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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia memiliki keinginan yang dinamis selalu bergerak dan ingin 

berubah menjadi lebih baik. Olahraga adalah kegiatan gerak tubuh yang sering 

dilakukan untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Dalam 

ungkapan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, memberikan 

makna bahwa ada keterkaitan antara badan yang sehat dengan jiwa (mental) 

yang kuat. Osterhoudt dalam Husdarta (2010) menjelaskan bahwa olahraga 

dipandang sebagai perilaku gerak yang tidak hanya berorientasi pada tujuan 

jasmani semata, namun juga aspek rohani. Hal ini merupakan media yang tepat 

untuk memperesisikan secara harmonis  

Olahraga menurut Firdaus (2012) adalah aktivitas yang melibatkan 

kekuatan dan keterampilan ,kompetisi, strategi, atau kesempatan yang 

dilakukan untuk kesenangan, kepuasan atau pencapaian pribadi yang meliputi 

olahraga terorganisasi, olahraga rekreasional, dan olahraga sebagai hiburan.  

Erima (2000) mengatakan olahraga adalah aktifitas gerak manusia 

menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa 

senang, dilakukan pada waktu luang dan kepuasan tersendiri. Erima 

menambahkan olahraga adalah pendidikan jasmani yang terdapat dalam 

permainan dalam rangka mendapatkan reaksi, kemenangan dan prestasi. 
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Prestasi olahraga sangat ditentukan oleh performa yang ditunjukkan 

atlet dalam suatu kompetisi. Cox (2012) mengatakan bahwa faktor yang penting 

sekarang ini untuk dipertimbangkan dalam menunjang pembinaan, dan 

peningkatan prestasi atlet adalah faktor psikologis. Dalam menghadapi 

pertandingan atlet perlu melakukan persiapan-persiapan yang matang. Seorang 

atlet juga perlu meningkatkan kemampuan kreativitasnya dengan 

mengembangkan berbagai alternatif baru sebagai respon untuk menghadapi 

lawan tandingnya dalam suatu situasi. Selain itu, Satiadarma (2000) 

menjelaskan bahwa masa persiapan adalah masa yang sangat menentukan 

karena masa ini adalah masa transisi dari periode latihan ke periode 

pertandingan. Jika transisi berlangsung baik atlet akan tampil dengan baik kelak 

di dalam pertandingan. 

Harsono dalam Gunarsa (2015) mengungkapkan bahwa penampilan 

puncak seseorang atlet 80% dipengaruhi oleh aspek mental, dan sisanya berasal 

dari aspek yang lain. Latihan fisik yang dilakukan dengan mengikuti arahan dan 

prosedur yang benar akan sia-sia tanpa menyertakan latihan mental. Dalam 

olahraga, latihan mental sama pentingnya dengan latihan fisik, dan ini 

menekankan bahwa faktor psikologis atlet untuk mengembangkan prestasi 

sangatlah penting. Gross dalam Ranakusuma (2014) menjelaskan regulasi 

emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, 

mengelola dan mengungkapkan emosi yang tepat untuk mencapai 

keseimbangan emosional. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi 

akan meningkatkan kemampuan individu untuk menghadapi ketegangan dalam 

kehidupannya  
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Thompson dalam Adiyanti & Mawadah (2014) menggambarkan 

regulasi emosi sebagai kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi 

dan memodifikasi reaksi emosional untuk mencapai tujuan. Regulasi dipandang 

secara positif, individu yang melakukan regulasi emosi akan lebih mampu 

melakukan pengontrolan emosi. Individu yang mampu mengekspresikan emosi 

dapat mengubah lingkungan sosial menjadi lebih baik. 

Hasil penelitian Singer dalam Husdarta (2010) bahwa ada dua gejala 

yang berkaitan dengan kesiapan dan berpengaruh pada penampilan atlet yaitu 

pertama adalah tidak adanya kesiapan atau under readiness, yakni berhubungan 

dengan kurangnya motivasi untuk memperbaiki diri, seperti latihan, dekat 

dengan anggota tim, maupun pelatih, kedua adalah penuh dengan kesiapan atau 

over readiness yakni terlalu kuatnya motivasi untuk memenangkan 

pertandingan atau ketakutan untuk bermain buruk, dan ketakutan menghadapi 

kekalahan. Berdasarkan hasil dari penelitian Singer dapat disimpulkan bahwa 

kesiapan adalah suatu proses dimana latihan fisik dan mental harus berjalan 

beriringan dan agar tidak terjadi over readiness, dan under readiness karena 

akan memiliki pengaruh yang negatif terhadap penampilan sebelum dan 

sesudah bagi atlet dalam menghadapi pertandingan 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor KONI (Komite Olahraga 

Nasional Indonesia) cabang Kabupaten Purbalingga diketahui cabang olahraga 

yang dikelola meliputi cabang olahraga individu seperti panahan, atletik dan 

renang serta cabang olahraga kelompok diantaranya bola basket, pencak silat, 
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sepak bola, dan taekwondo. Dalam beberapa tahun KONI Kabupaten 

Purbalingga banyak menyumbang atlet berlaga di kelas Nasional namun atlet 

yang mewakilinya kurang berprestasi. 

Pertandingan nasional diadakan setiap empat tahun sekali sebagai 

sebagai ajang pembuktian bagi seluruh atlet KONI di daerah untuk 

menujukkan kemampuannya. Pertandingan nasional juga sebagai pembuktian 

kesuksesan KONI di daerah dalam pembinaan olahraga, sehingga pertandingan 

nasional di butuhkan persiapan yang sangat baik bagi atlet yang akan mengikuti 

pertandingan nasional. 

Wawancara dengan Bapak Ratno selaku pembina olahraga di KONI 

Kabupaten Purbalingga mengatakan atlet yang tergabung dalam KONI 

Kabupaten Purbalingga dalam mempersiapkan fisik maupun mental masih 

sangat kurang, banyak atlet yang belum memahami tujuan dalam mengikuti 

persiapan, atlet masih banyak yang menganggap sepele tentang persiapan 

sehingga atlet tidak memiliki banyak pengetahuan tentang persiapan yang akan 

dilakukan. Beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya 

persiapan atlet dalam menghadapi pertandingan. 

 Kemudian Bapak Ratno juga mengatakan bahwa beberapa atlet tidak 

dapat memahami proses latihan yang sudah dilakukan dan juga tidak dapat 

memahami perasaan dirinya, atlet juga tidak dapat mengontrol emosinya baik 

ketika latihan ataupun ketika bertanding. Bapak Aris Sugiono mengatakan 

bahwa atlet masih ada beberapa yang belum mampu mengubah emosi 

negatifnya menjadi positif dalam persiapan. Beberapa perilaku-perilaku 
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tersebut sesuai dengan aspek-aspek dari regulasi emosi yang dapat 

mempengaruhi kesiapan atlet dalam menghadapi pertandingan. 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada 

beberapa atlet KONI Kabupaten Purbalingga terkait persiapan menghadapi 

pertandingan nasional diantaranya dilakukan terhadap atlet Ari yang 

mengatakan bahwa “saat mempersiapkan diri sebagai atlet nasional saya 

merasakan akan takut karena tangung jawab yang sangat besar”. Atlet lainnya 

yaitu Dian mengatakan “pada saat menjadi atlet nasional merasa tidak mampu 

mengontrol emosinya karena merasa beban berat yang di tanggungnya”. 

Sedangkan atlet Eko mengatakan bahwa “merasa takut mengecewakan para 

pelatih dan orang-orang yang sudah mempercayainya”. 

Regulasi emosi pada seseorang mencakup kemampuan memonitor 

emosi, kemampuan mengevaluasi emosi, kemampuan memodifikasi emosi. 

Bila seorang atlet dapat mengelola emosinya dengan baik memungkinkan 

kesiapan dirinya lebih tinggi ketika mengikuti suatu pertandingan. Thompson 

dalam Adiyanti & Mawadah (2014) mendefinisikan regulasi emosi sebagai 

kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi dan memodifikasi reaksi 

emosional untuk mencapai tujuan. Regulasi dipandang secara positif, individu 

yang melakukan regulasi emosi akan lebih mampu melakukan pengontrolan 

emosi. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam usaha untuk 

membuktikan pengaruh regulasi emosi terhadap kesiapan menghadapi 

pertandingan nasional, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
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judul pengaruh regulasi emosi terhadap kesiapan menghadapi pertandingan 

nasional pada atlet jurnas KONI Kabupaten Purbalinga. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan 

permasalahan yang diteliti yaitu “Aakah ada pengaruh regulasi emosi terhadap 

kesiapan menghadapi pertandingan Nasional pada atlet nasional di Komite 

Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Purbalingga?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris regulasi emosi 

terhadap kesiapan menghadapi prtandingan pada atlet nasional  di Komite 

olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Purbalingga  

 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

sumbangan pengetahuan tentang kesiapan bertanding di bidang psikologi 

sosial dan Psikologi Pendidikan. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat kesiapan bertanding atlet sehingga saat akan menjalani 

pertandingan merasa memiliki fokus, dan siap khususnya atlet jurnas KONI 

Kabupaten Purbalingga. 
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3.  Bagi pemain, bisa mengetahui tentang pengaruh regulasi emsoi dengan 

kesipan bertanding diharapkan bisa menjadi wacana untuk menjadi lebih 

baik 

4.  Bagi KONI  diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan dalam 

kebijakan yang mengarah pada regulasi emosi dan kesipan menghadapi 

pertandingan pada atlet. 
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