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PERANAN LATIHAN VISUALISASI DALAM PERMAINAN
TENIS

Olch:
Sukadivanto

Doscn Pendidikan Kcpelatihan FIK UNY

Abstrak
Dalam pertandingan tenis faktor psikologis memiliki pcran

yane dominan, yaitu lebih dari 959c keberhasilannl'a ditentukan olch

kondisi psikologis petenis. Visualisasi adalah suatu proses mcngingat.

memba,vangkan, dengan penghayatan terhadap ap.: :'ang pcr nah

dilihat. tlirJcngar. dan dirasakan untuk dimuncrrlkan kcrnhrrli kc d:tl:rm

aktiviras sesuai dengan kejadian sebclumnya. Sebagai sal;rh satu aspek

psikologis, visualisasi dapat dilatihkan melalui alrnr ':rii.rr hcrufl
aktivitas fisik dan melalui alam bawah sadar tlcntan tlr:t llnl'rrr

melibatkan aktivitas fisik. Dalam pfoscs latihan vtsu*l:r.t:i sclaltt

didahului dengan relaksasi, dan dapat dilatihkan plila s.'.rt sch,-'litrn,

selama, dan sesudah Pertandingan.
Pcranan latihan visualisasi di antaran\a untuk tcrJPr kcsallhln

teknrL. nrcnambah rasa percaya diri, dan konscntrasi. Sc'llrn rttl. lusLt

dapul nrembantu petcnis dalam menampilkan seluruh polcrr\r vlnq

sebenarnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalatn proscs

belajar keterampilan tenis yang memanfaatkan latihan visualisasi, akan

memudahkan dalam proses pematrian gerak, sehingga kcterampilan

tersebut akan relatif perrnanen menetap dalam memon. Pada akhirnya

proses latihan visualisasi yang dilakukan secara ajeg, maju, dan

berkelanjutan akan membantu pencapaian keterampilan gerak pada

taraf yang otomatis.

Kata kunci: Vizualisasi, Tenis
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Peranan Lailnan visualisasi Dalam Permainan Tenis

ampir setiap kegagalan olahragawan dalam pertandingan

menurut pelatih atau pembina dikarenakan faktor mental

(psikis) yang jelek saat bertanding. Umumnya pelatih atau

lcnrhina dengan mudah mengatakan kegagalan tersebut karena faktor

n1.,lr,,1. r\kibatnya setiap kegagalan pencapaian prestasi dalam

9l;rlrrl,,u sclalu identik dengan mental bertanding yang jelek' Namun,

kulau riitanyakan kepada pelatih tent3ng apakah mental bertanding

rru'i Scperti apa wujud dan bentuknya? Bagaimana cara melatihnya?

Sudahkah dilatihkan kepada para olahragawannya? Jawaban yang

drbenkan pelatih seringkali kurang dilandasi dengan argumentasi yang

lo_ers. sistematis, dan analitis. L"cbih cclakn lagi, apabila ada waftawan

yri.,g,.rl"nunyakan tetang kcsiapan olahragarvan dalam mcnghadapi

*urru p"ttrndingan kepada para pclatih atau pembina. jawabannya

hcrupa pcrnyataan sepeni berikut. olahragawan sudah siap 957o

scclril l'isik, seringkali parametcr 957o itu ja'*'aban tanpa bukti-bukti

lr.r:rl tcs fisik yang konkrit. Selanjutnya pelatih seringkali menyatakan

Ltrnr.lr:l mcntal olahragawannya sudah bagus dan siap tanding, apallrei
' nr.lilr tlr kandang Sendiri diharapkan ada dukungan suporter. Seringkali

l';ir':r.r mcntal yang bagus belum sepenuhnya dipahami oleh pelatih,

buktinia kalau olahragawannya kalah penycbab utamanya k;lrcn:t

mcntal bertanding yang jelek.
Pada umumnya aktivitas olahraga hanya dilihat seh.r!:.rt .'.tiu

aktivitas yang bersifat fisik saja, sehingga ada kecenderungan parit

pclarih lebih memfokuskan hanya melatih aspek fisik (biomotor) saja.

Olch karena ada anggapan bahwa dengan meningkatkan kualitias fisik
olahragawan akan mampu mencapai prestasi yang optimal- Memang

sccilra kasat mata yang nampak olahraga berupa aktivitas fisik, sedang

aktrvitas yang bersifat psikologis tidak nampak selama berolahraga.

Pada hal olahragawan merupakan satu totalitas sistem psiko-fisik yang

kompleks. Artinya, pribadi olahragawan terdiri atas unsur jiwa dan

raga, sehingga selama dalam beraktivilas kedua unsur tersebut tidak
dapat dipisahkan secara mutlak. Di mana kedua unsur tersebut saling

mcndukung dan berkaitan untuk menampilkan suatu gerak dalam

olahraga. Oleh karena itu, dalam latihan olahraga tanpa adanya
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keseimbangan antara melatih fisik dan psikis, niscaya prestasi optimal

tidak akan tercaPai.

BeberapaunsuryangterTnasukkedalamaspekpsikisdan
berkaitan dengan pencapaian prestasi olahraga di antaranya adalah

emosi, motivasi, ketegangan, kecemasan, agresifitas' kegairahan'

kemampuan imajinasi, dan kemampuan visualisasi. untuk itu unsur-

unsur tersebut harus dilatihkan secara terprogram kepada para

olahragawan agar siap dalam menghadapi suatu pertandingan' Sebagai

contoli olahragawan yung akan bertanding selalu mengalami

keregangan dan kecemasan.Laik iru pertandingan tingkat yang paling

kecii sampai dcngan olimpiade. olch karcna iru para pelatih harus

menyadari hahwi setiap olahragarvan pasti mcngalami. ketegangan

dankecemasandalammcnghadapipcrtanding.rn.Untukitu,tugas
utama pelatih adalah mJmperpcndek u,akru ketegangan dan

kecemasan yang dialami oleh olahragawannya' sehingga selama

waktu berranding dalam kondisi vang normal'

Sudahdisadarisepenuhnyaolchparapelatih'pembina,dan
olahragawan sendiri batrwa prestasi olahraga tidak akan pernah

tercapai tanpa melalui proses latihan. baik letihan vang bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan clan kctcr.intprlrn lisrk, teknik,

psikis (taktik dan mental). SbUaU latihan tttcrrrl..tLrtn sarana untuk

meningiatt<an berbagai kemampuan dan kclcr.rniprlun ),ang harus

dimili[i oleh olahragiwan (tsompa, 199429). Kcnyataan di lapangan

hingga saat ini masih banyak pelatih yang tujuan latihan dalam

otail'iugu lebih diprioritaskan pada latihan yang bersifat fisik saja' Pada

hal pristasi ola-hraga merupakan akumulasi perpaduan dari hasil

latihan dengan potensi fisik dan psikis yang dimiliki olahragawan'

Namun demikian melatih aspek psikis bagi pelatih ada kecenderungan

belum merupakan bidang garapan yang menarik. Bagaimana kondisi

psikis olahragawan akan baik bila tidak pernah dilatihkan secara

ieimbang dengan aspek yang lainnya? Inilah tantangan bagi para

pelatih iun p"*Ulna olahraga prestasi untuk melatihkan aspek psikis

kepada para olahragawannya.
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Ada kemungkinan belum tertariknya pelatih melatihkan unsur

psikis secara seimbang dengan fisik dan teknik, karena beberapa

asumsi sebagai berikut: (l) para pelatih belum mengetahui apa dan

bagaimana cara latihan untuk meninskatkan kr-ralitas psikis

olahragawan, (2) ada yang sudah mengetahui caranva. tctlpl karcnil

rerbatasnya waktu yang tersedia, sehingga latihan dengan sasaran

menral (psikis) tidak sempat diberikan, dan (3) ada asumsi bahwa

pelatih tidak melatih unsur psikis, karena mengetahui bahwa lau'annya

juga tidak atau belum melatihkan aspek psikis. Ketiga hal tersebut

n"mputnya yang sering ctipakai oleh pelatih sebagai dalih belum

dilatlhkannya aspek psikis kepada para olahragwannya. Pada hal kalau

pelatih sudah mengetahui konsep latihan dengan sasafan untuk

nreningkatkan kualitas psikis ol:,rhragru'an, hal itu mudah dilakukan

dan dapat bersamaan dengan latihan teknik atau fisik. Untuk itu,

diperlukan pengetahuan mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa

laiihan dengan tujuan meningkatkan kualitas psikis olahragau'ln.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji mengenai salah satu aspek latrhan

psikis, yaitu peranan latihan visualisasi dalam petmainan tcnis

i.pon_eun. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan bagi para

pcmhacanya.

PENGERTIAN VISUALISAS I
Visualisasi merupakan salah satu aspek psikologis yang turut

memberikan sumbangan terhadap pencapaian prestasi petenis. Ada

beberapa istilah yang seringkali membingungkan dalam memahami

pengertian tentang visualisasi, di mana satu istilah dengan istilah yang

lain mengandung pengertian yang hampir sama atau Sama. Beberapa

pakar menyebut visualisasi dengan istilah ntental set, visuo-motor

behavior rehearsal, coven rehearsal, dan visual image. Pengertian

mental set adalah suatu keadaan pikiran seseorang dalam

mendapatkan gerak yang benar, sehingga mampu merrampilkan

potensinya secara keseluruhan dengan cara yang benar (Shone, 1984:

68). Visuo-motor behavior rehearsal menurut Straub (1980: 24-25)
dan Gill (1986: 52) adalah suatu aktivitas tertutup yang dipengaruhi

l7
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oleh pengalaman seseorang yang diperoleh melalui sensor

motoriknya . covert rehearsal (aktivitas tertutup) adalah seseorang

fung *"iukukan gerak atau menampilkan gcrak dalam ba-vangan'

tanpa melakukan -.* secara_fisik ischnridt and wrisbcrg, 2000:

222). Visual intage menurut Gallwey (19E2: 6) merupakan proses

yang dilakukan seseorang dalam mempelajari suatu gerak dcngan cara

melihat, memuayan;k;": dan kemuiian mempraktekkannya sesuai

dengan gerak yuni oiiinat -sebelumnya' 
Se-lanj:.tn{u' pcngcrtiun

visualisasi menurut"portner dan Foster (1986: 57) dan wilkinson

dalam USPTA (1986: 210) adalah cara seseorang dalam mclihat

;il; memakai mara pikarannya (sering t+'ith rhe mind's tye).

Artinya, suatu teknik iiu dilihat' direnungkan' dirasakan daiam

bayangan pikirannya yang selanjutnya dipraktckkan secara fisik'

Berdasarkan pendapat bcberapa pakar di atas' pcnscriirlr

mengenai visualisasi'meniandung beberapa unsur' yang anlrr:t I'rrri

;;,ffi visualisasi *"*pufu" (1) proses menral, (l) membarrnql'rrt

;il* penghayatan upu yang pemah dilihat, didengar, dan drresak-rri

oleh seseorang t"niun! leiat' (3) dalam hal gerak' sl':r

membayangkan biasanyuiiour. melakukan aktivitas secara fisik' darr

(4) proses rncngingat dan memunculkan kcmbali apa vang Pcrnaii

dilihat, didengar, ian dirasakan oleh seseorang tentang ecr:rk l)rrr

unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian visualisasi, mirka d:tp:rt

Jiri,nputtun 
- 
baf,wa plngertian visualisasi adalah suatu Pros('s

^rrgingor, 
men bayaigkon dt"gon penghayatan terhadap apa yung

p,rria, aiiihat, diieng"ar, dan iirasakan untuk dimunculkan kemhuli

ke dalant akti,itas s;su'ai dengan kejadian sebelumnya' Untuk itu'

visualisasi dalam aktivitas olahraga muncul setelah melalui proses

mengingat, membayangkan, dan mlnghayati yang dilanjutkan dengan

upaya untuk *"rnun.ittannya kembali dalam'wujud gerak seperti

t;"; terjadi sebelumnya' Adapun wujud dari visualisasi dalam

utri"ui,u, 
- 
olahraga antara lain berupa verbal' gerak' dan reaksi

emosional.
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WUJUD VISUALISASI DALAM PERMAINAN TENIS
Prinsrp dasar dalam bermain tenis adalah memukul bola

Ilcnr:rkai r:ikct pada saat sebelum atau sesudah mantul dari lantai,

111!.lgr|uti di rii:rs net, dan masuk ke dalam lapangan permainan lawan.

Olch karcnl rlu senlua petenis akan selalu berusaha dalam memukul

lrole rljauhken dari posisi lawan berdiri. Tujuannya agar lawan

nrengalami kcsulitan dalam mengembalikan bola. Selama dalam

pr()sci he rmain tenis tentu akan terjadi keadaan petenis yang

nrnclaparkan angka dan petenis yang kehilangan angka. Proses

pcrolehan angka tersebut terjadi karena kegagalan petenis dalam

me ngenlbalikan bola atau karena keberhasilan lawan dalam

menempalkan Pukulan.
Selama proses bermain, scringkali terlihat reaksi para petenls

bark yanl nrendapatkan angka maupun yang kehilangan angka dalam

hcntuk vcrhal. gerak, atau reaksi secara emosional. Pada dasarny'a

rcaksi cnxrsional tersebut merupakan wujud atau cerminan dari

r rsu:rlis:rri kcbcrhasilan maupun kcgagalan. Bagi pctenis yang

Itrhasrl. rcuksi tersebut bertujuan untuk meningkatkln rasa perca)"a

tlrrr tlrrn n1{ !n;rlrikan (reinforcenterlt) gerak ke dalam memorinya untuk

drrnunculkan kembali pada situasi yang sama atau hamnir saml

Sedangkan bagi petenis yang gagal, dapat digunakan sebagai s;trrtn;,

korcksi diri terhadap kesalahan yang dilakukan dan jangan samili'r

terulang tagi. Dengan demikian bagi petenis yang berhasil akan

berusaha untuk mengulanginya dan bagi yang gagal berusaha untuk

ri dak men gul an gin ya. Selanj utnya, wuj ud vi sual isasi dalam permai nan

tenis yang herupa verbal, gerak, dan reaksi emosional akan dijelaskan

sebagai hcnkut.

Wujud Verbal
Wujud verbal mirksudnya visualisasi yang berupa kata-kata

atau ucapan. Selama dalam proses bermain, biasanya para petenis

selalu mengucapkan kata-kata yang sifatnya memberikan dorongan

semangat, menasehati, menenangkan pada diri sendiri dan arahnya

positif untuk meraih kemenangan. Biasanya kata-kata tersebut dalam

L9
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bentuk ucapan yang contohnya antara lain jangan sompoi nyangku4

io,rgo,, ,rrlburr-b,,i,t, Irurus tenanS, harus masuk' servisnya harus

tliltrt'uk, Jturrts p,'i,ri' )--es, comm'n' S"tingkali tidak semua petenis

rncfrgucapkan krtrt-kata tersebut, tetapi umumnya hanya diucapkan

clalanr. harr. Nanrun, kalau tidak diucapkan oleh petenis biasanya

visualrsasiyangclrlakukanhanyadiwujudkandalambentukgerakan-
gerakan.

lVujud Gerak
Vtsualisastdalamwujudgerakseringkalidimunculkanoleh

perenrs \'rng mengalami kegagalan, nllnun tidak jarang petenis yang

lrerhasilpun Juga memvisualisasikan dalam bentuk ger1k. lasi petenis

l.anggagalsaatnlemukulbola'biasanyamemvisualisasikandalanr
bcntuk gcrakan bayangan (shadowing) dari gerak teknik yang gagal

tatlr. lv{isalnya. 
'pe;nis gagal dalam melakukan backlund

r!rtturulstrtt*r'.r. sctciah ke luar atau menyangkut di net' maka petenis

tcrse hul rcrus melakukan shadowirzg backhund g,roundstrokes

hchcrapa kllr llsda saat petenis melakukan slwtlttLirtg' biasanya

tliscrrar dcnsan r'cnganalisii Aan berpikir mengapa bola yang dipukul

kc luar atau meny,ingt ut di net, s"hinggu saat slrudorving adalah

gcrakan yang seharuinya tadi dilakukan' Dengan demikian saat

ict"nis mclakukan slniowirtg juga sambil berpikir dan mengingat

lcrukun pukulan yang benar dan yang seharusnya dilakukan agar

berhasil.
Adapulapetenisyangsetelahbolamatiselalumembetulkan

dan meluruskan posisi senar-raketnya. Selain itu, seringkali terlihat

petenis mcmukui-mukulkan raket ke tumitnya. Hal itu dilakukan

petenisdenganmaksuduntukmerasakandanmengetahuitingkat
k"t.gungun senar raketnya, 4gar dapat mengukur kecepatan ayunan

saatmemukulbolahinggatidakmengalamikegagalan.Kebiasaan
yangseringnampakaautat'padasaatpetenisakanmelakukanservis,
yaitu oengan cara memantul-mantulkan bola beberapa kali. Tentunya'

sambil mimantulkan bola petenis membayangkan, memikirkan' dan

menyusun rencana gerak (motor plan\ servis' sehingga servisnya

.

20 
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Peranan Latihaa Visuatisasi Datam Pemainan Tenis

berhasilsesuaidenganyang.sudah'direncanakan.Adapulapetenis
u."g r"f "f" 

m"nyini'ingiun"l"ngan kaosnya pada saat akan menerima

irr"i, O^.i lawan. d;; wujuJgerak dari bentuk visualisasi tersebut

*"r"p^n* ritual-rituat (tceUiasaan) positif yang dilakukan petenis'

^g"r-L"rrr*il 
dalam memukul bola. Di mana ritual yang dilakukan

chpar sebagai sarana f"t.nis untuk lebih berkonsentrasi pada teknik

yang akan dilakukan'

Wujud Reaksi Emosional
Wujudreaksiemosionaldarivisualisasiinibiasanya

merupakan gaUungan dari wujud verbal dan gerak' Reaksi emosional

;;;;i *un."ul puJu p"t"nis yang^berhasil maupun yang mengalami

kcgagalan dalam memukul Uola' Bagi petenis yang berhas,il' biasanya

;;:;e reaksi emosional dcngan cara mengucapkan vel-.r'r'l bersamaan

i"ig* menggerakkan lengan atau anggota badan.sebagai tanda

t.g3*U**n'fu. S"Uufitnyi bagi perenis yang mengalami kegagalan

iiu?nyu yung oitut ukan adalah mengamari rempar bola ke luar atau

mcrenung sesaat' nJo put' petenis yang gagal dengan cara menarik

nrfr. Ouium-dalam dan menggerutui dirinya mengapa mesti gagal

nrcmukul. pada dasarny, nlorit, banyak lagi bentuk reaksi emosional

1rLlcnrs sebagai eksprcsi dan keberhasilan atau kegagalann-r'a' 
--,L:' Hamlir dalam suatu permainan tenis kcladran sepertl

hcberhasila[ atau kegagalan dalam.memukul bola akan selalu terjadi'

danjugaakanmunculupayapetenisuntukmemvisualisasikandalam
bentuk verbal, gerak' d""n-,eaksi emosional. Akumlusai dari seluruh

kejadian-kejadiantersebutakanmerupakankebiasaan.yangdilakukan
oleh petenis selama bermain' Untuk ilu' sebaiknya kebiasaan tersebut

seharusnya dilatihkan dan diarahkan kepada petenis agar tujuan yang

positifdengantidakmelanggaraturandanetikapermainantenis.Pada
uHti*yu rJtiup keberhasilan maupun kegagalan yang. divisualisasikan

*u'pumendukungpencapaianprestasipadapenampilanselanjutnya'
untuk meigalartan keterampilan visualisasi pada petenis

diperlukan teknologi yang moderen, yaitu memanfaatkan video untuk

merekarn saat petJnii Uirmain. Dengan melihat kembali apa yang
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dilakukan Sepanjang perTnainan, petenis dapat melihat kembali apa

yang dilakukun- ,""ninggu pelatih dapat menunjukkan penampilan

p"t""ni, pada saat ya"fiatu-tt maupun yang benar' S9c.ar1 sedcrhana

melalui rekaman videJ dapat dimanfaatkan untuk melakukan analrsis

dan evaluasi permainan, ,"iinggu harapannya kelak petenis tidak akan

*"ngutungi lagi kesalahan yang sama' Metode tersebut dapat

,n"rribuntu p"t"nis dalam memvisualisasikan gambaran dirinya pada

saat melakukan pukulan yang benar' sehingga mampu memelihara

sikappositifdalamdirinyadantetaptenangsaatbertanding(USTA,
2004: 30).

FAKToRYANGBERPENGARUHTERHADAPVISUAI,ISASI
Dalam situasi pertandingan biasanya petcnrs sccara

posikologis akan mengalami gangg-YT yang berupa Perasaan takut'

i"gung, Lehilangan ,u-tu p"t*yu- diti, kehilangan konsentrasi' dan

kontrol diri yang rendah (Bo*"tnunn, 2000: 181)' Di mana hal-hal

tersehut dapat menghambut pl.o'.' visualisasi yang dilakukan petenis'

sehingga kemamprian visuaiisasi selalu berhubungan dengan situasi

oun li-o"nclisi permainan. Menurut Shone (1984:69) menyatakan hahwa

kcmampuanvisualisasipetenisselulubcrhtrbungandengankondisi
lingkungan,kemampuunt"knik,mcntal'rclaksasi'dansikapsaat
Ueianding. Adapun penjelasan faktor-faktor yang dapat

*.rnp"n g-oruhi kemampuan visualisasi petenis adalah sebagai beri kut'

Kondisi Lingkungan
pada dasairya semua cabang olahraga yang dipertandingkan

tentuakanselaluberhubungandengankeadaanlingktngantempat
bermain.Dalampermainantenisdapatdiselenggara\andidalam
(indoor) maupun di tu- gedung (outdoor)' Terdapat perbedaan antara

bermaln Oi Oalam dan di-luar gldung, tenrtama faktor angln dan sinar

matahari. Selain itu, terdapat biberapa jenis permukaan lapangan tenis

yang dipakai untuk p"ttundingan, yaitu lapangan keras (hard court)'

iunun tiut (clay), **pot, tarpet sintetis, kayu, aspal' dan gravel' Di

mana setiap jenis permukaan iapangan memiliki spesifikadi tersendiri
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dalam hal pantulan dan laju bola, sehingga perlu proses adaptasi bagi

otttntt'r.,.njutnya, pcrmainan tcnis termasuk dalam jenis

kereranrpilan ),ang rerhuka \open slill), yang artinya kondisi

lingkungrn trcrmain strlit diprcdiksi scbclunlnya oleh petenis. Untuk

itul n,cnur,rt Schmidt (2(XXl: 8) pada jenis keterampilan terbuka

mcngakrbatkan olahragarvan tidak dapat merencanakan responS

morrrnk scclrt efcktif Di mana kondisi tersebut juga berlaku bagi

para p.ienls dalam memprcdlksl kr:ndisi lingkungan bermain. Hal itu

disebatrkan oleh karaktenstrk hola dan lawan selalu berbeda-beda

: dalam hrl kerinegian (lc,ighr.s), ketlalaman (depths), kecepatan

I trrecrlrr. r!'rh (tlirctrions), dan putaran (spirl.s) bola (Tennis Canada'

I igsta l:, olch krrena tenis termasuk dalam jenis ketcrampilan

I rcrhukr. r:i.rk.r untuk mcntuclahkan dalam menguasai keterampilan

L.n,s Jrr,.-,rul.rn latihrn mc-lalui visualisasi (Bird dan Cripe, 1986:

I :O:) l)r'nr'.rrr dclnrkiurr dalam hcntrrin tenis diperlukan kualitas fisik

I Urn !'.:i,:. ,..rnr s:rlnl prim;,rnrl us:rr nlilmpu mengantisipasi sctiap

I nukulun i;.rr".rt]nvl. [:uktor tlsik ttrhubungan dengan kesiapan dan

I iurtiflrs hr,,rrrr',t,)r \rttls drrrlrlikr '.'dlngkan faktor psikis sebagai

I ,rr"n,l untuk lncningkatkan kentantpuan adaptasi, perasaan terhadap

I h,'1,,. dun lnrr:ipusr pctcnis. Diharapkan melalui latihan visualisasi

I n.,.nrs irLun rn:rn]pu mcnguasai kondisi lingkungan bermain.

I *.tompuan'l'eknik
I Xebcrhasilan seorang pctenis dalam bermain salah satunya

I ditentukrn oleh kualitas pcnguasilan teknik-teknik pukulannya.

I Kualitas tcknik dipengaruhi olch faktor-faktor postur tubuh, biomotor,

I karakre nsrik bclla dari larvan. .;cnis permukaan lapangan, dan

I kemampuan psikologis (Bornemann, 2000: l2). Oleh karena itu

t kualitas teknik yang sempurna akan mendukung'rasa percaya diri

I petenis dalam menentukan pilihan teknik yang efektif dan efisien.

I Situasi permainan tenis berlangsung cepat, maka setiap keputusan

I harus diambil dengan cepat dan tepat (Connors dan I-aMarche, 1986:

I l5). Keterlambaran dalam mengambil keputusan akan menguntungkan
It:l ) ,,t
T

L
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pihaklawan,sehinggadiperlukankualitasfisikdanpsikisyangprima
selama bertanding tJnis. Kualitas fisik untuk mendukung petnis agar

mampubergerlkcepatdalanlmcnjangk:iubolauntukmemukulnya.
Sedangkln ?aktor piit i, akan menimbulkan rasa percaya diri pada

petenis, akibatnya pukuian lang di.lakukan selalu konsisten masuk'

menckan, dan mempersulit lawan dalam pengembaliannya'

Teknik-teknik pukulan dilakukan dengan tujuan untuk

menjage agar bola sclalu dalam kcadaan hidup (keep the.batl in play)

u,uu *tn|rall.v. Rata-rata lama bola dalam keadaan hidup kurang

lebihselarrra6_l0dctik(HohmdanKlar'ora'1.987:21).Selanjutnya
akumulasi u'aktu permainan tenis mampu mencapai I sampai 2 jam'

Selama kurun waktu bermain tersebut kondisi 
'psikologis petenis

selalu bcnrhah-uhah secara ccpat sesuai dengan situasi permainan'

untuk iru. rliNrlukan daya konientrasi vang bagus agar petcnis dapat

meng:rrnbrl lcpulusan sccara cepat dan tepat' Dalam, menentukan

suatukcptttrr\.rnpctcnispastiakanclihadapkanpadaberbagaipilihan'
dan han1.a ar!:r satu piliiran ;-ang hrrus dilakukan secepatnya. oleh

karena itu, d;rlam mcngomttit keprttusan kondisi psikis ikut terlibat

untuk mcncnrukan prlih-an teknik lang paling tepat dan fisik sebagai

pcncntu gcrnkln tcknik'

Kemampuan l\lental
P.ngurro"nketerampilanteknikpermainantenismemerlukan

kemampuai menral (psikologis) yang baik. Menurur Marrens (2004:

iq:) oulu* bclajar keierampilan reknik olahraga perlu pengembangan

*"rrrol blueprinis olahragawan melalut tugas-tugas duJlT latihan yang

dilakukan secara berulang-ulang. Scbab setiap mental blueprints yang

aif"rorrn melalui dritl tet<nik ukun disimpan dalam memori petenis,

r"itinggu diperlukan jutaan mental blueprints teknlk 
- 
yang benar'

Nun',in" pada petenis pemula yang sedang belajar bila belum memiliki

kematangan secara mental, akan merasa kesulitan dan frustrasi dalam

mempel{ari teknik-teknik permainan tenis (Brown' 1980: 135)'

Di aras telah dijelaikan bahwa selama dalam permainan tenis

diperlukan daya korisentrasi yang baik, agar petenis mampu

'
24



i

i

I

I

. Peranan La'ihan visualisasi Dalam'Permainan Tenis

mengambil keputusan yang cepat dan tepat' Namun' sayan-gnya daya

konsentrasi seseorang iiu sangat terbatas kira-kira hanya selama 14 -1

I aetit (Hohm danklavotu, t982, 229). Setelah lebih dari waktu

tersebut daya konsentrasi petenis akan mengalami penurunan, tetapi

atcan putitr lembali dengan adanya tenaga dari dalam- diri petenis atau

lnugu psikologis. Tenaga psikologis akan muncul karena adanya

faktJr fatihan,- dorongan, k"mauun, dan ketahanan mental yang

semuanya diperoleh melalui latihan mental'

bdam permainan tenis tenaga psikologis sangat- diperlukan,

sehingga menurur wilkinson dalam USPTA (1984: 162) permainan

tenls lJUin dari sekedar olahraga secara fisik, melainkan merupakan

suatuperTnainansecaramental(mentalgame).Pendapattersebuf
oitn"g". olch calhvey (lgg2: 3-4) bahwa permainan tenis

*i*pukun suatu Pcrrnainan psikologis, untuk itu sikap mental harus

dilatihkan kepada petenis secara rutin dan benar'

Kemamp'ali:ilr;:rtandingan 
tenis dapar berlangsung hingga

mencapai 2 jam. Di mana selama waktu 2 jam selalu diselingi dengan

,..ou.ry p.n,t.t- dan intcn'al waktu yang cukup' Recovery selama 25

detik berlantsirni: pada saat bola mati sampai dengan waktu

dimulainya scr\ !\. scdangkan waktu interval yang cukup pada saat

pindah tempar selama 9o detik bila skor jumlahnya ganjil, sehingga

permainan ienis disebut juga permainan yang berseling (intermitent
'game). 

Selama dalam waktu recovery dan interval tersebut petenis

harus mampu memanfaatkannya dengan cara relaksasi, yaitu

mengendorkan ketegangan agar dalam proses permainan selanjutnya

dapai lebih t"gur luyu konsentrasi petenis. Se,ta]1 itu, relaksasi

dimanfaatkan untuk rn"ngutungi kelelahan baik kelelahan secara fisik

maupun psikis. sebab kelelahan mengakibatkan akurasi dan produk

pukulan yang dilakukan menjadi rendah'
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Sikap Bertanding
Sikapberkaitaneratdenganaspekpsikologis'dalam

permainan ienis sikap selalu berhubungan dengan semangat dan

t"rnu*uun peteriis. SLUaU setiap orang akan berbeda-beda dalama

menyikapi setiap pertandingan, ada yang menganggap reme! lalan'

dan ada yang menganggap lawannya berat' Sikap seperti itu akan

berpengaiuh ierhadap kesungguhan petenis dalam bermain, biasanya

petenis:yang bukan unggulan akan dianggap remeh' Kalau- saja petenis

yung uuiun-.unggulan ouput memanfaatkan posisinya, maka dia justru

utui Oupu, ne.main tanpi beban dan mampu menampilkan potensinya

secafa optimal (connois dan laMarche, 1986: 93). Sebaliknya ada

pula pemain unggulan yang merasakan posisinya sebagai beban berat

saat bermain, sehingga .selalu berusaha untuk mempertahankan

prestasi dan rePutasinYa.

oleh karena itu, diperlukan proses latihan untuk membiasakan

petenis agar selalu Uerpit<ir positif dan bcrusaha bermain sebaik

mungkin'Dengan.","."p.,tiituakanmengkondisikanpetenisselalu
berkinsentrasi datam sctiap proses perolehan angka dan berusaha

memukulbolasesuaidenganyangdirencanakandalampikirannya
(singleton, t988: 99). Diharapkan melalui latrhan rrrualisasi, petenis

*u.ripu mencapai juara yang memiliki sikap lx 
'tantltns 

yang baik dan

positif.

LATIHAN VISUALISASI
visualisasi bukanlah suatu angan-angan dan lamunan atau

mimpi-mimpi yang indah, melainkan suatu cara yang tepat untuk

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang olahragawan

(Tutlo dan Tosi, 1916: 144). Seringkali, ditemukan seorang petenis

yung kagum dengan hasit pukulannya, bahkan tanpa harapan

r"UJu.nya dapat **"nungkan suatu pertandingan. Sebagai contoh

yang diungkapian oleh Monica Sales pada kejuaraan Palm Spring

FeUruari tggz, yaitu sa'a kagum dengan kemantpuanku dapat

bermain sesuai dengan yang saya rencanakatr dalam pikiran (Braden

dan wool, 1993: 85-36). Secara teoretis ungkapan tersebut
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mencerminkan adanya tenaga psikologis yang mend()rong Monica
saat bergerak dan mengambil keputusan yang cepat dan tcpal.

Kemampuan visualisasi sebagai suatu keteramJrrlan psrkologis

tentunva dapat ditingkatkan melalui proses latihan );rrrr bcn21. Pada

dasarnva proses latihan visualisasi (psikologis) sama (l('ns1n latihan

secara fisik, yaitu bersifat progresif atau aici', rna1u, dan

berkelanjutan. Pada latihan visualisasi perlu diland;rsr oleh unsur-
unsur kekuatan, ketahanan, kejelasan dalam mcmbayangkan,

kemampuan mengontrol, dan persepsi diri (Williams, 1986: 216-217).

Kekuatan dipakai untuk mengingat secara jelas suat'r peristiwa ke

dalam memori (pikiran). Ketahanan adalah jangka walru kemampuan
untuk mengingat peristirva yang telah berlangsung. Sebagar contoh
dalam permainan tenis ganda, untuk mengingat prllgq tcrladinya
perolehan angka dalam satu game senng berbeda dr antara kedua
pemain. Hal itu sebagai bukti bahwa kekuatan dan I r:'ahanan setiap
orang tidak sama dalam mengingat kembali suatu rcristr$r saat

bermain.
Selanjutnya, untuk kejelasan membayangka: kemantpuan

mengontrol, dan persepsi diri contohnya sebagai ber.rut. Pcrenis A
dan B yang keduanya pcrnah berlemu, secara ot(.ir:::irS {r antar:r
mereka akan mengingat kcnrbali kemampuan dan ' :r pcrrnarnan
lawannya. Setelah itu, mereka akan saling menginga' relebihan dan
kelemahan yang dimiliki oleh lawannya. Keadaan se1r::tt inilah yang
disebut dengan kejelasan membayangkan, sehingga sv,.ah-olah kedua
petenis tersebut menonton kembali atau memutzi video dalam
memorinya permainan yang pernah dilakukan. P'o:2, kemampuan
mengontrol adalah proses mengingat kembali strateg: czn takrik yang
dilakukan pada saat mendapatkan angka. Selanjutn-re* persepsi diri
adalah proses merencanakan strategi dan taktik yang'r.rnah berhasil
dalam mengatasi lawannya. Dengan demikian ketiga Ic:dasan brsebut
dalam pelaksanaannya merupakan serangkaian prose:: regiatan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam melakukan latihan visualisasi selalu 
=awali dengan

pengaturan pernapasan dan relaksasi, yang tu-.innya untuk
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mengendorkan atau menunrnkan ketegangan pada. otot' Latihan

visualisasi selalu *"tiUuitun alam sadar\'it'tout) dan alam bawah

sadar (unconrrfoui(Cuii*ty' 1982:.7-8)' Alam sadar adalah proeram

alpha (alpha prog,o;iil dan alam !1wah 
sadar adalah prograrn beta

(bet programing) iutiio' 1987: l't4)' Untuk melatih alam barvah

sadar seseorang memerlukan suasana tempat dan lingkungan yang

tenang, tertutup, t""O"t""g gelap' dan nyaman' Program latihan alam

bawah sadar bertujuan untuk memecahkan ganjalan psikologis'

mengurangi pif.,,u'i'""gatif' dan duplikasi dengan cara menyendiri

(Shone, 1984: 93)' Sedangkan program latihan alam sadar dilakukan

saatlatihandilapangantenisyang.dikombinasikandenganlatihan
iisit , tet<nit, dan menial (USPTA' t984: 175)'

Program futif'un visualisasi (mental) bagi petenis profesional

sebaiknyaairar<ur<ansebelumperiodisasikompetisi(Schmidt,l988:
419), atau Oilatutan ;"J"k ;;lasuki periodisasi komfie.llsi (P"-Y

dan Fosrer, tgso: ?6). G*Jn daplt pula visualisasi dilatihkan scttap

hari agar menjadi lJur"t""n v*i uuirt (Tutko dan Tosi' t976r ]1:l
Artinya, latihan visualisasi yang dikombinasikan dengan maten

lutihanfisikmaupunteknik.CaratersebutdidukungolehBirddan
cnpe (lgg6: Z6ij ,"uat, latihan visualisasi bertujuan untuk

menguatkan f..*ui.lpuun 1<1'.Siisi 
dan motorik' sehingga dipcrlukan

waktu dan latihan'V'."g f.Ui[ banyak. Oleh karena itu, dalam setiap

proses berlatih *"ririt,"*uteri psik-ologis harus juga dilatihkan sejalan

dengan materi teknik atau fiiik, ugui t.tpu,ri- dalam rencana gerak

sehingga poru ,.tnii *t diajarlan menjadi otomatis' Menurut

Woods (1991: fOij "iruufiisi 
dapat dilatihkan selama dalam musim

kompetisi atau suai ft"*p"titi' Uatrtcan Applewhaite dan Moss (1987:

107) menyarankan sesudah pertandingun futitt1 visualisasi-T:t

memiliki manfaat untuk mengevaluasi kesalahan guna mencapal

penyempumaan teknik pada pertandingan berikutnya' Dengan

demikian latihan "i;;lir^.i 
dapat diberikan saat sebelum, selama, dan

sesudah Pertandingan'
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Latihan Sebelum Perta ndingan
Latihan visualisasi sebclum pertandingan dapat dilakukan pada

pcrioclc persiapan den pcriodc kompetisi. Pada periode persiapan

inrt".r latihan visualisasi dikrtinbinasi dengan materi teknik dan fisik,

rcr-rtrama pacle slur mclakukan diagnosis, analisis, dan tcrapi teknik.

1'uluannva untuk nrempcrsiapkan kondisi psikis agar petenis terbiasa

dengan situasi yang mengganggu saat bertanding yang diciptakan

pclarih. Danrpaknl'a pctenis akan memiliki kualitas fisik dan psikis

iang seimbang. Scdangkan pada periode kompetisi dilakukan pada

saat materi latihan memasuki simulasi seperti situasi bermain (game

tifitatiott\. Tujuannl.'a untuk meningkatkan kematangan bertanding

_irrr pctcnis siap dalam menghadapi berbagai situasi psikologis saat

ne rrandtng.
Banyrk ragam yang dapat diciptakan pelatih dalam melatih

ign)rmpuan visualisasi pctenis, baik dalam situasi bermain di

:"r;.;111o'111 mrupun di lLrar lapangan' Dalam situasi bcrmain dapat

t1,lrrlrukln dcngan clrl nrcnthcrikan tantangan pada setiap petenis saat

mr'ncln ancka. at:.lu lstrlalt dalam permainan tenis dcngan cara

,tr,t'r't)()r. Scbagar c()tlt()h t I ) bermain hanya dengan satu kali servis,

rlr bcrmain ric hreats, (3) dimulai dengan angka 0 - 30 bagi

r\nlt.:rrng scrvis, (4) servis pada sasaran tertentu, (5) pengembalian

scr\'r\ pada s:lsaran tertentu, dan (6) dimulai dengan game dan set

vang kritis. Game dan set kritis dalam permainan tenis menurut

Burwash dan Tullius (1989:199) adalah pada game dengan

kcdudukan 4 - I dan -5 - l. sedangkan set kritis pada set ke 3 dan ke 5.

Ada pula cara untuk melatih visualisasi petenis dengan cara

memasang foto, gambar. atau poster petenis idolanya. Biasanya

petenis memahami benar karakteristik, tipe, dan kebiasaan petenis

yang menjadi idolanya, sehingga akan terimajinasi dalam pi.kirannya

dan dapat divisualisasikan saat bermain layaknya petenis yang
'diidolakan. 

Metode lain dengan cara petenis diajak menonton video
atau pertandingan, setelah itu petenis diminta untuk menceritakan
kembali situasi dan peristiwa pertandingan dari awal hingga akhir.
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Latihan l\tenjelan g Pertandingan
L,tihan'isualisasi saai menjelang pertandingan dilakukan

pada rvakru pctenis sudah berada di sekitar lingkungan pertandingan,

;-aitu s:lat nlcnunggu giliran untuk bertanding' Sebab semua petenis

u.ng aken ,n.ngtto,t"pi suatu pertandingan tentu mengalami

ir",""gongrn clan kecemasan, sehingga untuk menurunkannya

Aipciirlf-"n latihan-latihan psikologis' Petenis yang mengalami

k*rcgongun dan kecemasan tidak akan dapat berkonsentrasi dengan

baik. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan petenis adalah

mendengarkan musik kegemarannya memakai tape rettrder' v"alk

pt(vt, ujru musik dalam handphone (Hp)' Tujuannya untuk

mcnt]urangiketcgangandanmerasakankondisifisikagardapat
hcrkonscntrasr dan muclah dalam memvisualisasikan situasi permainan

(Applewhaitc dan Moss' 1987: 107)'

Pacla saat rncnjclang waktu pertandingan petenis sudah akan

tl;jtunq ntrnimrl 30 mcnit sebelum jamnya' Sclama waktu tersebut

akln<linranfaatkirnuntukpersiapansecarafisikdengancala
pcmanasiln drn rrr,'t, fiin.q. Tujuannya dengan kesiapan-fisik melalui

pcmanilsan secaru psrkologis petenis merasa siap untuk bertanding'

Sambil mclakukan p"t*nuiun dan stretching petenis akan

mcrencanakan strategi guna mengatasi lawannya. Ada cara lain sepefti

1,ang ililakukan oleh Jimmy Connors sesaat sebelum turun ke arena

pcrr-andingan'iapcrgimenyendirikuranglebihselamalimamenit
untuk memusatkan pitlrun. Bila dengan cara itu masih kesulitan,

muka ia berjalan-ialan pergi ke kamar ganti untuk mendengarkan

musik (Connors dan Lai4aiche, 1986: 95). Hal itu dilakukan untuk

mencari udara scgar dan inspirasi mengenai cara-cara yang akan

dilakukan dalam mengatasi lawannya'

Latihan Selama Pertandingan
setelah tiba waktunya dipanggil untuk bermain, petenis akan

memasuki lapangan permainan. Dalam peraturan pertandingan tenis,

petenis akan diberi kesempatan oleh wasit melakukan pemanasan

ielama lima menit dengan talon lawannya. Pada saat itulah petenis
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berusaha untuk merasakan dan mencan touch setiap teknik pukulan'

S.f uin itu, petenis juga berusaha menganalisis kelebihan dan

lrku.ungun yang dimiliki oleh lawannya selama melakukan rallv aLau

,uot *"n"rima iervis pemanasan. Untuk itu saat pemanasan petenis

horu, mencoba memberikan bola ke lawan dengan berbagai

larakte.istlk seperti ketinggian' kecepatan, putaran, kedalaman' dan

arah bola untuk menjajagi kemampuan lawan'

Padasaatpermainanbcrlangsung,setiapteknikpukulanyang
diiakukan petenis harus direncanakan pada sasaran atau target tertentu

vang dikehendaki (Singleton. 1988: 98). Jika teknik dan sasaran Yang

,f,,,i1u gagal, petenis harus berusaha untuk memvisualisasikan dengan

."p", oi *onu letak penyebab kesalahannya. Selanjutnya berusaha

,,nruk *.rnbayangkan teknik atau sasaran yang seharusnya dilakukan'

Scltin itu, selama permainan tenis ada waktu recovery antar poitlr

sclama 25 detik dan antar garttt' selama 90 detik. Kesempatan waktu

rang pendek tersebut dapat dimanfaatkan untuk tetap rileks dan

mcriggambarkan secara jelas teknik yang seharusnya dilakukan

tUSpin, 1984: 175). Jimmy Connors memanfaatkannya untuk tetap

r-ilcks dan mempertajam secilru mental setiap hasil pukulannya

,( {}nn{}r\ dan LaMarche. l9E6: 95). Selain itu, menurut Bradcn dan

\\ ,,,! r lt)9.J: 20) menyatakan bahrva Jimmy Connors jug'i schltt

hru..rhu untuk mengingar kemhali setiap pukulan yang dilirkukan.

rerutama yang gagal dengan scjenak merenung dan memikirkan untuk

angka berikutnya.
Sclanjurnya pada saat lumtah game ganjil akan terjadi pindah

rempat dengan waktu recovcry selama 90 detik. Pada umumnya

petenis memanfaatkannya untuk minum dan memvisualisasikan

peristiwa yang baru saja berlalu, dan merencanakan tindakan dalam

permainan berikutnya. Waktu 90 detik cukup untuk relaksasi sejenak,

dengan menarik napas dalam-dalam berulang kali dan menampungnya

di perut kemudian dikeluarkan. Tujuannya untuk menghilangkan

ketegangan dan mengkonsumsi oksigen sebayak-banyaknya agar

sampai ke otak. Otak yang terpenuhi kebutuhan oksigennya akan
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terasa segar kembali dan harapannya mampu berpikir serta bertindak

sesuai dengan yang direncakan dalam perrnainan'

Latihan Selama Pertandin gan

Dalamerateknologicanggihsepertisekarangini'setiap
petenis dapat melihat kemb;li seluruh permainannya melalui rekaman

uiO"o. Haiil rekaman tersebut oleh pemain dan pelatih dapat dilihat

kembali proses selama pcrrandingan, sehingga dapat dilakukan

analisis dan evaluasi di mana letak kegagalan dan keberhasilannya'

Selain itu, juga untuk melihat kelebihan dan kekurangan lawan

sctragai *urukun cara mcngatasinya bila kelak ketemu lagi atau

kctemu lawan yang setipe p".."inunnya. Bagi pelatih, hal itu sebagai

rlat untuk merevisi program latihan berikutnya' sehinggu semua

kckurangan atlitnya dapat diperbaiki. Demikian penting p€ranan

latihan visualisasi dalam permainan tenis lapangan, baik sebelum,

selama, maupun sesudah pertandingan berlangsung' Diharapkan

clengan memahami manfaat dari latihan visualisasi para petenis dan

petai6 mengaplikasikannya ke dalam materi program latihan harian

sctalan dengan materi laiihan yang lain. Pada akhirnya' akan lahir

Irtcnrs ,vang memiliki kemampuan fisik maupun psikologis yang

[]r r nril dalam bertanding.

KESIMPULAN
Pengertian visualisasi adalah proses mengingat'

membayangkun, dengan penghayatan terhadap apa yang pernah

dilihat, didengar, dan dirasakan untuk dimunculkan kembali ke dalam

aktivitas sesuai dengan kejadian sebelumnya- Visualisasi sebagai salah

satu aspek psikologis, dapat dilatihkan melalui alam sadar berupa

aktivitas fisik dan melalui alam bawah sadar dengan cara tanpa

melibatkan aktivitas fisik. Adapun wujud dari visualisasi dalam

permainan tenis adalah berupa verbal, gerak, dan reaksi emosional. Di

mana dalam proses latihan visualisasi selalu didahului dengan

relaksasi, dan dapat dilatihkan pada saat sebelum, selama, dan sesudah

perrandingan. Silain itu, visualisasi petenis selalu dipengaruhi oleh
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kondisi lingkungan, kemampuan teknik, mental, relaksasi, dan sikap

petenis saat bertanding.
Selanjutnya, fungsi dari latihan visLralislsi di antaranva untuk

tcrapi kcsalahan teknik, menambah rasa perca)'il diri, dan konsentrasi.

Se-lain iru. juga dapat membantu petcnis dalam mcnamprlkan seluruh

potcnsi 1':rng sebenarn)'a scsuai dcngan kentJnlpuan \xng dimiliki.
Setiap proses belajar keterampilan tenis vans memanfaatkan latihan

visualisasi, akan memudahkan dalam Proscs Pcmatnan gerak,

sehingga keterampilan tcrsehut akan rclatif Pcrrnanen menetap dalam

memori. Pada akhirnya proses latihan visualisasi yang dilakukan

secara ajeg. maju, dan berkelanjutan akan mencapai pada taraf
keterampilan gerak yang oLolnatls. Dengan demikian latihan
visualisasi diperlukan dalln: lr('ses bcrlatih mclatih mauPun belajar

permainan tenis.
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