan yang sehat serta mengkomsumsi vitamin. 

Sebagaimana penututrannya dibawah ini: 



 
 

“Ee kalu untuk hari latihannyo rabu, jumat, samo sabtu, 

nah tiap hari-hari itu tuh beda.. apo.., beda fokus kayak 

itu nah, beda fokus latihannyo jadi misalnyo hari rabu itu 

ado namonyo speed slalom, jadi di hari rabu itu fokus 

untuk speed slalom teros itu bae sih salah sikok 

contohnyo” (S2/W1/70-78) 

“Yang pasti latihan rutin itu sama persiapan fisik sama 

teknik-teknik nya itu” (S2/W1/104-106) 

“Ee yang pasti dio harus komsumsi.. untuk dirumah ye 

dio harus komsumsi makanan yang sehatlah, bila perlu 

kadangan ditambai vitamin biar fisik nyo tambah fit gitu” 

(OTS2/W1/111-116) 

 
Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

AD melakukan persiapan yang baik, mulai dari persiapan latihan 

yang rutin dan mempersipakan fisik juga serta mengkomsumsi 

makanan yang sehat serta ditambah mengkonsumsi vitamin. 

 
c. Subjek AC 

Persiapan yang dilakukan subjek AC untuk menghadapi 

kompetisi yaitu persiapan sepatu, sholat 5 waktu, berdoa, 

persiapan pakaian, latihan lebih rutin. Sebagaimana 

penuturannya dibawah ini: 

“Oh kalo aku persiapan sebelum lomba tuh yoh pertamo 

nyiapai sepatu kan bener-benerke nian sepatu tuh kan, 

terus yang keduo tuh sholat limo waktu aku biar menang 

kan, kalu bae menang kato aku” (S3/W1/72-78) 

“Oh bedoa nian aku kalo nak ekod mak itu tuh” 

(S3/W1/80-81) 

“Persiapan laen tuh idak pulok bae sih persiapan paling 

pakaian, soalnyo disano tuh lah sudah disediake galo kan 

tekoh makan, tekoh hotel lah di inike, yoh jadi dak pulok 

banyak aku persiapannyo tuh” (S3/W1/83-89) 

“Oh latihan nyo tuh yoh begetol lah, yoh carolah wong 

nak ini kan nak ekod event kan yoh mesti di porsirlah 



 
 

latihan tuh walaupun dak pulok maksimal kan yoh jadilah 

yang penting semaksimal kito” (S3/W1/92-97) 

 
Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek 

AC melakukan persiapan dengan teliti dimana subjek AC 

memeriksa dan menyiapkan sepatu rodanya, subjek AC juga 

tidak lupa berdoa dan sholat 5 waktu, saubjek AC juga 

mempersiapkan pakaian seperlunya dan yang pastinya subjek AC 

berlatih lebih rutin lagi untuk menghadapi kompetisinya. 

 

Tema 3 : Aspek Psikolgis (Perasaan menjelang 

kompetisi) 

a. Subjek AF 

Subjek AF ketika menjelang kompetisi merasa gerogi, 

kepikiran, stress, gugup, kaki terasa kaku, khawatir, nerveous, 

jantung berdebar-debar, panik dan cemas. Orang tua subjek AF 

juga melihat kalau anaknya ini merasa gugup dan cemas. 

Sebagaimana penuturannya dibawah ini : 

 “Kalu ngadapi kompetisi itu ee… kemaren tuh gerogi-

gerogi cak itu sih, grogi terus kepikiran terus.. terus apo 

ye.. ee… stres bae sih sebelumnyo” (S1/W1/43-47) 

“Kesulitan itu pas waktu itu sakit perut terus apo.. cak 

gugup-gugup itu kaki jadi cak kaku tu nah” 

(S1/W1/51-53) 

“Itu eee.. nerveous ee.. apo.. deg-deg kan, panik-panik 

cak mano cak itu nyingok yang lain pada hebat-hebat 

daripada kito, itu be” (S1/W1/59-62) 

“Semakin kedepan pas sudah jarak kompetisi semakin 

dekat iya, ada dia rasa ee… apa sih.. gelisah, masih agak 

takut-takut, iya ada” (OTS1/W1/79-82) 

“Iya gugup kelihatan kalo.. apa.. mukanya jadi apa kayak 

tegang gitu.. alisnya ngerenyet-ngereyet hehe” 

(OTS1/W1/117-120) 



 
 

“Pada dasarnya dia itu kesal, tapi kesal itu bukan marah 

karna diomongin mungkin dia ee… bukan kesal deh 

cemas kayaknya iya dia cemas, punya kecemasan 

tersendiri, ya gak tau ya hehe” (OTS1/W1/171-176) 

 
Selain itu juga subjek AF merasa khawatir tentang 

kompetisinya yaitu, takut jatuh, takut ditertawai, takut dengan 

lawan-lawannya yang sudah hebat-hebat dan mentalnya ciut. 

Orang tua subjek AF juga melihat bahwa subjek itu terlihat ragu 

dengan kemampuannya ketika melihat para peserta dari kota 

lain. Sebagaimana penuturannya dibawah ini : 

“Dak biso kak itu baru pertamo kali jadi susah nak ngatur 

cak mano caronyo biar dak grogi apo nak nerfes-nerfes 

cak itu” (S1/W1/65-68) 

“Itu… lah berusaha tapi susah nian, jadi, dak tau lagi kk 

lah nerfes olehnyo baru pertamo kali jugo itu” 

(S1/W1/78-80) 

“Yoh takut.. takut nyampak pas lagi lomba itu terus gagal 

cak mano cak itu nah kalu nyampak galak diketawoi cak 

itu nah… cak itu bae sih kak” (S1/W1/88-92) 

“Oh itu pasti soalnyo, ee.. apo namonyo.. ee… banyak 

yang lah hebat-hebat kak disano itu” (S1/W1/97-99) 

“Yoh minder langsung ciut… ciut… mentalnyo ya allah” 

(S1/W1/105-106) 

“Iya itu ee.. fia nya itu keliatan kalo merasa aduh bisa 

gak ya bisa gak ya kayak gitu fianya jadi kan ciut ngeliat.. 

ngeliat apa.. yang lain kan peserta-peserta dari kota lain 

kan ya gugup fia kali gitu” (OTS1/W1/133-138) 

 
Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, subjek 

AF baru pertama kali mengikuti kompetisi, ketika menjelang 

kompetisi subjek AF merasa gerogi, gugup, gelisah, takut gagal 

dan ditertawai, panik melihat lawan-lawannya, dan subjek AF 

merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. 

 



 
 

b. Subjek AD 

Subjek AD pada saat mau mengikuti kompetisi dia 

merasa gugup, cemas, dan ada semangat juga. Subjek AD mulai 

merasa khawatir setengah jam sebelum kompetisi, khawatirnya 

subjek AD karena takut malu-maluin, takut gagal, dan takut 

dengan lawan yang berasal dari luar Indonesia. Sebagaimana 

penuturannya dibawah ini : 

 “Eee… yang aku rasoi sih biasolah, ee caro wong baru 

pertamo kali ekod lomba yoh pasti gugup.. gugup teros 

ado raso cemas jugo sebelum ngadepi lomba tuh, ee 

ngedenger-denger itu kan tapi ado raso semangat jugo 

disitu tuh” (S2/W1/96-102) 

 “Kalo kesulitannyo yoh kayak aku sebuti tadi, kayak 

gugup kan, gugup sih yoh karno pengalam pertamo 

belom pernah ekod lomba, ee dan itu jugo ee apo.. 

kompetisi pertamo ee.. bertaraf internasional tingkat asia 

tenggara itu tuh, jadi yoh gugupnyo bukan maen kayak 

itu nah” (S2/W1/105-113) 

“Eee kayak mano ye, kalu raso-raso pas itu tuh ee.. 

gugup, takut, tapi kayak mano harus dicubo cak itu nah 

walaupun ujung-ujungnyo ibarat kato tuh sudah tau kalu 

kecik kemungkinan untuk berhasil” (S2/W1/120-125) 

“Oo raso khawatir…. Raso khawatir yang pernah aku 

alami itu yoh, saat.. biasonyo rasa khawatir itu keluar lah 

…. Setengah jam sebelum lomba tuh lah… kayak mano 

raso khawatir tuh kan, takut apo.. takut malu-maluke, 

takut gagal kayak itu, tapi yoh sudah cak itu jalani bae” 

(S2/W1/64-65)  

“Kalu untuk lawan-lawannyo eee kalu yang dikhawatirke 

itu bukan dari indonesianyo tapi dari luar” 

(S2/W1/142-144) 

 

Orang tua subjek AD juga mengatakan bahwa subjek AD 

pernah bercerita bahwa subjek ada rasa senang dan juga rasa 



 
 

cemas mngikuti kompetisi. Sebagaimana penuturannya di bawah 

ini : 

“Ado sih dio cerito  , ceritonyo tuh kayaknyo begabung 

antara seneng antara cemas itu yang dio rasoin dio cerito 

nyo tuh” (OTS2/W1/68-71) 

“Ado cemasnyo kayaknyo mungkin karno dio baru 

pertamo kali ekod lomba ini kan” (OTS2/W1/73-75) 

Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, subjek 

AD baru pertama kali mengikuti kompetisi dan langsung 

bertarap Internasional, menjelang kompetisi subjek AD 

merasa gugup, cemas, khawatir, takut gagal, tapi subjek 

AD tetap bersemangat untuk menjalani kompetisinya. 

 

c. Subjek AC 

Subjek AC gugup, deg-degan, gerogi, keringat dingin, 

ketakutan dengan kompetisi pertamanya, subjek AC khawatir 

ketika lomba berlangsung dia terjatuh, malu dan gagal. Bahkan 

subjek sempat terpikir untuk mengundurkan diri dari kompetisi. 

Sebagaimana penuturannya dibawah ini : 

“Oh kalu aku kemaren pas kompetisi itu tuh aii gugup 

nian itu pasti, yoh kompetisi pertamo kan cak manolah 

rasonyo tuh kan, dag dug dag dug ser mak itu aku 

ketakutan kan, yoh tapi kan kawan tuh ado ngomong kan 

oi pekotilah bae itu tuh jalani, yoh pokoknyo perfom 

maksimal lah katonyo asal kito tuh idak malu-maluke bae 

jangan sampe maluke diri kan, kadangan tuh kan dak pd 

lah aku nih kan yoh brtu pertamo kali kan ekod event tuh 

yoh jadi takut-takut mak itu kan” (S3/W1/100-113) 

“Aii pasti itu pasti nian gerogi tuh, geroginyo karno yoh 

jalan jalan pas gerogi kito masuk dalem area itu bae lah 

sudah wah parah keringet dingin pasti lah keraso nian 

kemaren itu aku maseh inget nian rasonyo tuh kan 

ketakutan itu tapi yoh kawan tadi lah ngomong ai lajulah 

bae katonyo, kawannyo jugo lah semangat mak itu kan 



 
 

yoh terpakso kito harus semangat jugo” (S3/W1/158-

168) 

“Nah pas aku tegak itu tuh di itu kan tunggu bel itu kan 

iyo deg deg kan lah bunyi tet tet yoh kayak deg deg kan 

itu nunggui kapan bebunyi kapan bebunyi itu kan, takut 

disitu bae sih kemaren tuh” (S3/W1/291-295) 

“Bukan gemeter lagi badan tuh badan.. kaki tuh idak 

gemeter cuman badan tuh menggigil mak itu nah itu pas 

lah masuk masuk ini masuk arena itu” (S3/W1/298-

302) 

“Khawatir sih, soalnyo kan gugup tadi kan jadi pas 

sebelum kompetisi itu bae lah gugup nak matilah itu” 

(S3/W1/116-118) 

“Oh khawatir itu paling ini aku tuh apo.. takut pas lagi 

lomba kan pas giliran aku kan ketiban aku tuh nyampak 

andalan tengah-tengah lomba itu woi maluan nian pasti 

kan apo lagi aku baru belajar jugo kan, wah gugup nian 

pasti” (S3/W1/122-128) 

“Oh panik.. paniknyo itu idak pulok panik tapi yoh 

sekedar panik yoh panik kalo pas lagi lah liat wong tuh 

lah kenceng-kenceng kan lah kito secara pemula kan 

teros liat wong lah pro mak itu kan jingok itu bae eeeeee 

orong nian nak mekot, orong nak mekot kato aku” 

(S3/W1/130-137) 

 
Hal itu di dukung dengan informan teman subjek, MA 

mengatakan bahwa subjek AC ketika menjelang kompetisi 

terlihat takut, wajahnya pucat, gugup, panik dan gelisah. Bahkan 

subjek AC mengeluh bahwa dia pesimis dengan kemampuanya 

dan ingin mengundurkan diri. Sebagaimana penuturannya 

dibawah ini : 

“Banyak diceritoinyo sebelum dio kompetisi , dio tegang, 

panas dingin, sempet panas dingin jugo dio tuh, gelisah” 

(TMS3/W1/62-65) 



 
 

“Iyo gelisah dio tuh gara-gara baru pertamo kali jugo 

ekod kompetisi kan, ekod kompetisi ini jadi gelisah dio” 

(TMS3/W1/70-73) 

“Iyo guguplah, baru pertamo kali dio nih” 

(TMS3/W1/191-192) 

“Kejingokan nian dari rai nyo bae kejingokan, biasonyo 

ado darah ini dak katek darah, panik dio” 

(TMS3/W1/194-196) 

“Iyo aku tuh cuman merhatike sikap dio bae, sikap dio 

panikan, pucet, panas dingin iyoo” (TMS3/W1/209-

211) 

“Iyo bulak balik bulak balik kadang-kadang dio tuh, cak 

itu” (TMS3/W1/107-108) 

“Iyo.. cak mano ye.. cak wong bingung itu nah” 

(TMS3/W1/111-112) 

“Iyo dio pas kemaren tuh ngeluh, dio ngomong mak ini 

“aku nih kak baru pertamo kali ekod kompetisi cak ini 

ujinyo, jadi aku nih agak takut cak itu nah” 

(TMS3/W1/91-95) 

“Iyo pernah sempet dio cerito cak itu gara-gara jingok 

lawannyo itu kan, lawannyo itu bagus-bagus disbanding 

dio itu kan.. ujinyo” (TMS3/W1/141-144) 

“Men uji aku… padahal dio tuh kemampuannyo bagus, 

tapi itulah gara”gara jingok lawannyo cak itu mungkin dio 

befikir lebih hebat dari dio, jadio dio nih agak takut.. 

jadinyo kurang percayo dirilah dio nih” 

(TMS3/W1/149-155) 

“Iyo pernah dio ngomong pesimis jugo,bahwa lawan-

lawan dio tuh itulah lebih bagus dari dio, aduh… sudahlah 

uji dio dak bakal menang jugo ujinyo cak itu nah” 

(TMS3/W1/170-174) 

 
Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, AC 

sangat merasa takut, gugup dan cemas menghadapi lawan-



 
 

lawannya, subjek AC juga pesimis dan tidak percaya diri dengan 

kemampuannya. 

 

Tema 4 : Aspek Psikologis ( Perasaan setelah mengikuti 

kompetisi) 

a. Subjek AF 

Setelah mengikuti kompetisi subjek AF merasa 

termotivasi. Sebagaimana penuturannya dibawah ini: 

“Dapet motivasi sih soalnyo ee.. biasonyo ngeliat di 

instagram apo liat di you tube caro-caro maennyo cak ini 

sekarang pas kemaren itu lah ngeliat cak mano aslinyo.. 

cak mano ngeliatnyo nian cak itu nah” (S1/W1/371-

376) 

Dapat disimpulkan dari penuturan subjek AF di atas 

bahwa subjek AF terdorong untuk lebih giat latihan untuk maju 

dan berkembang lagi.  

 
b. Subjek AD 

Setelah mengikuti kompetisi subjek AD merasa legah, 

senang, dan termotivasi untuk mengikuti kompetisi yang lain. 

Sebagaimana penuturannya dibawah ini: 

“Legoh yoh seneng, senengnyo karno ado apo.. 

pengalaman pertamo cak itu kan oo cak ini rasonyo ekod 

kompetisi enak, jadi pengen lagi jadi tambah semangat 

kayak itu untuk..” (S2/W1/403-408) 

“He’eh termotivasi untuk ngekoti kompetisi yang baru.. 

yang lain kan” (S2/W1/410-411) 

Dapat disimpulkan dari penuturan subjek AD bahwa 

subjek AD setelah kompetisi merasa legah dan senang karna 

semuanya telah terlewati. Subjek AD juga termotivasi untuk 

lebih giat berlatih dan mengikuti kompetisi-kompetisi yang lain. 

 
c. Subjek AC 

Setelah mengikuti kompetisi subjek AC merasa bangga 

dengan hasil yang dia dapat dan subjek AC juga langsung 



 
 

mengabari hasil yang dia dapat kepada orang tua nya yang 

sedang sakit. Sebagaimana penuturannya dibawah ini: 

“Oh yang pasti dak nyangko kan dari sebanyak itu kan 

masuk enam belas besar itu pun ini kan paling bawah 

aku tuh kan yoh pas masuk enam belas besar tuh lah aku 

poto itu lah aku jadike dp bbm kan sangkin ke bangga 

nyo kan jingok kawan-kawan aku kan aku lah masuk ini 

kan.. internasional kan masuk enam belas besar kan 

walaupun itu dak.. mungkin kebetulan itu kan terus pas 

lawan itu tuh naek peringkatnyo jadi duo belas besar 

men dak salah setau aku, jadi dari enam belas masuk ke 

duo belas besar aku tuh, jadi dari situlah semangat tuh 

kan, dibawah aku tuh masih ado, disitu tuh mamak aku 

kan saket kemaren tuh posisinyo kan, jadi pas aku 

dibengkulu tuh mamak aku saket nah pas disano tuh ku 

kabari itu kan nah masuk duo belas besar aku kato aku 

anak kau nih masuk duo belas besar kato aku, jadi pas 

mamak denger itu mungkin kan mamak ketawo-ketawo 

kan nah dari situ mungkin besoknyo langsung keluar dari 

rumah saket, mungkin lagi bahagia kan” (S3/W1/452-

481) 

Senada dengan penjelasan informan teman subjek 

bahwa subjek AC setelah selesai kompetisi terlihat lebih 

tenang, terlihat merasa senang. Sebagaimana 

penuturannya dibawah ini: 

“Aii perasaan dio pasti seneng nian masuk peringkat limo 

belas itu, soalnyo kan rame nian dio nih pesertanyo, iyo 

namonyo diatas.. diatas… duo poloh masih senenglah 

dio” (TMS3/W1/363-368) 

“Nah pas selesai kompetisi itu agak tenang dio rasonyo 

sudah kompetisi itu dak katek lagi tekanan” 

(TMS3/W1/378-380) 

 



 
 

Dapat disimpulkan dari penuturan di atas bahwa subjek 

AC sangat merasa bangga dengan hasil yang dia dan subjek AC 

langsung mengabari orang tuanya yang sedang sakit. Subjek AC 

setelah kompetisi terlihat lebih tenang dan termotivasi untuk 

rajin latihan dan menjadi lebih baik lagi. 

 
Tema 5 : Aspek Somatis dan Aspek Fisik (Keadaan tubuh 

menjelang kompetisi) 

a. Subjek AF 

Pada saat menjelang kompetisi subjek AF merasa tidak 

enak badan, tiba-tiba pusing dan sakit perut, keringat dingin dan 

mudah terkejut, bahkan subjek AF sempat sakit karna 

memikirkan kompetisi dan susah tidur. Berdasarkan penjelasan 

dari orang tua subjek AF bahwa subjek AF pada saat menjelang 

kompetisi terlihat tegang, wajahnya keras, badan tidak terlihat 

rileks, kaku, alisnya ngerenyet-ngerenyet dan susah tidur. 

Sebagaimana penuturannya dibawah ini : 

“Pas waktu itu sih… dak lemak badan sebelumnyo itu 

terus ee… galak pening-pening dewek, pas sebelum 

lomba jugo galak pening-pening sakit perut dak jelas sih 

itu bae kak” (S1/W1/169-174) 

“Iyo pas ini sih cak pemanasan itu bukannyo panas jadi 

tambah dingin cak itu nah” (S1/W1/214-216) 

“Iyo sempat sakit karna kepikiran itu tadi stress” 

(S1/W1/252-253) 

“Keringat dingin, cemas-cemas cak itu sih sakit perut 

terus deg-deg kan” (S1/W1/270-271) 

“Ohh iyo itu karna.. apo.. biasonyo kalu melamun disano 

kan karno stress ini banyak pikiran melamun terus galak 

dipanggil yoh kaget, kadang dak denger laju ditepak cak 

itu nah” (S1/W1/282-287) 

“Eee.. tegang, jadi bdannya itu tegang, mukanya itu 

keras kayak gitu, kesannya sih jadi kayak mau marah, 

tapi enggak.. kayaknya dia kesal sama dirinya sendiri 



 
 

kayak gitu nah, kurang yakin sama dirinya jadi keliatan 

badannya itu gak rileks, jadi kaku.. ee.. apa sih ya kayak 

gitu mukanya keras alisnya tadi ngerenyet-ngerenyet 

keningnya..” (OTS1/W1/228-238) 

“Iya pasti apalagi udah mau berangkat tuh, pas mau 

berangkat aa.. apa aja pokoknya, ee diperiksain lagi 

tasnya, gelisa… apa sih namanya.., ya sulitlah pas mau 

tidur masih kepikiran gimana-gimana disananya pasti dia 

keliatan banget kayak gitu” (OTS1/W1/306-314) 

 
Peneliti menyimpulkan dari kutipan di atas bahwa, subjek 

AF keadaan fisiknya menjelang kompetisi mengalami sakit 

terlebih dahulu karna memikirkan kompetisi dan juga subjek 

ketika menjelang kompetisi berkeringat dingin, kepala pusing, 

sakit perut dan susah tidur. 

 
b. Subjek AD 

Pada saat menjelang kompetisi subjek AD keadaan 

tubuhnya badan tidak stabil, susah tidur, kurang sehat, drop, 

keringat dingin, masuk angin mendadak dan kaki terasa kaku, 

orang tua subjek AD juga mengatakan bahwa ketika di kompetisi 

di hotel tempat kompetisi subjek terlihat tidurnya gelisah, 

biasanya di rumah jam 09.00 sudah tidur tapi di tempat 

kompetisi dia tidurnya malem sampai jam 11,30 subjek belum 

tidur. Sebagaimana penuturannya dibawah ini : 

“Ee kalo itu kondisi badan biasonyo H min tigo, h min 

tigo itu kan maken mendekati jadi badan nih biasonyo 

dak stabil, dak stabilnyo kayak ini misalnyo ee latihannyo 

pagi, porsi latihannyo pagi digenjot sore itu biasonyo 

malemnyo itu jadi kayak apo.. kurang ee kurang sehat 

badan tuh nah, tapi pas h min satu atau tinggal berapo 

jam, yoh pokoknyo h min satu kayak itu tuh nambah jadi, 

nambah ngedrop badan tuh tapi cak mano pun caronyo 

harus biso sehat,yoh nak se apo.. se ngedrop-

ngedropnyo badan selemah-lemahnyo badan berusaha 



 
 

harus kuat walaupun yoh badan tuh jugo kayak dak 

nerimo cak itu nah , dak nerimo untuk sehat” 

(S2/W1/226-244) 

“Kalo menjelang kompetisi yoh cak kakak bilang tadi 

keringat dingin tuh ado, tapi dak terlalu dibawak sih, dak 

terlalu dirasoke, jadi ee cak mno yee, paling masuk angin 

mendadak sebelum itu,menjelang kompetisi kan masuk 

angin mendadak di ini apo.. di venue di arena itu masuk 

angin mendadak” (S2/W1/270-278) 

“He’ehh kaku biso kayak itu jugo biasonyo” 

(S2/W1/317-318) 

“Pas apo.. nak kompetisi pas diperjalanan dakkatek 

nyenyak-nyenyaknyo, bahkan sampe dak pernah tetedok 

kayak itu nah” (S2/W1/351-354) 

“Ee tidurnya kayaknya gelisah karna pernah malem-

malem saya ngecek kayaknya tidurnya gelisah, biasanya 

kan kalo dirumah tidurnya dia jam-jam Sembilan itu 

sudah tidur, nah pas waktu kompetisi dia itu tidurnya 

malem sampai jam setengah dua belas itu dia belum 

tidur” (OTS2/W1/282-290) 

Dari kutipan di atas peneliti menyimpulkan bahwa subjek 

AD keadaan tubuhnya menjelang kompetisi kurang stabil, drop. 

Ketika kompetisi keluarnya keringat dingin, mendadak masuk 

angin, kaki terasa kaku dan tidur subjek tidak nyenyak. 

 
c. Subjek AC 

Ketika kompetisi subjek AD mengatakan bahwa tidurnya 

tidak nyenyak, badan tidak enak, keringat dingin dan kaki terasa 

kaku. Berdasarkan juga berdasarkan penjelasan dari teman 

subjek bahwa subjek ketika kompetisi keadaan tubuhnya terlihat 

badan kurang sehat dan panas dingin. Sebagaimana 

penuturannya di bawah ini : 

“Kalo sebelum kompetisi kalo sebelum-sebelumnyo tuh 

dak papo cuman kalo pas lah nak hari H tedok itu bae lah 



 
 

gelisah  badan tuh kayak keraso dak biso bersahabatlah 

pas lagi nak masuk area kan kito tuh masuk area rame 

seidak itu wong dari luar ado teros kito masok area itu 

tuh kayak raso kaki tuh dak galak begerak jadi pas kito 

harusnyo pas latihannyo santai bae pas tibo di arena itu 

kaki tuh dak galak begerak jadi bingunglah mak mano 

kan entah keram entah gugup bawakan otak kan dak 

taulah ngapo kan lah kito dak biso ini..” (S3/W1/241-

156) 

“Nah kalo soal keringetan itu tuh cak keringet dingin itu 

aku tuh agak.. entah kan kalo keringet dingin tuh kan 

mungkin wong yang jingok aku tuh entah badan aku 

pucet kan yang penting raso aku tuh cak aneh badan aku 

tuh, cak rasonyo berat mak itu kan nak be pakek sepatu 

tuh kan untuk lagi pas nak event tuh” (S3/W1/260-

269) 

“Iyo fisik dio tuh sempet lemes jugo, padahal fit 

sebelumnyo ye, fit nian badan dio tuh sebelum kompetisi 

itu, ai tibo-tibo pas nak hari H itu oii lemes, panas dingin, 

dingin nian tangannyo, kaki dio” (TMS3/W1/81-86) 

 
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan 

tubuh subjek AC menjelang kompetisi yaitu tubuhnya kurang 

sehat, tubuh mengeluarkan keringat dingin, tubuh terasa berat 

dan kaku. 

 

Tema 6 : Cara mengatasi kecemasan 

a. Subjek AF 

Subjek AF menceritakan bahwa subjek AF tidak ada cara 

untuk mengatasi kecemasannya karna ini merupakan kompetisi 

subjek AF yang pertama, subjek AF tidak dapat berfikir lagi 

subjek AF hanya menjalani alur kompetisi hingga selesai dan 

kemudian tenang sendiri. Sebagaimana penuturannya dibawah 

ini: 



 
 

“Dak biso kak itu baru pertamo kali jadi susah nak ngatur 

cak mano caronyo biar dak grogi apo nak nerfes-nerfes 

cak itu” (S1/W1/65-68) 

“Iyo he’ehh.. langsung apo…yoh maen-maen bae sih 

sebisonyo terustuh sudah tuh legah itu bae” 

(S1/W1/72-74) 

“Itu… lah berusaha tapi susah nian, jadi, dak tau lagi kk 

lah nerfes olehnyo baru pertamo kali jugo itu” 

(S1/W1/78-80) 

Berdasarkan penjelasan dari informan orang tua subjek 

AF bahwa untuk menghilangkan rasa cemasnya subjek 

AF sering mengunyah banyak-banyak snack. 

Sebagaimana penuturannya dibawah ini: 

“O…  larinya kemakan kayaknya, ngemil..” 

(OTS1/W1/244-245) 

“He’eh.. jadi duduk ke rombongan, belum giliran.. mau 

gilirannya fia kayaknya dia ngambilin snack apa kayak 

gitu, ngunyah banyak kayak gitu, ngilangin gugupnya itu 

kayaknya” (OTS1/W1/247-252) 

 
Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

AF merasa sangat cemas karna subjek tidak tau apa yang dia 

lakukan dan di pikirkan ketika kompetisi berlangsung, dari 

penjelasan orang tua subjek AF bahwa subjek AF banyak 

mengunyah cemilan pada saat kompetisi mungkin itu salah satu 

cara yang tidak disadari subjek AF untuk menghilangkan rasa 

cemasnya.  

 
b. Subjek AD 

Subjek AD menceritakan cara menghilangkan rasa 

cemasnya dengan mendengarkan lagu, mengajak kenalan dan 

mengobrol dengan lawan-lawannya. Hal tersebut senada dengan 

informan pendukung orang tua subjek yang mengatakan bahwa 

subjek membaur dengan peserta lomba lainnya. Sebagaimana 

penututrannya dibawah ini: 



 
 

“Kalu biasonyo ih cuman ini apo tuh.. ee yoh dengar lagu 

mungkin atau kayak manolah pokoknyo yang biso 

nenangi, atau biso ngajak kenalan samo yang baru-baru 

itu” (S2/W1/155-159) 

“He’eh jadi kan agak tenang dikit dak terlalu khawatir, 

dak terlalu takut, kan saling biso saling sharing dengan 

dio kan, yoh apo kayak mano, nambah kawan jugolah 

jadi secaro dak langsung bakal ilang dewek raso takut itu 

raso khawatir itu” (S2/W1/161-168) 

“Gerogi haha, kalo raso gerogi tuh ee kayak mano ye… 

yoh dak jauh beda sih, gerogi tuh biasonyo cuman narek 

nafas buang narek nafas buang kayak itu” 

(S2/W1/171-175) 

“Kayaknya mereka membaur” (OTS2/W1/321) 

“Kenalan.. kayaknya nyatulah gak ada perbedaan antara 

kita yang pribumi sama yang dari luar itu kayaknya gak 

ada perbedaan, nyatu” (OTS2/W1/325-329) 

 

Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

AD berusah mengontrol dan berusaha menghilangkan 

kecemasannya dengan cara mendengarkan lagu, menarik nafas 

dan membaur dengan peserta lainnya. 

c. Subjek AC 

Subjek AC menceritakan cara menghilangkan rasa 

cemasnya dengan cara melakukan pemanasan, mengobrol 

dengan teman-temannya untuk sharing, subjek AC juga 

mendengarkan music biar rileks. Berdasarkan penjelasan dari 

informan teman subjek AC bahwa subjek ini sering mondar 

mandir agar dirinya tidak terlalu tegang. Sebagaimana 

penuturannya di bawah ini: 

“Kalo aku ngilangi panik itu pertamo ngobrol samo 

kawan-kawan tulah kan, yoh sharing-sharing lah biar aku 

tuh beban tuh daak di aku galo kan biar bebagi mak itu 



 
 

kan lepaske nah setelah dari itu sih aku hobinyo denger 

lagi sih, dengar-dengar lagu biar releks yang selow kan 

hobi aku” (S3/W1/142-150) 

“Kalo aku ngilangi raso gerogi itu mak mano ye kalo 

ngilangi raso gerogi aku kemaren tuh yoh pertamo yoh 

maen biaso cak pemanasan-pemanasan biar ngilangke 

kan raso-raso gerogi itu kan terus nanyo-nanyo ini 

nanyo-nanyo kawan tuh” (S3/W1/171-178) 

“Yoh sharing lah biar idak gerogi nian aku kan” 

(S3/W1/180-181) 

“Iyo bulak balik bulak balik kadang-kadang dio tuh, 

mungkin biar dio dak telalu tang tulah bulak-balik dio” 

(TMS3/W1/107-110) 

 
Dari penuturan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

subjek AC masih bisa berusaha untuk mengendalikan 

kecemasannya yaitu dengan cara saling bercerita dengan 

lawannya agar tidak terlalu tegang, mendengarkan musik agar 

tenang dan menggerakkan badannya agar tidak terlalu tegang. 

 
4.4.  Pembahasan  

Uraian yang dikemukakan di atas oleh peneliti tentang 

Kecemasan Pada Remaja Muslim Anggota Sepatu Roda Musi 

Bladers Palembang Menjelang Kompetisi Nasional Dan 

Internasional. Selanjutnya peneliti mencoba menganalisis 

temuan hasil tema tersebut melalui perspektif teoritis mengenai 

bagaimana gambaran kecemasan pada remaja muslim anggota 

sepatu roda Musi Bladers Palembang. Berdasarkan analisis 

tersebut dapat dilihat bahwa setiap subjek penelitian memiliki 

keunikan dan persamaan tersendiri. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai kecemasan pada remaja muslim 

anggota sepatu roda Musi Bladers Palembang, berikut akan 

dibahas tentang masing-masing tema tersebut. 

Dari tema aktivitas sehari-hari subjek pertama yang 

berinisial AF yang berusia 15 tahun, berjenis kelamin 



 
 

perempuan. AF masih berpendidikan di sekolah menengah 

pertama di salah satu sekolah menengah pertama di Palembang. 

AF tinggal bersama kedua orang tuanya dan AF adalah anak 

pertama dari dua bersaudara, aktivitas AF sehari-hari sekolah, 

sepulang sekolah AF les dan di sore harinya dengan jadwal hari 

yang ditentukan AF latihan sepatu roda. Lalu subjek kedua 

berinisial AD, Subjek AD yang berusia 19 tahun, berjenis kelamin 

laki-laki. AD sedang menempuh kuliah semester 2 di salah-satu 

poltek di Palembang. Aktivitas AD sehari-hari kuliah, kegiatan 

yang diikuti AD di luar kuliah yaitu berolahraga volley dan 

bergabung dikomunitas sepatu roda di Palembang. AD tinggal 

bersama kedua orang tuanya dan AD merupakan anak pertama 

dari tiga bersaudara.  

Terakhir subjek ketiga, subjek berinisial AC yang berusia 

20 tahun, berjenis kelamin laki-laki. sehari AC bekerja di 

percetakan milik keluarganya sendiri sebagai design grafis. AD 

tinggal bersama kedua orang tuanya dan AD  merupakan anak 

ke dua dari tiga bersaudara. Aktivitas AD sehari-hari dari pagi 

sampai sore bekerja di percetakan sebagai design grafis, setelah 

selesai bekerja AD biasanya latihan sepatu roda. 

Dari tema persiapan menghadapi kompetisi yang 

dilakukan subjek dari pembahasan bahwa ketiga subjek ini 

melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi dengan cara 

yang hampir sama antara subjek AF,AD,AC yaitu dengan cara 

berlatih lebih rutin dan menjaga fisiknya, namun pada subjek AC 

mengungkapkan bahwa AC tidak lupa untuk berdoa dan sholat 

lima waktu agar kompetisinya diberi kelancaran. Hal ini sejalan 

dengan teori Husdarta yang menyebutkan bahwa dalam 

olahraga prestasi terdapat upaya pengerahan kemampuan fisik 

dan psikis yang setinggi-tingginya dalam meraih prestasi puncak, 

baik dalam fase latihan maupun fase pertandingan sebenarnya. 

Hal ini berarti bahwa olahraga prestasi terkandung situasi 



 
 

kompetitif yang tinggi.67 Jadi berdasarkan penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu prestasi yang 

tinggi seorang atlet harus menyiapkan kemampuan fisik dan 

psikisnya agar dapat mencapai kesuksesan dalam berprestasi. 

Dari tema aspek psikologis (perasaan menjelang 

kompetisi) bahwa ketiga subjek ini merasakan hal yang sama 

ketika menjelang kompetisi berlangsung, AF, AD, AC merasa 

khawatir, gugup, panik dan cemas, hal ini selaras dengan teori 

Atkinson yang mengatakan kecemasan merupakan emosi yang 

tidak menyenangkan yang ditandai oleh gejala seperti 

kekhawatiran dan perasaan takut. Hal ini sejalan dengan teori 

Triantoro Safasia yaitu segala bentuk situasi yang mengancam 

kesejahteraan organisme dapat menimbulkan kecemasan, 

dimana konflik merupakan salah satu sumber munculnya rasa 

cemas, adanya ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, 

serta perasaan tertekan untuk melakukan sesuatu diluar 

kemampuan serta menumbuhkan kecemasan.68 Jadi berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saat menjelang 

kompetisi subjek merasa khawatir, gugup, panik dan cemas, hal 

ini merupakan suatu bentuk situasi yang mengencam 

kesejahteraan dan dapat menimbulkan suatu perasan tertekan 

dalam situasi diluar kemampuan. 

Dari tema aspek somatis dan aspek fisik (keadaan tubuh 

menjelang kompetisi) semua subjek hampir mengalami hal yang 

sama pada tubuhnya ketika menjelang kompetisi berlangsung, 

subjek AF, AD, AC merasakan tubuh mereka terasa tidak enak 

badan, tubuh megeluarkan keringat dingin, tiba-tiba merasakan 

sakit perut dan jantung berdebar-debar. Hal ini selaras dengan 

pendapat Kartini Kartono yang menyebutkan gejala-gejala 

pengikut pada kecemasan dan equivalen kecemasan antara lain: 
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 68Triantoro Safasia, Manajemen Emosi Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana 
Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda, Yogyakarta, Bumi Aksara, 2009, Hlm. 49  



 
 

gemetar, geletar, berpeluh dingin, mulut jadi kering, 

membesarnya anak mata atau pupil, sesak nafas, percepatan 

nadi dan detak jantung, mual, muntah, diare dll.69 Jadi 

berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

keadaan tubuh subjek menjelang kompetisi yaitu tidak enak 

badan, keringat dingin, merasakan sakit perut, jantung 

berdebar-debar. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan 

subjek ketika kompetisi. 

Dari tema aspek psikolgis (perasaan setelah mengikuti 

kompetisi) semua subjek mengalami hal yang sama ketika 

kompetisi selesai subjek AF, AD, AC merasa lebih tenang, senang 

dan termotivasi untuk lebih giat latihan dan mengikuti kompetisi 

selanjutnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh 

Apta Mylsidayu bahwa seseorang yang memiliki kebutuhan untuk 

berprestasi yang kuat cenderung berkeinginan untuk sukses 

dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang bersifat 

menantang, dan bukan untuk memperoleh keuntungan status, 

tetapi semata-mata untuk berbuat baik.70 Jadi berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti 

kompetisi semua subjek merasa lebih termotivasi untuk lebih 

berprestasi dikompetisi berikutnya. 

Dari tema cara mengatasi kecemasan bahwa subjek AD 

dan AC dapat mengontrol kecemasannya dengan melakukan hal 

seperti mendengarkan musik agar mereka tenang dan membaur 

sharing dengan peserta lomba lainnya. Namum pada subjek 

pertama, AF tidak bisa mengontrol dirinya, AF tidak tau harus 

melakukan hal apa, yang dilakukan AF hanya menjalani 

kompetisi sampai selesai dengan kecemasan yang tidak dapat 

dikontrolnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh 

Apta Mylsidayu bahwa atlet perempuan lebih cenderung 

                                                           
 69Kartini Kartono, Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Jakarta, 
PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 130  

 70Husdarta, Psikologi Olahraga ..., Hlm. 38 



 
 

mempunyai tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan atlet laki-laki.71 Jadi berdasarkan  penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan mempunyai 

kecemasan lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin laki-laki. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan 

mempunyai banyak kelemahan. Diantaranya dari pengalaman 

peneliti sendiri yang masih kurang dalam bidang penelitian 

kualitatif, kemudian pada proses pengambilan data peneliti 

kesulitian menyesuaikan kontrak waktu dengan responden dan 

keluarga, pada saat wawancara pengambilan data responden 

kurang memahami pertanyaan yang diajukan dan meminta 

mengulang pertanyaan, dan peneliti mengalami kesulitan 

memilih subjek yang mengikuti kompetisi internasional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 71Apta Mylsidayu, Psikologi Olahraga, Jakarta, Bumi Aksara, 2015, Hlm. 59 



 
 

  BAB V 
PENUTUP 

 
5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa setiap subjek memiliki keunikan dan 

persamaan tersendiri ketika mengalami kecemasan pada saat 

menjelang kompetisi, yaitu ketiga subjek ini merasakan hal yang 

sama pada aspek psikologis ketika menjelang kompetisi 

berlangsung, AF, AD, AC merasa khawatir, gugup, panik dan 

cemas. Pada aspek somatis ketika menjelang kompetisi 

berlangsung, subjek AF, AD, AC merasakan jantung berdebar-

debar, sakit perut mendadak, tiba-tiba pusing, merasa gelisah 

dan susah tidur. Pada aspek fisik ketika menjelang kompetisi 

berlangsung, subjek AF, AD, AC merasakan fisik mereka tubuh 

megeluarkan keringat dingin, mudah terkejut dan mengeluarkan 

keringat yang berlebihan.   

Namun pada subjek AD dan AC mereka dapat mengontrol 

kecemasannya dengan melakukan hal seperti mendengarkan 

musik agar mereka tenang dan membaur sharing dengan 

peserta lomba lainnya. Lain lagi pada subjek pertama, AF tidak 

bisa mengontrol dirinya, AF tidak tau harus melakukan hal apa, 

yang dilakukan AF hanya menjalani kompetisi sampai selesai 

dengan kecemasan yang tidak dapat dikontrolnya. Jadi jenis 

kelamin perempuan mempunyai tingkat kecemasan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan atlet laki-laki. 

Didapatkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecemasan atlet remaja komunitas sepatu roda musi bladers 

Palembang menjelang kompetisi internasional yakni subjek 

befikir bahwa lawannya lebih hebat dari dirinya,  tidak percaya 

diri dengan kemampuannya, takut gagal dan cidera,dan  



 
 

pengalaman subjek baru pertama kali berada pada situasi 

kompetisi level tinggi (internasional). 

5.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

5.2.1. Pelatih  

Dapat memberikan pandangan baru untuk memahami 

akan pentingnya pengetahuan tentang psikologi 

khususnya kecemasan dan sebagai bahan masukan untuk 

membuat program latihan. 

5.2.2. Orang Tua 

Dapat lebih memperhatian lagi anaknya dan selalu 

mendukung kegiatan positif yang dilakukan anaknya agar 

mencapai kesuksesan. 

5.2.3. Subjek Penelitian 

Di harapkan kepada atlet remaja dapat mempersiapkan 

mental terlebih dahulu sehingga dapat mengatasi 

masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan 

pada saat kompetisi. 

5.2.4. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya mampu 

mengungkapkan aspek-aspek dan menemukan teori baru 

yang relevan mengenai kecemasan yang dialami remaja 

Muslim menjelang kompetisi pada penelitian yang akan 

datang.  

 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang 

dilakukan masih banyak kekurangannya, karena peneliti hanya 

melihat melihat sisi kecemasan yang dialami subjek ketika 

menjelang dan sesudah kompetisi, diharapkan agar penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan secara relevan fenomenologi 

yang ada dan dapat memberika solusi untuk mengatasi 

kecemasan pada peristiwa saat menghadapi kompetisi. 
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