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TINJAUAN PUSTAKA

A. LATAR BELAKANG

Di dalam kehidupan manusia, perubahan baik yang disengaja maupun yang 

tidak  disengaja  selalu  dihadapi.  Hal  itu  pun  merupakan   konsekuensi  dari  gerak 

dinamis  itu  sendiri  tanggapan  manusia  tergadap  perubahan  beraneka  ragam. 

Perubahan  ada  yang  dipersepsikan  sebagai  ancaman.  Dalam  hal  ini  muncul 

kebutuhan  manusia  untuk  berusaha  mempertahankan  apa  yang  telah  diraih  dan 

dinikmati  saat  ini.  Disisi  lain,  perubahan  dipersepsikan  sebagai  tantangan,  suatu 

prose  alami  yang  haru  dijalani  oleh  setiap  manusia  dalam  perjalanan  sejarah 

hidupnya. 

Menurut Habibah (2009) dalam penelitiannya "Manajemen Stres Kerja pada 

Karyawan PT Jawa Pos Radar Malang", melihat jadwal karyawan sangatlah padat. 

Hal ini memicu karyawan pada kondisi stress. Gejala stress yan muncul jika tidak 

segera di tangani maka akan berakibat pada stress kerja yg dapat menurunkan daya 

tahan tubuh dan berkurangnya kosentrasi pada kerja. Padahal di sisi lain wartawan di 

tuntut untuk aktif dalam proses penerbitan terutama pencarian berita demi mencapai 

tujuan  pers.  Dari  hasil  analitis  penelitiannya  menggunakan  metode  penelitian 

kualitatif,pendekatan deskriptif, faktor-faktor penyebab stress pada wartawan bidang 

criminal  PT Jawa  Pos  Radar  Malang  adalah  1)  belum ada  peristiwa  yang  layak 

dijadikan  berita,  2)  Lokasi  kerja  yang  luas  terutama  pada  wartawan  criminal 

kabupaten  yang  mengcover  33  kecamatan,  3)  waktu  yang  terbatas,  4)  dimarahin 

redaktur.  Adapun upaya  yang dilakukan wartawan dengan refreshing,  atau  keluar 

ruangan sejenak, merokok, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan perusahaan dengan 

program isidental wisata keluarga, dan program kesejahteraan seperti JAMSOSTEK 

dan EQUITY.
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Berdasarkan penelitian Inggarianti  (2009) mengenai “Pelatihan Manajemen 

Stres  pada  Guru-Guru  Playground  dan  Taman  Kanak-Kanak”  menemukan  hasil 

penelitiannya  bahwa  guru  belum  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang 

pentingnya  mengelola  dan  mengendalikan  stres  terjadi  pada  dirinya.  Selama  ini 

mereka menganggap permasalahan yang terjadi akan terselesaikan dengan sendirinya 

serta mencoba menghindari penyebab stres yang mereka alami. Dan pada beberapa 

guru diketahui bahwa seringkali melampiaskan pada siswa ketika sedang mengalami 

masalah,  sehingga  teknik-teknik  yang  diajarkan  untuk  mengelola  stres  dan 

mengendalikan stres yang ada pada dirinya sangat berguna bagi para guru. 

Menurut  penelitian  Rahmanida  (2011)  mengenai  “Manajemen  Stres  yang 

ditinggal Suaminya Bekerja di Luar Negeri”, menggunakan sunyek 4 orang istri yang 

ditinggal suaminya bekerja di luar negeri dengan frekuensi pertemuan kurang lebih 6 

bulan  sekalo,  sudah  memiliki  anak,  dan  memiliki  keluhan  dalam  menghadapi 

permasalahan  rumah  tangganya.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini 

berupa  wawancara  dan  analisa  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis 

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek ini melakukan 

berbagai  macam manajemen stres dalam menghadapi  berbagai  stressor yang  juga 

beragam. Manajemen stres yang lebih sering digunakan oleh keempat subyek adalah 

teknik sharing yaitu subyek mencoba membicarakan permasalahan yang dialaminya 

dan bertukar pendapat dengan suami, keluarga dan orang terdekat lainnya. Selain itu, 

keempat subyek juga sering melakukan manajemen stres yang terkait mendekatkan 

diri pada Tuhan, dimana keempat subyek selalu menjalankan ibadahnya dan berdoa 

atas semua yang dialaminya, hal ini terbukti dapat mengurangi stres keempat subyek 

karena  dengan  ibadah  semua  masalah  akan  terasa  ringan  dan  bisa  bersabar 

menghadapi semuanya.

Perkembangan olahraga permainan khususnya sepak bola sangat cepat dan 

pesat  sehingga  begitu  populer  dan  mendunia  diberbagai  lapisan  masyarakat 

diberbagai pelosok daerah (fathan, 2001). Seperti yang kita tahu olahraga memiliki 

beragam bentuk.  Pada  kenyataannya  saat  ini  dalam dunia  olahraga  khususnya  di 

Indonesia  banyak  klub  yang  belum  dapat  mengelola  aset-aset  yang  dimilikinya 

dengan  baik  antara  lain  disebabkan  beberapa  hal,  misalnya  :  tidak  ada  atau 
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terbatasnya jumlah orang atau tenaga pengelola (pelatih, manajer atau maseur) yang 

berpengalaman dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi atau bisnis dalam 

dunia olahraga khususnya sepak bola, tidak ada atau terbatasnya jumlah dan sumber 

modal atau keuangan untuk pengembangan dan kemajuan dunia olahraga khususnya 

seoak bola, tidak ada atau terbatasnya jumlah alat dan sarana prasarana yang akan 

dikelola dan berkualitas untuk dikembangkan demi kemajuan dalam dunia olahraga 

khususnya  sepak  bola,  adanya  gambaran  tentang  masa  depan  yang  kurang 

menyenangkan bagi pemain/ atlet, setelah pensiun atau tidak menjadi atlet lagi sudah 

tidak dihargai oleh klub, orang lain, organisasi atau negara (fathan, 2001). 

Dunia  persepak  bolaan  saat  ini  tidak  luput  dari  masalah-  masalah  yang 

dialami  oleh  para  pemain  sepak  bola  sehingga  hal  ini  menjadi  kendala  saat 

bertanding  didalam  laga  piala  AFF  misalnya,  memang  mengenaskan  menilik 

kekalahan-kekalahan demi kekalahan dialami Timnas Senior saar ini. Padahal publik 

sangat rindu kesebelasan nasionalnya mampu berbicara di level tinggi. Nyaris juara 

pada piala AFF kemaren, timnas harus mengakui Malaysia yang layak menduduki 

juara. Timnas Indonesia kala 3-0 dengan Timnas Malaysia, hal ini disebabkan oleh 

suporter Malaysia yang menyorotkan ke arah pemain Indonesia dan serinkgkali laser 

tersebut tersorot kearah kiper Indonesia yaitu Markus Horison sehingga laser tersebut 

menganggu gerakan Markus untuk melakukan penyelamatan  terhadap  gawangnya 

dan Indonesia pun kehilangan kesempatan untuk membuat gol. 

Kejadian ini  membuat  pemain  Indonesia  menjadi  emosi,  tidak  konsentrasi 

serta teriakan dari suporter Indonesia agar membuat gol sehingga irama permainan 

timnas  Indonesia  menjadi  kacau.  Hal  ini  pula  mengakibatkan  mental  pemain 

Indonesia  menjadi  melemah  dalam  pertandingan.  Masalah  lainnya  dalam  timnas 

banjir  pujian  dari  suporter  Indonesia  karena  kemenangan  di  kandang sendiri  dari 

pertandingan Indonesia melawan Laos dan Vietnam dalam laga penyisihan debelum 

akhirnya  timnas  Indonesia  melawan  Malaysia.  Efek  dari  kejadian  inilah  timnas 

Indonesia menjadi teralu percaya diri sehingga mengakinatkan mental pemain timnas 

drop dan ketika bermain melawan Malaysia  menjadi kalah.  Masalah dapat diatasi 

apabila tim Indonesia menyiapkan diri secara maksimal, bermain secara maksimal 

terutama masalah mental (Jurnal, 2011)
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Pada  saat  kompetisi  berjalan  lancarpun,  masih  banyak  klub  yang  telat 

membayar  kewajiban kepada para  pemainya.  Kehidupan pemain  bola  profesional 

sekarang  tentu  lain  dengan  masa  Ronny Patti  dan  Risdianto,  tuntutan  kehidupan 

pemain  70-80an  sangat  berbeda  dengan  pemain  sekarang.  Kabarnya,  Bambang 

Pamungkas mengantongi kontrak Rp. 1,2 Milyar pertahun di Persija, yang jauh lebih 

baik daripada “uang saku” dari  PSSI.  Dampaknya,  para pemain  senior  tidak bisa 

berkonsentrasi dengan baik ketika bermain meskipun menyandang predikat pemain 

nasional dan kostum yang disemati  badge “garuda”. Namun perlu digaris bawahi, 

bahwa kontrak sebesar itu hanya untuk satu musim kompetisi  saja. Untuk musim 

berikutnya,  pemain  negosiasi  ulang  kontrak  dengan  manajemen  klub.  Bisa 

diperpanjang, bisa pula disudahi. Ini yang membuat pemain selalu was-was. (Bola 

Indonesia, 2011)

Adapun masalah yang sama tentang padatnya jadwa sepak bola di Indonesia, 

secara  khusus  di  Indoensia  pemandangan  yang  biasa  terjadi  disetiap  musim 

kompetisi  adalah  perubahan jadwal  sepak bola  tim-tim di  Laga  Super  Indonesia. 

Alasan  yang  mengemuka  adalah  sulitnya  mendapat  ijin  menyelenggarakan 

pertandingan dari  pihak  berwajib menyangkut  kemanan.  Menyikapi  permasalahn 

jadwal pertandingan sepak bola khususnya pihak penyelenggara kompetisi, klub dan 

pemain  duduk  bersama  menemukan  solusi  yang  saling  menguntungkan.  Jadwal 

sepak bola khususnya  kompetisi  liga dan turnamen yang diikuti  klub dan timnas 

hendaknya  dikurangi  dan  disusun  lebih  sistematis  agar  mengurangi  potensi 

eksploitasi berlebihan pada pemain (Anneahira, 2011).

Selain  beberapa  kasus  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  adapula  kasus  yang 

melibatkan perasaan pemain sepak bola itu sendiri, dalam kasus rasisme yang terjadi 

di  lapangan  atau  di  luar  pertandingan  misalnya  kasus  ini  biasanya  terjadi  antar 

pemain bahkan antar suporter dengan pemain dan yang lebih ditekankan dalam kasus 

rasisme adalah perbedaan terhadap ras pemain  berkulit  hitam atau negro.  Hal ini 

dapat mengakibatkan terlukanya perasaan pemain atas perbedaan ras yang terjadi. 

Serta pemain merasa rendahnya moralitas ketika rasis  terjadi pada dirinya. Misalnya 
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saja  kasus  yang  terjadi  yaitu  kapten  tim  Inggris  John  Terry  dilaporkan  Anton 

Ferdinand  (adik  kandung  Rio  Ferdinand)  mengucapkan  kata-kata  rasis  sehingga 

melukai  perasaan  Anton  Ferdinand  dan  akhirnya  John  Terry  dicopot  dari  posisi 

sebagai kapten oleh FA (Betwin, 2002). 

Selain  itu  kasus  kedua  dalam kompetisi  BPL,  MU melawan  Liverpool  di 

Anfield markas Liverpool, Eura melaporkan Luiz Suarez menghinanya mengucapkan 

kata-kata rasis bahkan kata-kata rasis diucapkan sebanyak 7 kali selama pertandingan 

berlangsung.  Efek  dari  kejadian  ini  FA  menghukum  Suarez  dengan  larangan 

bertanding sebanyak 8 kali  pertandingan, hal ini berlanjut ketika hukuman selesai 

dijalani dan saat Manchester United menjadi tuan rumah Suarez kembali bermain, 

saat para pemain bersalaman, Suarez menunjukkan perilakunya dengan tidak mau 

bersalaman dengan Eura dan kejadian ini mengakibatkan Manchester United kalah 

dikandang sendiri dengan 2-1 melawan Liverpool. Kasus rasisme dapat menjatuhkan 

mental perasaan bagi si korban, hendaknya dalam persebakbolaan nasional maupun 

internasional  dapet  menghargai  bukan menfonis  kekurangan antar  pemain.  Kalau 

sepak bola aman,  damai dan bebas rasis  maka sepak bola dapat  menjadi  hiburan 

publik yang dapat dinikmati bersama (Betwin, 2002)

Kasus  berikut  saya  kutip  adalah  perilaku  pemain  yang  menampar  antar 

pemain dalam pertandingan sepak bola. Contohnya saja Zlaton Ibrahimorvic yaitu 

salah  seorang  pemain  AC  Milan.  Ia  menampar  pemain  napoli  Salvator  Aronica 

dalam pertandingan semifinal Coppa Italia. Akibatnya Zlaton mendapatkan hukuman 

berupa tiga laga tidak boleh mengikuti pertandingan, segi psikologis disini Zlaton 

dinilau  mempunyai  emosi  yang  cukup  tinggi  serta  perilakunya  yang  dianggap 

kekanakan  yang  menyebabkan  mendapatkan  hukuman  tidak  boleh  mengikuti 

pertandingan sebanyak tiga laga. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa seharusnya 

antar  pemain  bisa  saling  menghargai  dalam  sepak  bola  bukan  saling  menyakiti 

(berita bola, 2012). 

Sepakbola  Indonesia  selalu  memberikan  sebuah  fenomena  dalam 

perkembangan sepakbola dalam negeri.  Sehingga persepakbolaan Indonesia sering 

mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Saat ini sepakbola dalam  negeri 
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menjadi sorotan publik karena sepakbola di Indonesia menjadi hal yang sangat unik 

jika  dilihat  dari  sudut  pandang  masyarakat  di  Indonesia.  Di  Indonesia  selalu 

memberikan  sebuah  permasalahan  yang  sangat  pelik  yang  selalu  dihadapi  dalam 

persepakbolaan Indonesia. Oleh sebab itu banyak sekali tim yang ada di Indonesia 

selalu mengalami kemunduran dalam sistem manajemen dari tim tersebut. Komentar 

dari berbagai pihak memberikan penilaian kalau timnas memang masih dirasa kurang 

dalam pertandingan  internasional.  Memang  saat  ini  impian  dari  timnas  Indonesia 

merupakan hal utama, namun setelah melihat kerja keras timnas Indonesia maka bisa 

dinilai  kalau  timnas  Indonesia  masih  jauh  berada  di  bawah  negara-negara  yang 

memang sudah mempersiapkan segalanya baik dalam materi pertandingan dan juga 

mental  para pemain.  Oleh sebab itu banyak sekali  pemain timnas Indonesia yang 

kurang maksimal dalam pertandingan. Bola (juli, 2012)

Untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  suatu  perusahaan,  departemen  SDM 

membantu  para  pimpinan  mem  peroleh,  mengembangkan,  memanfaatkan, 

mengevaluasi,  jumlah  dan jenis  hak  karyawannya  (Rivai,  2004).  Oleh  karena  itu 

SDM  yang  ada  harus  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  untuk  mencapai  tujuan 

perusahaan. Namun, pada kenyataannya dengan perkembangan  ekonomi yang cepat, 

perampingan  perusahaan,  PHK,  merger  dan  bangkrutnya  beberapa  perusahaan 

sebagai  akibat  dari  krisis  yang  berkepanjangan telah  menimbulkan  dampak  yang 

sangat merugikan bagi ribuan bahkan jutaan tenaga kerja. 

Pengelolaan SDM dalam organisasi olahraga sepak bola dapat ditunjukkan 

penyusunan pengurusan baru dari KPSI (Kepala Pengurusan Sepak bola Indonesia) , 

tak hanya merancang susunan pengurus mereka juga merencang program kerja agar 

persepak  bolaan  di  Indonesia  lebih  maksimal  lagi  dimata  masyarakat  Indonesia. 

Sumber Daya Manusia juga tidak luput dari perhatian KPSI dan harus diperhatikan 

pengurus yang akan datang. Pengurus akan melakukan pengembangan Kompetensi 

teknis, meliputi wasit, assessor, pelatih dan instruktur. Kompetensi administrasi dan 

manajerial  juga  tak  lupa  dibahas,  untuk  meningkatkan  profesionalisme  klub. 

Agendanya  meliputi  admninistrasi  Klub,  manajemen  organisasi  dan  pengawas 

pertandingan.  Konflik sepak bola nasional yang terjadi hingga kini tak lepas dari 

munculnya dualisme kompetisi. Untuk itu, pengurus akan membentuk Komite Ad-
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Hoc Pro_lague. Klub-klub juga akan ditekan untuk memperbaiki struktur klubnya, 

termasuk masalah legal, kepemilikan dan lain-lain. Konflik sepak bola nasional yang 

terjadi hingga kini tak lepas dari munculnya dualisme kompetisi. Untuk itu, pengurus 

akan membentuk komite Ad-Hoc pro_lague. (Bola, 2012)

Pengelolaan SDM dalam psikologi dan pengelolaan SDM dibidang olahraga 

persepakbolaan  dapat  dilakukan  dengan  cara  pendekatan  pengelolaan  manajemen 

SD,  perubahan  tingkat  jabatan,  HR information,  pendekatan  berawal  diakhir  dan 

berakhir diawal. (Blog, 2012)

Setelah  kita  melihat  tentang permasalahan yang dialami  oleh para pemain 

bola baik didalam maupun diluar negeri, perlu adanya pengelolaan manajemen dan 

SDM pada dunia persepakbolaan. Apabila masalah atau stres dikelola dengan baik 

maka akan menjadikan produktivitas yang baik pula. Proses pengelolaan SDM ini 

seperti  menerapkan  manajemen  talenta.  Secara  umum,  manajemen  talenta  dapat 

didefinisikan sebagai proses “identification,  developmen,  engagement,  deployment 

of talent within spesific organizational context” (CPID, 2006)

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi olahraga (Hoedaya,  1997) juga 

membuktikan  bahwa  stres  dapat  menurunkan  prestasi  setidaknya  menganggu 

kelancaran pelaksanaan latihan.  Dengan demikian, perlu adanya manajemen  stres 

agar stres dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menganggu aktifitas pemain. 

Untuk dapat mengajarkan cara-cara mengelola stres, perlu terlebih dahulu diketahui 

situasi-situasi  bagaimana  yang  dapat  menimbulkan  stres.  Oleh  karena  itu,  perlu 

dilakukan  manajemen  stres  terhadap  pemain  bola,  karena  apabila  stres  dikelola 

dengan baik maka akan menimbulkan efek produktifitas yang baik. 

Berdasarkan berbagai kajian teoritis,  stres dalam olahraga dapat bersumber 

dari hal yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan olahraga. Smith 

(1986), menemukan bahwa stres yang dialami atlit dalam penelitiannya timbul pada 

saat latihan, sebelum latihan saat pertandingan dan setelah pertandingan. Penelitian 

lainnya (Nasution, 1998) juga mengidentifikasi sumber stres juga mengidentifikasi 

sumber  stres  yang  tidak  berhubungan  dengan  olahraga.  Oleh  karena  itu,  dalam 
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penelitian  ini  perlu  adanya  pengelolaan  stres  pada  pemain  bola  agar  stres  yang 

dialami pemain bola dapat dikelola dengan baik. 

Menang kalah,  padatnya jadwal latihan saat pertandingan, pemberian libur 

yang terlalu lama juga memberikan dampak negatif berupa stres atau jenuh bagi para 

pemain.  Tetapi disini peneliti  akan meneliti  mengelola  stres yang dialami pemain 

bola diantaranya  bagaimana coping stres yang dilakukan oleh para pemain  sepak 

bola Persema, Arema ISL dan Arema IPL. Pengelolaan atau manajemen stres yang 

kurang baik akan menimbulkan beberapa efek yang tidak baik bagi pemain bola. 

Diantaranya, subyek yang mengalami gejala ini menunjukkan rasa tidak aman akan 

kelangsungan  profesinya  sebagai  atlit.  Tanda-tanda  lainnya  adalah  muculnya 

keraguan akan kemampuan diri, konsep diri menurun serta cenderung menarik diri 

dari pergaulannya. 

Gejala ini biasanya tidak berlangsung lama pada seorang pemain bila ia sudah 

mendapatkan kepastian akan karirnya,  terkecuali  bila  ia mengalami gejala obsesif 

(yang selalu memikirkan pekerjaannya). Berat dan ringannya pun bergantung kepada 

masing-masing  individu  pemain.  Bila  seorang  pemain  mudah  melakukan  coping 

(penyesuaian)diri,  maka krisis ini  segera dapat diatasi.  Sebaliknya,  bila wawassan 

tentang pekerjaannya  sempit  pemain  ini  bisa  mengalami  insomnia,  dan juga bisa 

diikuti dengan segala paranoid. 

Berdasarkan  paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pengelolaan 

SDM persepak bolaan baik didalam maupun di luar negeri perlu adanya pengelolaan 

SDM pada dunia persepakbolaan. Apabila masalah atau stres maka kan menjadikan 

produktifitas yang baik pula. Dengan demikian perlu adanya manajemen stres agar 

tidak  menganggu  aktifitas  pemain  agar  dapat  maksimal  bak  disaat  pertandingan 

maupun luar  pertandingan.  Berdasarkan latar  belaklang diatas  bagi  peneliti  untuk 

meneliti permasalhan dengan judul “Manajemn Sres pada Pemain Bola. ”
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan  masalah  yang  akan  diteliti  yakni  bagaimana  “manajemen  stres  yang 

dilakukan oleh pemain bola”

C. TUJUAN 

Adapun tujuan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pemain bola memanajemen stres mereka.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis

Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

sumbangan bagi disiplin ilmu, khususnya psikologi industri dan organisasi, psikologi 

sosial, dan tidak menutup kemungkinan bagi disiplin ilmu lainnya.  

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refresnsi bagi 

pemain  bola  agar  dapat  memanajemen  stres  mereka  dalam kehidupan  khususnya 

yang terjadi saat pertandingan dan lebih cerdas dalam memanajemen stres. 


