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BAB IV 

HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Hasil Pengolahan Data  

Pengolahan data dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan mutlak untuk dilakukan. Data yang terkumpul dari lapangan, 

selanjutnya diolah melalui pendekatan statistik yang sesuai dengan masalah yang 

akan diteliti. Tujuan dan pengolahan data  tersebut adalah supaya data yang sudah 

terkumpul mempunyai makna dan bisa menarik kesimpulan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes pengisian angket merupakan 

data mentah sehingga diperlukan pengolahan data untuk menjadi data yang baku. 

Adapun hasil pengolahan dan analisis data diuraikan di bawah ini dengan 

langkah-langkah yang telah ditentukan pada bahasan sebelumnya mengenai 

pengolahan data sebagai berikut: 

Adapun beberapa hasil penghitungan data dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.1. 

Data Hasil Perhitungan dari Tes Kecemasan 

 

Variabel N Rata-rata Simpangan Baku Varians Jumlah 

Tes Kecemasan 10 87,1 8,799 77,433 871 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh nilai rata-rata tes kecemasan sebesar 87,1, 

simpangan baku 8,799varians sebesar 77,433 dan jumlahnya sebesar 871.  

Tabel 4.2. 

Uji Normalitas Liliefors 

 

No Variabel L0 LTabel Keterangan 

1 Kecemasan Atlet 0,1910 

 

0,258 Normal 

 

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai L0  = 0,1910 dengan nilai LTabel = 

0,258. Berdasarkan hasil pengujian normalitas data diatas, semua data pada 



54 
 

Ega Gilang Pratama, 2014 

TINGKAT KECEMASAN ATLET SEPAKBOLA PERSIB U-21 YANG PERNAH MENGALAMI CEDERA 
PADA SAAT MENGHADAPI KOMPETISI ISL U-21 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi. 

angket tingkat kecemasan atlet yang pernah mengalami cedera dinyatakan normal 

karena nilai L0< LTabel. 

 

B. Analisis Data 

Tes tingkat kecemasan dilakukan dengan penyebaran angket kepada sampel 

penelitian. Dari hasil penyebaran angket tersebut diperoleh data dalam bentuk 

persentase hasil penyebaran angket. Tingkat kecemasan atlet yang pernah 

mengalami cedera pada saat menghadapi kompetisi ISL U-21 dideskripsikan 

dengan angket yang terdiri dari 53 pertanyaan. Berikut ini akan dijelaskan nilai 

komponen tingkat kecemasan pada setiap indikator. Indikator dalam tes tingkat 

kecemasan ini diambil dari Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) yang 

memiliki 14 sub variabel dan memiliki 53 indikator. Adapun sub-variabel dan 

indikator yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perasaan Cemas (Ansietas)  

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel perasaan cemas (ansietas) 

yang terdiri dari empat indikator yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Rincian Indikator Perasaan Cemas (Ansietas) 

 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Perasaan cemas 

(ansietas) 

Cemas 
78% 

Firasat Buruk 
40% 

Takut akan pikiran sendiri 
55% 

Mudah tersinggung 
20% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel perasaan cemas 

(ansietas) diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap indikatornya, persentase 

untuk indikator cemas sebesar 78%, persentase untuk indikator firasat buruk 40%, 

presentase untuk takut akan pikiran sendiri sebesar 55% dan persentase untuk 

indikator mudah tersinggung sebesar 20%. Berikut adalah gambaran dari sub-
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variabel perasaan cemas (ansietas) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam 

bentuk diagram dapat dilihat pada Diagram 4.1. 

 

 

Diagram 4.1 

Persentase Indikator Perasaan Cemas (Ansietas) Atlet Sepakbola Yang 

Pernah Mengalami Cedera 

 

2. Ketegangan 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel ketegangan yang terdiri 

dari enam indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Rincian Indikator Ketegangan Atlet yang Pernah Mengalami Cedera 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Ketegangan 

Merasa tegang 
60% 

Lesu 
43% 

Tidak bisa Istirahat Tenang 
60% 

Mudah Menangis 
23% 

Gemetar 
33% 

Gelisah 
53% 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel ketegangan 

atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap indikatornya, 

persentase untuk indikator merasa tegang sebesar 60%, presentase untuk indikator 

lesu sebesar 43%, presentase untuk indikator tidak bisa istirahat tenang sebesar 

60%, presentase untuk indikator mudah menangis sebesar 23%, persentase untuk 

indikator gemetar sebesar 33%, dan persentase untuk indikator gelisah sebesar 

53%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel ketegangan atlet sepakbola 

dalam setiap indikator dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Diagram 4.2. 

 

 

Diagram 4.2 

Persentase Indikator Ketegangan Atlet Sepakbola Yang Pernah 

Mengalami Cedera 

 

3. Ketakutan 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel ketakutan yang terdiri dari 

satu indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Ketakutan Pada Kerumunan Orang Banyak 
50% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel ketakutan atlet 

sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap indikatornya, persentase 

untuk indikator pada kerumunan orang banyak 50%. Berikut adalah gambaran 
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dari sub-variabel ketegangan atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk 

diagram dapat dilihat pada Diagram 4.3. 

 

Diagram 4.3 

Persentase Indikator Ketakutan Atlet Sepakbola Yang Pernah 

Mengalami Cedera 

 

4. Gangguan Tidur 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gangguan tidur  yang 

terdiri dari lima indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gangguan tidur 

Sukar tidur 
48% 

Terbangun malam hari 
35% 

Tidur tidak nyenyak 
68% 

Bangun dengan lesu 
35% 

Mimpi Buruk 
33% 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gangguan tidur 

atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap indikatornya, 

persentase untuk indikator pada sukar tidur 48%, terbangun malam hari 35%, 

tidur tidak nyenyak 68%, bangun dengan lesu 35%, dan mimpi buruk 33%. 
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Berikut adalah gambaran dari sub-variabel gangguan tidur atlet sepakbola dalam 

setiap indikator dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Diagram 4.4. 

 

 

Diagram 4.4 

Persentase Indikator Gangguan Tidur Atlet Sepakbola Yang Pernah 

Mengalami Cedera 

 

5. Gangguan Kecerdasan 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gangguan kecerdasan 

yang terdiri dari tiga indikator yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Sub Variabel Indikator Persentase 

 

Gangguan Kecerdasan 

Sukar konsentrasi 
63% 

Daya ingat menurun 
58% 

Daya ingat buruk 
40% 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gangguan 

kecerdasan atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap 

indikatornya, persentase untuk indikator sukar konsentrasi 63%, daya ingat 

menurun 58%, daya ingat buruk 40%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel 

gangguan kecerdasan atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk 

diagram dapat dilihat pada Diagram 4.5. 
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Diagram 4.5 

Persentase Indikator Gangguan Kecerdasan Atlet Sepakbola Yang 

Pernah Mengalami Cedera 

 

6. Perasaan Depresi (Murung) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel perasaan depresi (murung) 

yang terdiri dari lima indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Perasaan depresi 

(murung) 

Hilangnya minat 
65% 

Berkuranganya kesenangan pada 

hobi 
40% 

Sedih 
63% 

Bangun dini hari 
40% 

Perasaan berubah-ubah pada 

malam hari 
43% 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel perasaan 

depresi (murung) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap 

indikatornya, persentase untuk indikator hilangnya minat 65%, berkurangnya 

kesenangan pada hobi 40%, sedih 63%, bangun dini hari 40%, perasaan berubah-

ubah sepanjang hari 43%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel perasaan 
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depresi (murung) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk diagram 

dapat dilihat pada Diagram 4.6. 

 

 
 

Diagram 4.6 

Persentase Indikator Perasaan Depresi (Murung) Atlet Sepakbola Yang 

Pernah Mengalami Cedera 

 

7. Gejala Somatik/Fisik (otot) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala somatik/fisik (otot) 

yang terdiri dari empat indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala somatik/fisik 

(otot) 

Sakit dan nyeri di otot-otot 
35% 

Kaku 
35% 

Kendutan otot 
40% 

Gigi gemerutuk 
18% 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

somatik/fisik (otot) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap 

indikatornya, persentase untuk indikator sakit dan nyeri di otot-otot 35%, kaku 

35%, kedutan otot 40%, gigi gemerutuk 18%. Berikut adalah gambaran dari sub-
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variabel gejala somatik/fisik (otot) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam 

bentuk diagram dapat dilihat pada Diagram 4.7. 

 

Diagram 4.7 

Persentase Indikator Gejala Somatik/Fisik (Otot) Atlet Sepakbola Yang 

Pernah Mengalami Cedera 

 

8. Gejala Somatik/Fisik (Sensorik) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala somatik/fisik 

(sensorik) yang terdiri dari empat indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala somatik/fisik 

(sensorik) 

Penglihatan Kabur 
18% 

Muka Merah atau Pucat 
35% 

Merasa Lemas 
55% 

Perasaan ditusuk-tusuk 
28% 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

somatik/fisik (sensorik) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari 

setiap indikatornya, persentase untuk indikator penglihatan kabur 18%, muka 

merah atau pucat 35%, merasa lemas 55%, perasaan ditusuk-tusuk 28%. Berikut 
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adalah gambaran dari sub-variabel gejala somatik/fisik (sensorik) atlet sepakbola 

dalam setiap indikator dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Diagram 4.8. 

 

 

Diagram 4.8 

Persentase Indikator Gejala Somatik/Fisik (Sensorik) Atlet Sepakbola 

Yang Pernah Mengalami Cedera 

 

9. Gejala Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala kardiovaskuler 

(jantung dan pembuluh darah) yang terdiri dari empat indikator yang dapat dilihat 

pada tabel 4.11. 

 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala 

Kardiovaskular 

(jantung dan 

pembuluh 

darah) 

Takirada (denyut jantung cepat) 40% 

Berdebar-debar 30% 

Rasa lesu/lemas seperti mau pingsan 53% 

Detak jantung (berhenti sejenak) 28% 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah) atlet sepakbola diatas diketahui 

bahwa gambaran dari setiap indikatornya, persentase untuk indikator takirada 
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(denyut jantung cepat) 40%, berdebar-debar 30%, rasa lesu/lemas seperti mau 

pingsan 53%, detak jantung (berhenti sejenak 28%. Berikut adalah gambaran dari 

sub-variabel gejala kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah) atlet sepakbola 

dalam setiap indikator dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Diagram 4.9. 

 

 

Diagram 4.9 

Persentase Indikator Gejala Kardiovaskular (Jantung dan Pembuluh 

Darah) Atlet Sepakbola Yang Pernah Mengalami Cedera 

 

10. Gejala Respiratori (Pernafasan) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala respiratori 

(pernafasan) yang terdiri dari dua indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.12. 

 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala Respiratori 

(Pernafasan) 

Rasa tertekan atau sempit di dada 33% 

Nafas pendek/sesak 30% 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

respiratori (pernafasan) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari 

setiap indikatornya, persentase untuk indikator rasa tertekan atau sempit di dada 

33%, nafas pendek/sesak 30%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel gejala 
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respiratori (pernafasan) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk 

diagram dapat dilihat pada Diagram 4.10. 

 

Diagram 4.10 

Persentase Indikator Gejala Respiratori (Pernafasan) Atlet Sepakbola 

Yang Pernah Mengalami Cedera 

 

11. Gejala Gastrointensial (Pencernaan) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala gastrointensial 

(pencernaan) yang terdiri dari dua indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.13. 

 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala 

Gastrointensial 

(pencernaan) 

Sukar buang air besar 33% 

Kehilangan berat badan 40% 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

gastrointensial (pencernaan) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari 

setiap indikatornya, persentase untuk indikator sukar buang air besar 33%, 

kehilangan berat badan 40%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel gejala 

gastrointensial (pencernaan) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk 

diagram dapat dilihat pada Diagram 4.11. 
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Diagram 4.11 

Persentase Indikator Gejala Gastrointensial (Pencernaan) Atlet 

Sepakbola Yang Pernah Mengalami Cedera 

 

12. Gejala Urogenital (Perkemihan dan Kelamin) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala urogenital 

(perkemihan dan kelamin) yang terdiri dari tiga indikator yang dapat dilihat pada 

tabel 4.14. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala Urogenital 

(perkemihan dan 

kelamin) 

Sering buang air kecil 50% 

Tidak dapat menahan air seni 28% 

Menjadi dingin (frigid) 35% 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

urogenital (perkemihan dan kelamin) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa 

gambaran dari setiap indikatornya, persentase untuk indikator sering buang air 

kecil 50%, tidak dapat menahan air seni 28%, menjadi dingin (frigid) 35%. 

Berikut adalah gambaran dari sub-variabel gejala urogenital (perkemihan dan 

kelamin) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk diagram dapat 

dilihat pada Diagram 4.12. 
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Diagram 4.12 

Persentase Indikator Gejala Urogenital (Perkemihan dan Kelamin) 

Atlet Sepakbola Yang Pernah Mengalami Cedera 

 

13. Gejala Autonom 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel gejala autonom yang 

terdiri dari enam indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Gejala 

autonom 

Mulut kering 23% 

Muka merah 48% 

Mudah berkeringat 33% 

Kepala pusing 48% 

Kepala terasa berat 28% 

Kepala terasa sakit 28% 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel gejala 

autonom atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap 

indikatornya, persentase untuk indikator mulut kering 23%, muka merah 48%, 

mudah berkeringat 33%, kepala pusing 48%, kepala terasa berat 28%, kepala 

terasa sakit 28%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel gejala autonom atlet 

sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk diagram dapat dilihat pada 

Diagram 4.13. 
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Diagram 4.13 

Persentase Indikator Gejala Autonom Atlet Sepakbola Yang Pernah 

Mengalami Cedera 

 

14. Tingkah Laku (Sikap) 

Berikut ini akan dijelaskan nilai dari sub-variabel tingkah laku (sikap) yang 

terdiri dari empat indikator yang dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Sub Variabel Indikator Persentase 

Tingkah Laku (sikap) 

pada wawancara 

Gelisah 60% 

Tidak tenang 45% 

Jari gemetar 25% 

Otot tegang/mengeras 33% 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai-nilai dari sub-variabel tingkah laku 

(sikap) atlet sepakbola diatas diketahui bahwa gambaran dari setiap indikatornya, 

persentase untuk indikator gelisah 60%, tidak tenang 45%, jari gemetar 25%, otot 

tegang/mengeras 33%. Berikut adalah gambaran dari sub-variabel tingkah laku 

(sikap) atlet sepakbola dalam setiap indikator dalam bentuk diagram dapat dilihat 

pada Diagram 4.14. 
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Diagram 4.14 

Persentase Indikator Tingkah Laku (Sikap) Atlet Sepakbola Yang 

Pernah Mengalami Cedera 

 

C. Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data mengenai tingkat kecemasan 

atlet yang pernah mengalami cedera pada saat menghadapi kompetisi sebesar 

40%, yang termasuk pada kategori rendah.Bahwa atlet yang memiliki tingkat 

kecemasan rendah dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya pengalaman 

bertanding dan faktor staff kepelatihan yang membantu pemulihan cedera. 

Seorang atlet yang memiliki menit bermain yang banyak rata-rata memiliki 

tingkat kecemasan rendah sebaliknya atlet yang memiliki menit bermain sedikit 

memiliki tingkat kecemasan tinggi. Kevin (Robanzza et al, 2007:884) mengatakan 

bahwa : ’’Anxiety are most likely related to experience’’. Artinya kecemasan 

hampir bisa dipastikan berhubungan dengan pengalaman. Hal ini disebabkan 

karena atlet yang kurang pengalaman, masih sulit mengendalikan emosinya 

dibandingkan atlet yang sudah berpengalaman. Faktor kepelatihan yang 

membantu pemulihan cedera. 
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Atlet yang kecemasannya rendah karena treatment yang sudah dilakukan di 

club Persib U-21 terhadap atlet yang mengalami cedera sudah dilakukan. 

Misalnya penerapan metode RICE terhadap atlet-atlet yang pernah mengalami 

cedera. Penangan awal yang dilakukan menggunakan prinsip rest ice compression 

elevation (RICE). Dengan metode RICE, cedera pada atlet dapat diatasi secara 

dini. Dr. Tanya. Rotikan dalam situs internet http:// yohanli.wordpress.com/ 

category/lifestyle/page/11/ mengatakan bahwa: ’’Penting artinya buat masyarakat 

untuk mengetahui langkah-langkah ini, supaya penanganan cedera tidak salah 

kaprah’’. Lebih lanjut Dr. Tanya Rotikan menguraikan bahwa: ’’Kombinasi 

metode rice dapat membantu pembengkakan yang terjadi setelah cedera akut. 

Penting pula diingat bahwa semakin cepat metode rice diterapkan pada 

pasien/orang yang mengalami cedera, akan semakin efektif manfaat hasil yang 

akan diperoleh’’. Beberapa metode lain yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:1.Exercise Therapy  atau Terapi Latihan. Terapi ini dimaksudkan untuk 

mengembalikan fungsi sekaligus member penguatan dan pemeliharaan gerak agar 

bias kembali normal atau setidaknya mendekati kondisi normal. Kepada atlet, 

akan diberikan latihan memegang maupun menggerakkan tangan dan kakinya. 

Setelah mampu, akan dilanjutkan dengan latihan mobilisasi, dimulai dengan 

berdiri, melangkah, berjalan, lari kecil, dan seterusnya. 2.Electrical Stimulations 

Therapy  atau Terapi Stimulasi Listrik. Terapi yang menggunakan aliran listrik 

bertenaga kecil ini cocok diterapkan pada atlet yang menderita kelemahan otot 

akibat patah tulang ataupun kerusakan saraf otot. Cara penggunaannya, dengan 

menempelkan aliran listrik pada otot-otot untuk mengatasi rasa nyeri.Terapi ini 

bertujuan untuk mempertahankan massa otot dan secara tidak langsung 

merangsang regenerasi saraf. 3. Cold Therapy  atau Terapi Dingin. Terapi dingin 

biasanya diberikan bila cedera masih akut (48 jam) sehingga proses peradangan 

tidak menjadi kronis. Terapi ini umumnya hanya diperuntukkan bagi otot saja, 

Biasanya akibat terjatuh dan mengalami memar. Terapi dingin ini pun berguna 

mengurangi bengkak. Itulah kenapa, ketika atlet terjatuh dan bagian tubuhnya ada 

yang memar, dan sering mengompresnya dengan air dingin.4. Hydro Therapy 

 atau Aquatic Therapy. Terapi ini digunakan pada atlet yang sedangmenjalani 
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program rehabilitasi pasca cidera, yang tujuannya untuk membantu mempercepat 

pemulihan dan melatih komponen-komponensistemgerakseperti, otot, ligament, 

sendi, tendon, dan lain-lain. 

Agar atlet dapat kembali berprestasi dalam olahraga kompetisi, maka ada 

banyak hal yang perlu diperhatikan dalam masa rehabititasi, disamping dengan 

pemberian terapi fisik untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan 

performance dari atlet, lebih khusus dengan pemulihan pada psikologi atlet.Untuk 

mengoptimalkan pemulihan pada psikologis atlet, pemulihan tidak hanya 

dilakukan oleh satu pihak, maka harus ada kerjasama yang baik dari beberapa 

pihak, misalnya antara petugas kesehatan (fisioterapi), atlet, dan orang-orang 

disekitarnya (rekan, keluarga, pelatih, dsb). 

Anxiety yang di alami oleh atlet pada umunya akan berpengaruh negatif 

terhadap prestasi yang didapatnya, atlet yang mempunyai anxiety yang tinggi 

cenderung tidak dapat berpretasi maksimal. Harsono (1988:270) mengatakan 

bahwa: 

 

Umumnya atlet yang sangat tegang, yang mengalami anxiety yang tinggi, 

dan sukar untuk mengatasi anxiety-nya, tidak akan dapat berprestasi 

dengan baik. Atlet demikian juga akan sukar mempelajari suatu tugas atau 

latihan yang baru. Sedangkan atlet yang kurang tegang akan mudah 

menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang baru tersebut. Akan tetapi 

setelah tugas tersebut sama-sama mereka kuasai, hanya ada perbedaan 

sedikit dalam prestasi antara atlet yang anxiety-nya tinggi dan yang 

anxiety-nya rendah. 

 

Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa atlet dengan anxiety tinggi akan 

lebih terganggu keterampilannya dibandingkan dengan atlet yang rendah anxiety-

nya. Kecemasan (anxiety) rendah biasanya dimiliki oleh atlet yang mempunyai 

banyak pengalaman dalam bertanding. Sedangkan Cratty (1973) dalam 

Komarudin (2008:274) mengatakan bahwa: ’’Kecemasan (anxiety) berpengaruh 

besar terhadap kemungkinan penampilan atlet, yang dengan sendirinya akan 

berpengaruh terhadap prestasinya. Kecemasan yang dialami atlet dapat dikurangi 

dengan mental training’’. 
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Pelatih harus bisa memberikan dorongan motivasi kepada atlet sehingga 

membuat atlet merasa tenang, bukan sebaliknya menambah beban terhadap atlet 

yang dapat mengakibatkan kecemasan (anxiety) atlet menjadi tinggi. Teknik-

teknik untuk menurunkan kecemasan akan lebih efektif bila diberikan oleh pelatih 

pada saat menjelang pertandingan dan menjelang akhir-akhir pertandingan. 

Harsono (1988:269) mengatakan bahwa: ’’Relaxation hints (petunjuk-petunjuk 

penenangan) akan efektif bila diberikan oleh coach pada saat-saat menjelang 

permulaan dan akhir pertandingan’’. 

Kecemasan (anxiety)yang tinggi dapat ditangani apabila pelatih memberikan 

teknik-teknik untuk menurunkan kecemasan kepada atletnya secara terus menerus 

pada saat latihan maupun pada saat simulasi pertandingan, atlet diharapkan pada 

saat bertanding bisa menampilkan permainan terbaiknya dan berprestasi, karena 

atlet telah terbiasa dalam situasi tersebut dan bisa mengendalikan tingkat 

kecemasan (anxiety) pada dirinya kerena telah diberikan pelatihan teknik-teknik 

untuk menurunkan kecemasan secara terus menerus oleh pelatihnya. 

Berdasarkan gambaran dari keseluruhan indikator tingkat kecemasan, 

persentase sub-variabel perasaan cemas (ansietas), indikator cemas menjadi 

indikator yang mempunyai persentase paling tinggi sebesar 78%. Sedangkan 

indikator gigi gemerutuk dan penglihatan kabur menjadi indikator yang 

mempunyai persentase paling rendah sebesar 18%.Jadi tingkat kecemasan atlet 

sepakbola Persib U-21 yang pernah mengalami cedera sebesar 40%, berada pada 

kategori rendah. 

 

 


