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IMAJERI

• “Imagery” adalah teknik yang dilakukan atlet 
sebelum bertanding dengan berusaha sendiri 
menggambarkan dalam angan-angan gerakan-
gerakan yang akan dilakukan. Banyak atlet 
merasakan bahwa cara-cara seperti yang 
dipikirkan pemain juga merupakan cara-cara 
yang dilakukan oleh pemain.



• Mahoney dan Meinchenbaum (dalam Sudibyo 
Setyobroto, 1993:162)  premis dasar bahwa 
pemikiran dan citra (images) memberi pengaruh 
yang dalam terhadap tingkahlaku individu. 

• Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gerakan 
yang dibayangkan atau dicitrakan akan dapat 
menghasilkan aktivitas pada otot. (perlu diselidiki 
lebih lanjut seberapa jauh pengaruh citra tersebut 
terhadap otot dan aktivitas yang bersangkutan).



• “Mental Imagery” menurut Terry Orlick (1980, dalam 
Sudibyo Setyobroto, 1993:162) adalah simulasi, 
tetapi simulasi ini terjadi dalam otak kita. Semua 
orang dapat melakukan hal ini, akan tetapi jelas tidak 
dengan cara yang sistematis, sehingga hasilnya juga 
tidak akan memuaskan. 

• “Mental Imagery” dapat meningkatkan kemampuan 
individu dalam menghadapi berbagai permasalahan.



• Latihan mental ini banyak dilakukan atlet-atlet terkenal dalam 
menghadapi keterampilan fisik atau kombinasi keterampilan-
keterampilan fisik. Dengan latihan mental ini, atlet akan lebih 
siap melakukan suatu gerakan yang sulit, karena sebelumnya 
sudah digambarkan atau divisualisasikan dalam pikirannya. 

• Menurut Terry Orlick (1980, dalam Sudibyo Setyobroto, 
1993:163), apabila seorang atlet melakukan “mental 
imagery”, maka secara otomatis ia melihat diri sendiri 
melakukan sesuatu, seperti melihat diri sendiri dalam bioskop. 

• Hal terpenting yang didapat melalui “mental imagery” adalah 
atlet melihat dan merasakan melakukan gerakan atau 
keterampilan tertentu secara benar. keadaan ini akan 
berpengaruh secara positif terhadap penguasaan gerak dalam 
penampilan yang sesungguhnya. Cara ini akan dapat 
memantapkan pola penampilan seorang atlet.



RELAKSASI
• Banyak aspek mental yang berpengaruh terhadap penampilan 

atlet, salah satunya aspek emosi. Seperti dikemukakan Singer 
(Singgih D. Gunarsa, 1996), bahwa penampilan puncak 
seorang atlet melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan 
secara harmonis, yakni mental, emosi, dan fisik.

• Masalah ketegangan sering mengganggu penampilan atlet 
dengan mengganggu kefaalan atlet seperti menaiknya denyut 
jantung, tekanan darah, dan peregangan otot-otot. 
Ketegangan juga mengakibatkan pernafasan lebih cepat, tidak 
bias tidur, mual-mual, penglihatan terganggu dan buang air 
kecil berkali-kali. Dari sudut psikis terlihat panic, kacau, 
pusing, depresi, gangguan koordinasi dan cepat merasa lelah.



• Dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kondisi emosi yang 
dibutuhkan, ketegangan sebenarnya diperlukan, karena 
ketegangan secukupnya menunjukkan adanya kegairahan 
(arousal), kemauan dan keinginan bermain atau bertanding. 

• Jadi ketegangan secukupnya diperlukan dan diharapkan akan 
mempengaruhi prestasi puncaknya. Hal ini sesuai dengan apa 
yang dikenal sebagai hipotesis U-terbalik (inverted U-
hypothesis) yang menunjukkan perlunya kegairahan untuk 
bermain dan sedikit banyak menimbulkan ketegangan yang 
memang diperluan, tetapi tidak sampai melewati batas 
ketegangan yang justru bisa menggocangkan dan 
menimbulkan efek yang negatif.
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Tenik Intervensi

• Latihan relaksasi progresif (progressive relaxation training). 
Latihan ini untuk mengurangi ketegangan melalui peregangan 
dan pelemasan otot-otot sehingga tercipta keadaan yang 
lebih tenang. 

• Sebagaimana diketahui, keadaan tegang dialami oleh atlet 
secara individual, ada yang mengalami ketegangan beberapa 
hari sebelum bertanding, atau ada yang mengalami beberapa 
jam sebelum memasuki arena pertandingan. 

• Keadaan seperti ini menimbulkan akibat yang kurang baik dan 
kalau tidak dapat dikurangi atau diatasi bisa mengganggu 
penampilan atlet.



• Jacobson (dalam Sudibyo Setyobroto, 
1993:159) sejak tahun 1938 sudah 
menciptakan teknik yang disebut : 

• “progressive relaxation”, di mana individu 
harus dapat membedakan antara ketegangan 
(tension) dengan relaksasi. 

• Dengan teknik mengajarkan secara progresif 
untuk tegang dan rileks, maka otot-otot badan 
menjadi sensitive dan dapat lebih 
menyesuaikan dengan keadaan.



• “Biofeedback”. Teknik ini menggunakan balikan fisiologis 
(physiological feedback), misalnya dengan mengukur 
temperatur kulit, ketegangan otot, tekanan darah, dan melalui 
tanda-tanda yang dapat dilihat atau didengar untuk 
mengetahui ketegangan seseorang.

• Benson (1975, dalam Sudibyo Setyobroto, 1993:159) juga 
telah mengembangkan teknik relaksasi dengan cara yang 
efektif, yaitu dengan “transcendental meditation”. Dengan 
latihan dua kali sehari (20 menit, ternyata dapat menurunkan 
tekanan darah, denyut jantung, irama pernafasan, konsumsi 
oksigen, dan ketegangan otot. Dengan cara ini diharapkan 
dapat mempengaruhi penampilan atlet secara positif.



• Menurut Syer dan Connolly (1984, dalam Rumeser, 
1992), relaksasi yang mendalam akan mudah dicapai 
dengan posisi tidur telentang, namun dalam keadaan 
badan lelah, posisi semacam ini dapat menyebabkan 
atlet yang bersangkutan mudah tertidur. 

• Apabila dibutuhkan releks sebelum bertanding, lebih 
baik dilakukan dalam posisi duduk dengan punggung 
bersandar pada sandaran.

• Latihan mental training dengan cara relaksasi ini 
sebaiknya dilakukan tidak lebih dari 20 atau 25 
menit. 


