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 Ketegangan adalah tekanan/sesuatu yg terasa 
menekan dalam diri individu. 
 

 Kecemasan adalah rasa khawatir yg kurang 
jelas & tidak berdasar, shg menyebabkan 
perasaan tidak aman tanpa sebab yg jelas.  
 

 Jadi, kecemasan merupakan reaksi situasional 
(dampak perwujudan) terhadap berbagai 
rangsang ketegangan (stress).   



1.  State anxiety (state-A) adlh suatu keadaan emosi 
mendadak yg ditandai perasaan takut dan tegang 
yg ditandai dgn menaiknya aktivitas fisiologik (= 
reaksi kecemasan). 

  

2. Trait anxiety (gambaran kepribadian) adlh 
predisposisi individu utk menerima suatu 
keadaan lingkungan sbg ancaman & memberi 
tanggapan pd situasi dgn meningkatnya state 
anxiety (= neurosa cemas). 



 

Sumber ketegangan & kecemasan dpt 

berasal dr dlm & dr luar atlit.  

 

Sumber dr dlm atlit:  

rasa percaya diri yg berlebihan 

pikiran yg negatif 

mudah merasa puas 

penampilan yg tak sesuai dg harapan  

 



Sumber dr luar atlit:  

rangsangan yg membingungkan 

 pengaruh penonton 

media massa 

lawan yg bukan tandingannya 

kehadiran & ketidakhadiran pelatih 

tempat lapangan gedung 

cuaca suhu  

ventilasi penyinaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gejala fisik:  
 otot tegang (sekitar dagu, mata, & rahang)  
 napas tersengal-sengal 
 denyut jantung naik 
 keringat dingin 
 
Gejala Psikis:  
 gelisah, mondar-mandir, tak tenang, sensitif 
 mudah terganggu, tak memiliki perhatian 
 sulit konsentrasi. 

 



Dampak ketegangan terhadap penampilan 
keterampilan gerak, antara lain:  

1. Menimbulkan kecemasan  

2. Emosi meningkat 

3. Ketegangan pada otot 

4. Fleksibilitas menurun 

5. Koordinasi menurun 

6. Konsentrasi terganggu 

 



Di luar arena pertandingan:  
 Visualisasi & relaksasi di tempat yg tenang. 
 Mendengarkan musik kegemarannya. 
 Latihan pernapasan. 
 Memusatkan perhatian (autogenic relaksasi) 
 
Di dalam arena petandingan:  
 Mengatur pernapasan 
 Mengontrol & mengarahkan pikiran pd target 
 Memusatkan perhatian pada kemenangan 
 Bertandinglah sendirian, jangan perhatikan orang 

lain kecuali lawanmu 
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Tugas utama pelatih adlh memperpendek waktu adaptasi, shg 
kondisi kecemasan atlit selalu rendah selama kompetisi 
berlangsung sampai selesai. 

 

Kecemasan akan selalu muncul dalam diri atlit sejak sebelum, 
selama dan sesudah kompetisi, baik di level regional 
maupun internasional. 


