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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Analisis langsung antara tingkat kecemasan 

terhadap prestasi olahraga bulutangkis atlet putra. 2) Analisis langsung antara tingkat agresivitas 

terhadap prestasi olahraga bulutangkis atlet   putra. Metode penelitian adalah metode deskripsif 

korelasional. Populasi yang diteliti yaitu atlet Bulutangkis utra Kejuaraan Nasional Antar 

Mahasiswa USM Cup Semarang sebanyak 97 responden. Penelitian menggunakan total sampling. 

Variabel yang diteliti adalah kecemasan, agresivitas dan prestasi. Alat ukur berupa angket dan 

dokumentasi total kemenangan yang dicapai oleh masing-masing atlet.  

Hasil penelitian menunjukkan hipotesis I yang menyatakan ada Analisis langsung antara tingkat 

kecemasan terhadap prestasi olahraga bulutangkis  atlet putra diterima, terbukti dari nilai |thitung| 

= 2,382 > ttabel (1,84). Berarti bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan atlet diikuti dengan 

menurunnya prestasi yang dicapai, begitu sebaliknya. Hipotesis yang menyatakan ada Analisis 

langsung antara tingkat agresivitas terhadap prestasi olahraga bulutangkis pada atlet putra 

diterima, terbukti dari hasil uji t sebesar 4,206 > ttabel (1,84). Semakin tinggi agresivitas atlet, 

diikuti dengan meningkatnya prestasi yang dicapai. Disimpulkan bahwa kecemasan beranalisis 

langsung bersifat negatif terhadap prestasi, agresivitas beranalisis langsung bersifat positif 

terhadap prestasi dan kecemasan beranalisis tidak langsung terhadap prestasi melalui agresivitas 

bersifat negatif sebagai variabel intervening.  

 

Kata Kunci: Kecemasan, Agresivitas, Prestasi 

PENDAHULUAN 

        Pada zaman modern ini peranan olahraga semakin penting karena olahraga 

tidak saja berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesegaran jasmani seseorang 

akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk peningkatan prestasi dan 

prestise suatu bangsa dan Negara. Perkembangan yang pesat di dalam dunia 

olahraga memberikan rangsangan yang kuat terhadap dinamika perkembangan-

perkembangan ilmu olahraga yang mendukungnya, termasuk psikologi olahraga 

yang ada pada setiap cabang-cabang olahraga. 

       Pada saat sekarang ini orang mulai lebih sadar lagi bahwa prestasi yang tinggi 

tidak hanya bargantung pada segi teknis semata, namun faktor non teknis seperti 

aspek mental atau kejiwaan seperti motivasi, rasa percaya diri, faktor emosional 

serta kepribadian sang atlet sangat berpengaruh. Aspek kepribadian seorang atlet 

seperti sikap kedewasaan, motivasi dalam berlatih, semangat bertanding, sikap 
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pantang menyerah, percaya diri, keseimbangan emosi dan yang paling penting 

jiwa sportifitas. Bompa (1994) menyatakan bahwa prestasi olahraga selain 

ditentukan oleh aspek fisik, teknik dan taktik juga dipengaruhi oleh faktor 

psikologi. 

     Olahraga bukanlah semata-mata mengolah raga tetapi kegiatan itu melibatkan 

pula aspek lain, yaitu mental atau aspek psikis. Memang kenyataan yang terlihat 

dalam aktivitas olahraga adalah gerakan bagian-bagian tubuh manusia, namun 

gerakan-gerakan tersebut dipandang sebagai proses pengolahan tubuh menuju 

kualitas yang diinginkan. Dalam olahraga terdapat istilah “men in movement” 

yang berarti bahwa yang bergerak dalam aktivitas olahraga bukanlah semata-mata 

bagian-bagian tubuh manusia melainkan merupakan wujud proses psiko-fisik 

manusia sebagai kebulatan  (totalitas). Sebab sebagaimana diketahui bahwa 

manusia terdiri dari jiwa-raga dalam susunan yang unik dan saling mempengaruhi 

(Gunarsa, 2009:35) 

        Lapangan olahraga senantiasa penuh dengan kecemasan dan agresivitas serta 

konflik-konflik, penuh dengan ketakutan dan rendahnya kesiapan mental untuk 

dapat meraih prestasi yang optimal. Bagi beberapa atlet keadaan semacam ini 

justru dapat menjadi suatu tantangan untuk menguji kemampuan diri, namun tidak 

sedikit pula yang mengalami hal yang sebaliknya, atlet menjadi putus asa dan 

keadaan semacam ini membuat seseorang tidak hanya akan gagal menguasai 

keadaan tetapi akan meningkat timbulnya emosi yang negatif. Dalam 

pertandingan, wajar saja kalau atlet merasa tegang, bimbang, takut, cemas, 

terutama menghadapi lawan yang lebih kuat atau seimbang dan kalau situasinya 

mencekam (Gunarsa, 2009:62). 

Kurniastuti (200: 29) membagi kecemasan menjadi tiga tingkat, yaitu 

tingkat kecemasan ringan, tingkat kecemasan sedang, tingkat kecemasan berat. 

Pada atlet yang kecemasannya berat penampilan menurun, sedangkan atlet yang 

kecemasannya ringan penampilan akan meningkat (Setyobroto, 2009:99). 

Selanjutnya Setyobroto (2009:99) mengatakan bahwa penelitian Burns Robert 

(2009) telah membuktikan kalau kecemasan berpengaruh besar terhadap 

kemungkinan penampilan atlet, maka dengan sendirinya juga akan berpengaruh 

terhadap prestasi. 

Menurut Pesurnay (2000:182) prestasi diantaranya ditentukan oleh 

keadaan psikis olahragawan artinya bahwa prestasi olahraga ditentukan oleh aspek 

psikis, karena faktor psikislah yang menentukan pemenang suatu pertandingan. 

Faktor psikis yang dimaksudkan adalah kemampuan atlet untuk tampil dengan 

baik dalam keadaan yang diwarnai ketegangan serta persaingan seperti dalam 
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pertandingan olahraga prestasi (Gunarsa, 2009:94). Bila  mencermati suatu 

pertandingan kelas dunia, apalagi saat final semua pemain tampaknya memiliki 

kemampuan fisik dan teknik yang tidak jauh berbeda. Namun bila salah seorang 

pemain kalah, salah satu faktor yang sering dituding penyebab kekalahan ialah 

psikis (Intan Sugih, 2001:1). 

        Sesuai dengan perkembangan latihan bulutangkis di seluruh dunia, di 

Indonesia juga diterapkan dasar latihan bulutangkis, yaitu teknik, taktik, 

psikomotor dan mental. Hal ini jugalah yang membuat bulutangkis disebut 

sebagai salah satu aktivitas olahraga yang memerlukan semua komponen tersebut, 

karena selama dalam suatu pertandingan (sparring) atau kejuaraan akan selalu 

terjadi adu taktik dan teknik begitupula mental. Penguasaan reaksi emosi pun 

harus dimiliki oleh tiap atlet agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau yang 

terluka atas aktivitas fisik yang dilakukannya (Sukadiyanto, 2006). Pada beberapa 

cabang olahraga tertentu, seperti olahraga bulutangkis sering diperlukan sikap 

agresif, pola laku agresif, dimana atlet harus menunjukkan usaha yang aktif, 

menyusun berbagai strategi untuk menguasai pertandingan dan mencapai 

kemenangan. Sikap agresif ini belum berarti bahwa atlet dalam permainannya 

melakukan pola laku khusus untuk membuat lawan agar terlihat cemas dalam 

pertandingan sehingga mengurangi mutu permainan lawan. 

        Agresivitas beranalisis erat dengan kekerasan fisik yang bertujuan 

mengurangi kondisi fisik pihak lawannya agar dapat memastikan kemenangannya. 

Pada umumnya pada tingkat pertandingan yang lebih tinggi, perilaku agresif yang 

lebih ekstrim justru diperlukan dan dianggap wajar, karena agresivitas merupakan 

suatu pola laku usaha ditandai keberanian dan semangat tinggi untuk untuk 

mengejar suatu tujuan (Gunarsa, 2009:85). Dalam olahraga Sudibyo Setyobroto 

(2009 : 57) pemain-pemain yang agresif sangat diperlukan untuk dapat 

memenangkan pertandingan seperti dalam sepak bola, tinju, bulutangkis dsb, 

tetapi sifat dan sikap-sikap agresif apabila tidak terkendali dapat menjurus pada 

tindakan-tindakan berbahaya, melanggar peraturan dan mengabaikan sportivitas.  

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Desain Penelitian  

        Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, Suharsimi (2006).        

Penelitian ini bemaksud mengetahui Analisis antar variabel, maka jenis analisis 

yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Analisis jalur (Path 

Analysis) dikembangkan oleh Sewall Wright dalam Sambas Ali Muhidin 
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(2007:221). Analisis jalur digunakan apabila secara teori kita yakin berhadapan 

dengan masalah yang berAnalisis dengan sebab akibat. Tujuannya adalah 

menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai 

variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.  

 

 

 

 

 

                                                         ε 

Gambar Penelitian 

Sumber : Sambas dan Maman (2009:224) 

 

Keterangan : 

X1  : Kecemasan merupakan variabel penyebab/eksogen 

X2  : Agresivitas merupakan variabel penyebab/eksogen 

Y   : Prestasi Olahraga bulutangkis variabel akibat/endogen 

ε   :  Variabel Residu 

Populasi dan Sampel Penelitian 

      Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian (Riduwan, 2002:3). Sedangkan Sugiono (2007:57) 

menyebutkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet bulutangkis putra yang 

mengikuti ”Kejuaraan Nasional Bulutangkis Antar Mahasiswa USM Cup Tahun 

2016” sebanyak 97 orang. 

Sampel 

      Sugiyono (2007:62) mengatakan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Makin besar jumlah sampel mendekati 

populasi maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Jumlah sampel 

diharapkan 100% mewakili populasi atau sama dengan populasi itu sendiri. 

Penelitian ini menggunakan total sampling dimana semua jumlah populasi 

dijadikan sampel. 

X1 

X2 

Y 
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Variabel Penelitian 

        Variabel penelitian diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian, atau sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa 

atau gejala yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata, 2000:72). Variabel-variabel 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Eksogen 

        Penelitian ini terdiri dari dua variabel eksogen, yakni kecemasan (X1) yang 

mengungkap tentang tingkat kecemasan terhadap prestasi olahraga bulutangkis,  

agresivitas (X2) yang mengungkap tentang tingkat agresivitas terhadap prestasi 

olahraga bulutangkis. 

Variabel Endogen 

      Penelitian ini terdiri dari satu variabel endogen, yakni Prestasi (Y) yang 

mengungkap tentang prestasi olahraga bulutangkis pada saat pengambilan data. 

Instrumen Penelitian  

      Instrumen  penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan mudah dipahami. Suharsimi (2002:126). 

      Instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan variabel beserta 

indikatornya adalah skala, dalam penelitian ini mengunakan dua bentuk skala, 

yaitu skala kecemasan dan skala agresivitas. Berikut ini dijelaskan instrument 

penelitian dari masing-masing variabel. 

Skala Kecemasan 

      Untuk mengukur tingkat kecemasan atlet bulutangkis mengacu pada The 

Taylor Manifest Anxiety Scala (TMAS) karya Taylor kemudian dimodifikasi 

peneliti dan telah dibimbing oleh ahli dengan memperhatikan tata bahasa serta 

aspek-aspek kondisi dan situasi di Indonesia. Kecemasan merupakan skala yang 

dipergunakan untuk mengetahui tingkat kecemasan yang terjadi pada atlet 

bulutangkis dengan melihat indikator-indikator yang mempengaruhi kecemasan 

yang dijadikan sebagai dasar-dasar dalam membuat skala kecemasan yaitu :  

1) Kecemasan psikologis adalah kecemasan yang berwujud gejala kejiwaan 

seperti tegang, bingung, khawatir, sukar berkonstrasi, perasaan tidak menentu, 

rasa takut, was-was, cepat marah, mudah tersinggung, panik dan sebagainya. 

2) Kecemasan fisiologis adalah kecemasan yang sudah mempengaruhi atau 

terwujud pada gejala fisik terutama pada fungsi sistem syaraf pusat seperti 



Seminar Nasional KeIndonesiaan II Tahun 2017 
“Strategi Kebudayaan dan Tantangan Ketahanan Nasional Kontemporer” 

FPIPSKR 
Universitas 
PGRI Semarang 

 

 

543  

 
 

susah tidur, jantung berdebar-debar, keringat dingin, sering gemetar, perut 

mual, kepala pusing, pening, otot-otot leher kaku, nafsu makan hilang dan 

sebagainya. 

      Selanjutnya indikator-indikator serta nomor-nomor butirnya dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

Kisi-kisi Instrumen Skala Kecemasan 

Indikator  Favourabel Unfavourabel Total 

 No item Jmlh No item Jmlh  

Psikologis 

(tegang, 

bingung, 

khawatir, sukar 

berkonstrasi, 

perasaan tidak 

menentu, rasa 

takut, was-was, 

cepat marah, 

mudah 

tersinggung, 

panik) 

1,2,4,5, 6, 7, 

12, 18, 23, , 

33, 34, 36, 37, 

38, 39, 41, 43, 

46, 47, 48, 51,  

24 1, 3, 9, 12, 29, 

32, 38, 43 

8 30 

Fisiologis 

(susah tidur, 

jantung 

berdebar-debar, 

keringat dingin, 

sering gemetar, 

perut mual, 

kepala pusing, 

pening, otot-

otot leher kaku, 

nafsu makan 

hilang) 

1,2, 5, 9, 12, 

14, 15, 18, 20, 

21, 23, 26, 29, 

31 

13  4, 17, 18, 20, 

24, 25, 30 

6 20 
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Total  37  13 50 

Skala Agresivitas 

      Untuk mengukur perilaku agresif atlet bulutangkis mengacu pada  The 

Aggression Questionnaire karya Arnold H. Buss dan Mark Perry dari Universitas 

Texas di Austin. Kemudian dimodifikasi peneliti dan telah dibimbing oleh dosen 

pembingbing dengan memperhatikan tata bahasa serta aspek-aspek kondisi dan 

situasi di Indonesia.  

      Skala agresivitas merupakan skala yang dipergunakan untuk mengetahui 

tingkat agresivitas yang terjadi pada atlet bulutangkis dengan melihat indikator-

indikator yang mempengaruhi agresivitas yang dijadikan sebagai dasar-dasar 

dalam membuat skala agresivitas yaitu, 1) Agresi fisik, 2) Agresi verbal yang 

meliputi tindakan menyerang lawan menggambarkan komponen instrumen atau 

motor perilaku untuk mencapai tujuan atau kemenangan. 3) Tidak Marah 4) Rasa 

bersahabat yang terdiri dari perasaan dari niat yang baik dan  sportifitas 

menggambarkan komponen kognitif. 

      Indikator agresivitas pada atlet bulutangkis ini dijabarkan menjadi 29 item 

pertanyaan seperti yang tercantum dalam tabel ini: 

Kisi-kisi Instrumen Skala Agresivitas 

Indikator Favourabel Unfavourabel Total 

No item Jml No item Jml 

Agresi Fisik 2, 4, 5, 7, 8, 

30, 31 

7 3, 6, 9 3 10 

Agresi 

Verbal 

11, 12, 13 3 10, 14,  2 5 

Tidak 

Marah 

15, 16, 17, 20, 

21 

5 18, 19,  2 7 

Rasa 

Bersahabat 

1, 22, 23, 24, 

26, 28, 29, 32 

8 25, 27, 33 3 11 

Total  23  10 33 

Prestasi 
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      Untuk mengukur tingkat prestasi olahraga bulutangkis pada atlet putra adalah 

dengan menghitung kemenangan yang diperoleh atlet pada setiap  pertandingan. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat prestasi atlet bulutangkis pada saat 

pertandingan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data 

Deskripsi Data  

        Penelitian ini tentang Analisis antara kecemasan dan agresivitas terhadap 

prestasi olahraga bulutangkis pada atlet putra meliputi tiga macam data, yaitu : 

1) Kecemasan atlet bulutangkis putra olahraga bulutangkis (variabel eksogen 

X1) yang berasal dari data skor angket responden. 

2) Agresivitas atlet bulutangkis putra olahraga bulutangkis (variabel eksogen 

X2) yang berasal dari data skor angket responden. 

3) Prestasi atlet bulutangkis putra olahraga bulutangkis (variabel endogen Y ) 

yang berasal dari kemenangan yang diraih saat melakukan pertandingan. 

Ketiga data tersebut dijelaskan di dalam uraian sebagai berikut : 

Deskripsi Data Tingkat Kecemasan 

      Tingkat kecemasan sebagian besar atlet bulutangkis olahraga bulutangkis   

tergolong sedang dengan rata-rata sebesar 24,35 pada interval 19-30. hal ini dapat 

dideskripsikan melalui tabel distribusi frekuensi tingkat kecemasan atlet 

bulutangkis  pada tabel 4.1 di halaman berikutnya : 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Atlet Bulutangkis. 

No Interval Kriteria f %  

1 0-16 Rendah 5 5 

2 19-30 Sedang 65 65 

3 32-47 Tinggi 27 27 

 Jumlah  97 100 

    Berdasarkan data hasil Tabel memperlihatkan bahwa hanya 5 atlet (5%) yang 

memiliki tingkat kecemasan rendah, sedangkan 65 atlet (65%) memiliki tingkat 

kecemasan sedang dan 27 atlet (27%) dalam kategori tinggi.  

        Data tersebut menunjukkan bahwa secara psikologis banyak atlet bulutangkis 

olahraga bulutangkis yang merasa tegang, bingung, khawatir, sukar berkonstrasi, 

perasaan tidak menentu, rasa takut, was-was, cepat marah, mudah tersinggung dan  

panik. Secara fisiologis kecemasan para atlet ditandai dengan susah tidur, jantung 
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berdebar-debar, keringat dingin, sering gemetar, perut mual, kepala pusing, 

pening, otot-otot leher kaku dan  nafsu makan hilang. 

Deskripsi Data Tingkat Agresivitas 

        Tingkat agresivitas para atlet bulutangkis olahraga bulutangkis tergolong 

sangat tinggi, terbukti dari rata-rata perolehan skor sebesar 96,3 pada interval 111-

136. Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi pada tabel 4.2. di bawah 

ini : 

Distribusi Frekuensi Tingkat Agresivitas Atlet Bulutangkis. 

Interval Kriteria f % 

33-58 Sangat rendah 0 0.0 

69-83 Rendah 0 0.0 

84-107 Tinggi 5 3.7 

111-136 Sangat tinggi 92 96.3 

Jumlah  97 100 

 

        Berdasarkan data hasil Tabel memperlihatkan bahwa sebanyak 92 atlet 

bulutangkis olahraga bulutangkis memiliki tingkat agresivitas sangat tinggi, hanya 

5 atlet (3,7%) yang tergolong tinggi.  

        Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atlet memiliki agresivitas 

fisik, verbal, menjaga kemarahan dan memiliki rasa persahabatan yang sangat 

tinggi. 

Prestasi     

No Prestasi 

(kemenangan) 

Frekuensi % No Prestasi 

(kemenangan) 

Frekuensi % 

1 Tidak menang 49 49 1 Tidak menang 49 49 

2 1 kali menang 24 24 2 1 kali menang 24 24 

3 2 kali menang 11 11 3 2 kali menang 11 11 

4 3 kali menang 6 6 4 3 kali menang 6 6 

5 4 kali menang 6 6 5 4 kali menang 6 6 

6 5 kali menang 1 1 6 5 kali menang 1 1 

 Total 97 100  Total 97 100 
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      Prestasi olahraga bulutangkis pada atlet bulutangkis dilihat dari banyaknya 

kemenangan.   

Data Prestasi Atlet 

      Berdasarkan data hasil Tabel memperlihatkan bahwa 49 atlet (49%) tidak 

meraih kemenangan, sebanyak 24 atlet (25%) memperoleh kemenangan 1 kali, 11 

atlet (11%) meraih kemenangan 2 kali menang, 6% atlet meraih 3 kali menang, 

6% mencapai 4 kali kemenangan dan 1 atlet mengalami kemenangan sampai 5 

kali.  

Uji Hipotesis 

      Hipotesis I dan hipotesis II diuji menggunakan analisis uji parsial pada tabel. 

Tabel Model Regresi Ganda 

Model Koefisien  thitung p value 

Konstanta -7,890    

Kecemasan -0,044 -0,274 -2,483 0,015 

Agresivitas 0,082 0,479 4,482 0,000 

Fhitung 51,516    

p value 0,000    

R2 0,507    

Analisis Langsung Kecemasan terhadap Prestasi 

Terlihat pada  tabel 4.5, diperoleh nilai koefisien  = -0,274 dan diuji 

menggunakan uji t diperoleh |thitung| = 2,483. Pada taraf kesalahan 5% dengan dk = 

1,84. Karena |thitung| > ttabel (1,84) dapat disimpulkan bahwa hipotesis I yang 

menyatakan ada Analisis langsung kecemasan terhadap prestasi atlet Bulutangkis 

putra diterima. Koefisien regresi bertanda negatif menunjukkan bahwa 

kecemasan berbanding terbalik dengan prestasi, artinya semakin tinggi tingkat 

kecemasan atlet semakin rendah prestasi yang dicapai, begitu sebaliknya. 

Analisis Langsung Agresivitas terhadap Prestasi 

Terlihat pada  tabel 4.5, diperoleh nilai koefisien  = 0,479 dan diuji 

menggunakan uji t diperoleh thitung = 4,482. Pada taraf kesalahan 5% dengan dk = 

1,84. Karena thitung > ttabel (1,84) dapat disimpulkan bahwa hipotesis II yang 

menyatakan ada Analisis langsung agresivitas terhadap prestasi atlet Bulutangkis  

putra diterima. Koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa agresivitas 

berbanding lurus dengan prestasi, artinya semakin tinggi tingkat agresivitas atlet. 
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Pembahasan 

Analisis Langsung Kecemasan terhadap Prestasi 

      Di setiap kegiatan yang kompetitif seperti bulutangkis, prestasi optimal 

merupakan tujuan utama yang ingin dicapai atau diperlihatkan oleh para atlet. 

Prestasi bulutangkis yang diadu dengan prestasi lawan-lawannya untuk ditentukan 

menang atau kalah. Ada tiga faktor yang mempengaruhi prestasi seorang atlet  

yaitu fisik, teknis dan psikis. Terkait dengan penelitian ini prestasi atlet ditentukan 

dengan cara bertanding dengan sistem gugur, sehingga disamping faktor teknis 

dan fisik, faktor psikis lebih mendominasi kontribusinya. Berdasarkan hasil 

analisis regresi diperoleh nilai R square sebesar 50,7%. Hal ini berarti bahwa 

perubahan prestasi yang dicapai atlet sebesar 50,7% karena kecemasan dan 

agresivitas, keduanya merupakan faktor psikis yang muncul dari dalam diri atlet. 

Data ini memberikan konklusi bahwa faktor psikologis perlu diperhatikan. 

Bermain dengan otot saja tidak akan mencapai hasil yang baik, bermain dengan 

otak saja juga tidak ada gunanya. Faktor fisik maupun psikis perlu mendapatkan 

perhatian dalam rangka pembinaan atlet yang sistematis dan berjadwal. 

      Pengendalian terhadap kecemasan diri yang muncul ketika akan bertanding 

merupakan faktor penting dalam menentukan kemenangan. Kecemasan 

merupakan kondisi psikis yang selalu muncul ketika atlet akan bertanding. 

kecemasan merupakan perasaan dan pikiran yang beranalisis dengan keraguan dan 

kekhawatiran. Kecemasan yang muncul terlihat dari kepanikan, kekhawatiran, 

ketegangan, sesak nafas, gugup, gelisah, bingung, tertekan dan tergesa-gesa. 

Kecemasan merupakan emosi dasar manusia, disamping gembira, sedih dan 

marah. Dalam keadaan moderat, kecemasan diperlukan bagi penampilan individu 

untuk suatu tugas atau keperluan lain, karena disamping emosi dasar yang lain 

dalam keadaan moderat kecemasan dapat memacu individu dalam penampilannya. 

Kecemasan yang diperlukan individu dalam penampilan disebut kecemasan 

normal. Inilah perlunya pengendalian diri atas kecemasan yang muncul. 

      Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar atlet bulutangkis olahraga 

bulutangkis yang bertanding pada kejuaraan bulutangkis nasional antar mahasiswa 

memiliki tingkat kecemasan sedang yaitu mencapai 68% dan hanya 27% yang 

berada pada kategori tinggi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar atlet 

mampu mengendalikan diri terhadap kecemasan yang muncul, sebelum 

bertanding. kecemasan merupakan istilah yang sangat akrab dengan kehidupan 

sehari-hari, yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak tentram 

dan sebagainya disertai berbagai keluhan fisik. Pada umumnya kecemasan 
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berAnalisis dengan situasi yang mengancam dan  membahayakan. Biasanya 

dengan berjalannya waktu, keadaan tersebut akan teratasi sendiri.  

      Hasil analisis regresi, diperoleh gambaran bahwa kecemasan secara langsung 

beranalisis negatif dengan prestasi atlet. Setiap  terjadi perubahan kecemasan yang 

muncul akan diikuti dengan menurunnya prestasi sebesar 27,4%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa kecemasan secara langsung memberikan kontribusi terhadap 

prestasi yang diraih. Kecemasan sebagai bagian faktor psikologis yang sering 

muncul setiap kali bertanding secara langsung memberikan kontribusi terhadap  

kemenangan maupun kekalahan saat bertanding. Oleh karena itu perlu upaya 

memanagement diri terhadap kemunculan kecemasan agar menjadi energi positif 

untuk meraih kemenangan saat bertanding. 

Analisis Langsung Agresivitas terhadap Prestasi 

      Hasil analisis regresi juga diperoleh gambaran bahwa agresivitas yang muncul 

pada atlet berbanding lurus dengan prestasi yang dicapai. Setiap terjadi perubahan 

agresivitas ke arah yang lebih tinggi diikuti dengan naiknya prestasi yang diraih 

dengan kontribusi 47,9%. Terkait dengan perilaku agresivitas dalam penelitian ini 

adalah tindakan agresif instrumental dengan tujuan utamanya adalah 

memenangkan pertandingan, dan bukan untuk melukai lawan. Niat untuk 

menyerang secara agresif tidak disertai rasa marah. Tindakan agresif demikian, 

jelas bukan disebabkan oleh karena frustasi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa  tingkat agresivitas instrumental sangat baik, karena ditandai 

dengan perilaku agresif untuk memperoleh kemenangan dan biasanya tidak 

disertai rasa marah. Agresi instrumental merupakan suatu tindakan yang 

bermaksud untuk menimbulkan sakit atau kerusakan pada orang lain, tetapi 

dimana tujuan pokok bukanlah untuk menimbulkan penderitaan, melainkan untuk 

mencapai yang terkemuka (dominance) atau suatu point/goal untuk dapat 

memenangkan pertandingan. Dengan adanya perilaku agresif yang sangat baik 

cenderung memperoleh kemenangan dalam bertanding. 

SIMPULAN DAN SARAN 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1) Ada Analisis langsung bersifat negatif antara tingkat kecemasan terhadap 

prestasi olahraga bulutangkis pada atlet putra. Semakin tinggi tingkat 

kecemasan atlet diikuti dengan menurunnya prestasi yang dicapai, begitu 

sebaliknya.  
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2) Ada Analisis langsung bersifat positif antara tingkat agresivitas terhadap 

prestasi olahraga bulutangkis pada atlet bulutangkis  putra. Semakin tinggi 

agresivitas atlet, diikuti dengan meningkatnya prestasi yang dicapai. 
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