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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permainan bola tangan pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada 

tahun 1951 yaitu dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jakarta. Yang diikuti 

teman teman dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saja. Jadi 

permainan permainan bola tangan di Indonesia banyak dikenal oleh pelajar – 

pelajar sekolah lanjutan sebagai salah satu pelajaran olahraga serta di kalangan 

angkatan bersenjata. 

Permainan bola tangan indoor (dengan 7 pemain) sekarang sedang 

berkembang di indonesia, khususnya di Bandung yaitu di Universitas Pendidikan 

Indonesia yang dipelopori oleh UKM Bola Tangan UPI. Hal ini ditandai dengan 

adanya kejuaraan Nasional antar Universitas se Indonesia yang telah berlangsung 

selama 4 kali sejak tahun 2008 hingga 2013 ini, dengan UPI Bandung pernah 1 

kali menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional ini dan dari 4 kali diadakan 

kejuaraan Nasional 3 diantaranya dijuarai oleh UPI Bandung. Dan  dalam waktu 

dekat Kejuaraan Nasional Bola Tangan ke-v akan kembali diselenggarakan di 

Universitas Negri Jakarta. 

Dengan status jura bertahan Tim UPI Bandung mempunyai target untuk 

mempertahankan gelar juara dan mencetak sejarah dengan menjuarai kejuaraan 

nasional 4 kali secara berturut – turut. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi Tim UPI 

mempunyai status sebagai juara bertahan, seperti apa yang dikatakan oleh para 

pepatah bahwa mempertahankan juara lebih sulit dibandingkan dengan merebut 

juara. Untuk merealisasikan target juara tersebut maka perlu latihan yang 

sistematis dengan memperbaiki kekurangan – kekurangan yang dialami di 

kejuaraan sebelumnya.  

Berdasarkan pengamatan dilapangan salah satu yang menjadi evaluasi 

selama kejuaraan nasional adalah masih banyak atlet UPI yang gagal dalam 

melakukan tembakan penalti. Setelah adanya pengamatan tersebut penulis tertarik 

untuk mewawancarai atlet yang gagal dalam melakukan tembakan penalti, dari 
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beberapa atlet yang di wawancarai dapat di simpulkan bahwa yang menjadi 

masalah gagalnya melakukan tembakan penalti adalah faktor mental. Salah 

satunya adalah berdasarkan wawancara dari Riki (20 Desember 2012)  bahwa 

“sorakan penoton dan ketegangan yang timbul dalam diri sendiri yang 

menyebabkan saya gagal dalam  melakukan tembakan penalti”  Begitu juga 

berdasarkan pengalaman pribadi yang menjadi masalah gagalnya dalam 

melakukan tembakan penalti adalah faktor mental, baik itu dari sorakan penonton, 

penjaga gawang atau ketegangan dalam diri sendiri. 

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, yang dianalisis tidak cukup faktor 

fisik jasmani, teknik, gizi, dan taktik saja, tetapi bidang mental juga memegang 

peranan yang penting. Tanpa dukungan mental yang baik seorang atlet tidak 

mungkin akan dapat berprestasi dengan baik. Adapun metode latihan yang dapat 

meningkatkan perkembangan mental menurut Harsono (1988: 283): “Diantaranya 

adalah Teknik  Jacobson dan schulzt, teknik Cratty, teknik Progressive muscle 

relaxation, teknik autogenik relaxation, teknik respons bebas anxiety, latihan 

pernafasan dalam, latihan meditasi dan model training”. 

 Ada beberapa macam latihan rileksasi diatas, dan peneliti lebih cenderung 

mememakai teknik autogenic relaxation dikarenakan dalam proses latihannya 

mudah karena autogenic lebih menekankan kepada sugesti atlet itu sendiri. 

Teknik relaksasi ini, ada yang menyebutnya dengan tehnik  “psychotonik 

training” mula-mula diformulasikan oleh Schultz. Prosedur latihan ini ditulis 

dalam bukunya berjudul Das Autogenne Training, yang berarti self-training atau 

latihan mandiri. Oleh karena itu, autogenic training lebih menekankan pada self-

suggestion atau pemberian sugesti kepada diri sendiri. 

 Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti ingin meningkatkan kemampuan 

tembakan 7 meter pemain bola tangan di UKM bola tangan upi dengan 

menerapkan pelatihan mental, khususnya latihan relaksasi dengan teknik 

autogenic relaxation agar pemain pada saat melakukan tembakan 7 meter tidak 

terpengaruh oleh keadaan sekitar. Peneliti memilih anggota UKM bolatangan upi 

yang mengikuti kejurnas bola tangan ke 4 dikarnakan, banyak tembakan 7 meter 
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yang tidak masuk, karna timbulnya anxiety yang berlebihan dari atlet itu, sehingga 

bola menjadi tidak masuk. Menyimak pendapat Harsono di atas, melalui 

penelitian ini penulis ingin membuktikan pengaruh latihan autogenic relaxation 

dalam mengurangi ketegangan mental, khususnya melakukan tembakan 7 meter 

dalam permainan bola tangan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan uraian dalam latar belakang masalah  diatas, maka 

yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberian latihan 

teknik autogenic relaxation terhadap ketepatan hasil tembakan 7 meter. 

Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:“Apakah latihan 

autogenic relaxation memberikan pengaruh yang positf dan signifikan terhadap 

ketepatan tembakan 7 meter dalam permainan bola tangan?”. 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Dalam suatu penelitian terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Penetapan 

tujuan dalam suatu kegiatan merupakan titik awal untuk melakukan kegiatan 

selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui 

pengaruh pemberian latihan teknik autogenic relaxation terhadap hasil tembakan 

7 meter dalam permainan bola tangan”. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dipergunakan untuk : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembina maupun 

pelatih olahraga bola tangan dalam menerapkan latihan relaksasi dalam 

bentuk autogenic relaxation sebagai solusi dalam masalah ketegangan 

pada saat melakukan tembakan 7 meter. 
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2. Menyumbangkan pemikiran kepada atlet, pelatih, dan pembina yang 

menggeluti cabang olahraga bola tangan tentang manfaat latihan 

relaksasi dengan bentuk autogenic relaxation. 

 

E. Batasan Masalah 

Dengan adanya batasan penelitian ini diharapkan permasalahan yang akan 

diteliti tidak meluas. Pembatasan penelitian yang penulis tetapkan adalah : 

1. Batasan Konseptual Penelitian ini hanya ingin melihat seberapa besar 

pengaruh pemberian latihan teknik autogenic relaxation terhadap hasil 

tembakan 7 meter dalam permainan bola tangan. 

2. Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

Seluruh mahasiswa UPI yang tergabung dalam UKM Bola Tangan UPI 

tim A dan tim B dalam Kejurnas Bola Tangan yang Ke-4 yang berjumlah 

20 orang.  

3. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut  

a. Variabel terikat  : Tembakan standing shoot dalam permainan bola 

tangan 

b. Variabel bebas  : latihan autogenic relaksasi 

4. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan nonequivalent 

control group  design. 

5. Instrumen penelitian menggunakan tes tembakan nine meter fornt throw 

dari zin team hand ball skill batrey (zin: 1981) 

 

F. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan beberapa istilah dalam 

penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Menurut Harsono (1988: 101) latihan adalah proses yang sistematis dari 

berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang – ulang, dengan kian 

hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaanya. 
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2. Latihan relaksasi menurut Jacobson, dalam Rusli Ibrahim dan Komarudin 

(2007: 190) adalah salah satu teknik latihan untuk belajar mengontrol otot-

otot. Jacobson berpendapat bahwa ada hubungan langsung dari sistem otot 

ke emosi orang.  

3. Autogenic relaxation menurut (Gauron : 1984) dalam Harsono (1988: 285) 

adalah salah satu bentuk latihan relaksasi yang lebih menekankan pada self-

suggestion atau pemberian sugesti pada diri sendiri. 

4. Tembakan 7 meter. Menurut peraturan permainan bola tangan (2007:73) 

adalah tembakan hukuman dari garis 7 meter, Dan biasanya dalam 

mengeksekusi tembakan 7 meter ini menggunakan standing shoot. Pemain 

yang melakukan lemparan 7- meter harus mengambil posisi di belakang 

garis 7 meter, tidak lebih jauh dari 1 meter dari garis tersebut. 

5. Surakhmad (1982: 7) mengatakan pengaruh adalah kekuatan dari satu 

benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan 

terhadap apa – apa yang ada disekelilingnya. 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur Organisasi Skripsi terdiri atas lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan: berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

organisasi skripsi. BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

Penelitian: Penjabaran kajian pustaka terdiri dari: Hakekat Permainan Bola 

tangan, Teknik dasar permainan bola tangan, Shooting dalam permainan bola 

tangan, Shooting 7 meter, Pengertian latihan mental, Pengertian Kecemasan, 

Proses terjadinya Anxiety dan ketegangan, Gejala – gejala Anixiey dan 

ketegangan, Hubungan kecemasan, motifasi berprestasi, dan penampilan, Anxiety 

dan pertandingan, Pentingnya Latihan mental, Model – model pelatihan peredaan 

ketegangan (releksasi), Pelatihan mental yang di pakai peneliti. BAB III Metode 

Penelitian: Berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk 

beberapa komponen berikut: Metode Penelitian, Lokasi dan subjek 

populasi/sampel penelitian, Desain Penelitian, MetodePenelitian, Instrument 
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Penelitian, Analisis Data. BAB  IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: terdiri dari 

dua hal utama, yakni: Pengolahan atau analisis data dan Pembahasan atau analisis 

temuan. BAB V Kesimpulan dan Saran: Menyajikan penafsiran dan pemaknaan 

peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. 

 

 

 

 

 


