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DUKUNGAN SOSIAL DAN REGULASI EMOSI ATLET BULUTANGKIS 

PB.PMS 
 

Abstrak 
 

Regulasi emosi diperlukan untuk menjadikan atlet bulutangkis tersebut memiliki 

kemampuan dalam mengekspresikan dan mengelola emosi serta dapat 

menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi di 

lapangan.Tujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan regulasi 

emosi atlet bulutangkis PB.PMS. Hipotesisnya yaitu ada hubungan positif antara 

dukungan sosial dan regulasi emosi atlet bulutangkis PB.PMS. Metode 

pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dan alat ukur yang 

digunakan adalah skala dukungan sosial dan skala regulasi emosi. Metode analisis 

yang digunakan adalah teknik product moment. Populasi penelitian berjumlah 100 

orang. Sampel yang digunakan sebanyak 52 atlet bulutangkis. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,471; sign (p) = 0,000 (p < 0,05) yang 

artinya terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 

dan regulasi emosi atlet bulutangkis PB.PMS. Sumbangan efektif atau peranan 

dukungan sosial terhadap regulasi emosi sebesar 22,1%, sisanya 77,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel dukungan sosial memiliki rerata empirik 

(RE) sebesar 68,50 dan rerata hipotetik (RH) 65 sehingga memiliki kategori yang 

tergolong sedang, sedangkan variabel regulasi emosi memiliki rerata empirik (RE) 

sebesar 74,40 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 72,5 sehingga memiliki kategori 

yang tergolong sedang.  

 
Kata kunci: Dukungan sosial, regulasi emosi, atlet bulutangkis  

 

Abstract 

 

Emotional regulation is needed to make badminton athletes have the ability to 

express and manage emotions and can show good attitudes and behavior 

according to the situation and conditions in the field. The aim is to find out the 

relationship between social support and emotional regulation of PB.PMS 

badminton athletes. The hypothesis is that there is a positive relationship between 

social support and emotional regulation of PB.PMS badminton athletes. The 

method of data collection uses a quantitative approach and the measurement tools 

used are social support scale and emotion regulation scale. The analytical method 

used is the product moment technique. The study population amounted to 100 

people. The sample used was 52 badminton athletes. The sampling technique used 

was purposive sampling. Based on the results of data analysis obtained a 

correlation coefficient of 0.471; sign (p) = 0,000 (p <0.05) which means there is a 

very significant positive relationship between social support and emotional 

regulation of PB.PMS badminton athletes. Effective contribution or role of social 

support for emotional regulation is 22.1%, the remaining 77.9% is influenced by 

other factors. The social support variable has an empirical mean (RE) of 68.50 and 

a hypothetical (RH) 65 average so that it has a moderate category, while the 
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emotional regulation variable has an empirical mean (RE) of 74.40 and a 

hypothetical (RH) average of 72, 5 so that it has a category that is classified as 

medium.  

 

Keywords: Social support, Emotion Regulation, badminton athletes 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejarah persatuan masyarakat solo atau sering disingkat menjadi PMS ini dulunya 

bernama organisasi Chuan Min Kung Hui (CMKH) berdiri sejak hindia belanda 

sekitar tahun 1930an dan berganti nama Perkumpulan Masyarakat Solo (PMS) 

tahun 1959. Pendahulu PMS sendiri bernama Chuan Min Kung Hui. Kegiatan 

organisasi PMS tidak hanya olahraga namun kesenian dan kegiatan sosial juga 

dilakukan oleh PMS. 

Atlet adalah subjek atau seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu 

cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tersebut (Wibowo, 

2002). Permainan bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang 

populer dan banyak digemari masyarakat terutama di Indonesia. Permainan ini 

menggunakan raket sebagai alat pemukul dan shuttlecock sebagai objek pukul, 

dimainkan di lapangan tertutup maupun dapat juga di halaman terbuka. Lapangan 

bulutangkis berbentuk empat persegi panjang yang ditandai dengan garis putih, 

dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan lawan. Permainan 

ini bersifat individual maupun ganda yang dapat dimainkan oleh putra ataupun 

putri (Subarjah, 2010).  

Manusia merupakan makhluk yang dalam diri individu mempunyai rasa dan 

emosi berbeda-beda. Kehidupan manusia diwarnai berbagai macam emosi dan 

perasaan. Manusia tidak dapat menikmati hidup secara maksimal tanpa emosi. 

Individu yang tidak memiliki emosi bukan disebut manusia. Semua individu 

memiliki rasa dan emosi, sebab emosi dan rasa merupakan sisi yang tidak bisa 

terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari kita sebagai makhluk cipataan Allah SWT 

(Safira dan Saputra, 2009). Begitu pula pada calon pemain atau atlet muda 

bulutangkis yang mengikuti latihan rutin ditempat latihan dan calon pemain 

dituntut untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki baik dalam fisik. Albin 

(1996) mengatakan bahwa agar bisa memberikan hasil yang baik pemain harus 
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memiliki kematangan emosi yang tepat, karena kematangan emosi sendiri 

merupakan kemampuan mengeluarkan emosi secara akurat dan spontan dengan 

penanganan diri, mempunyai kebebasan, mempunyai pengaruh diri, serta punya 

pencapaian diri yang tinggi. 

Penelitian Anuar, Cumming, dan Williams (2016) menyatakan bahwa atlet 

yang menilai ulang emosi mereka akan cenderung menampillkan tingkat 

keterampilan, strategi, tujuan, pengaruh, dan kemampuan penguasaan citra. 

Pengukuran tingkat regresi menjadi menarik untuk dicatat sebagaimana bahwa 

kecenderungan penilaian ulang paling diprediksi adalah kemampuan penguasaan 

citra, lalu keterampilan, kemudian kemampuan mempengaruhi citra. Atlet yang 

lebih sering meninjau ulang emosi mereka cenderung lebih mampu untuk 

menunjukkan citra negatif atau keadaan situasi yang sulit. Hubungan penilaian 

emosi dan citra keterampilan merupakan bagian dari sifat kognitif. 

Prestasi bulutangkis Indonesia beberapa tahun belakangan belum mampu 

menyamai para pendahulunya. Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Indonesia 

(PP PBSI) mengakui bahwa mengembalikan kejayaan bulutangkis Indonesia 

menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Debby mengatakan bahwa untuk 

berhasil yaitu tampil dengan baik dengan memberikan hasil terbaik dan mampu 

mengontrol emosi agar konsentrasi tidak hilang ketika bermain dan dukungan dari 

orang sekitar sangatlah membantu memotivasi untuk menang  (PBSI, 2018).  

Budiharto mengatakan pertama yang harus dibenahi adalah sistem dari segi 

internalnya seperti pembenahan dari klub-klub bulutangkis di tingkat daerah, 

sebagai pemasok utama pemain ke Pelatnas (Adyatama, 2018). Sedangkan 

menurut Susy, prestasi bulutangkis Indonesia memang harus dibenahi seperti 

kepengurusan dan pelatih yang harus mampu introspeksi diri karena para atlet 

mungkin saja kurang mendapatkan dukungan ketika berlatih dimana kesiapan 

atlet, dukungan, dan motivasi dari seorang pelatih dan pengurus harus terpenuhi 

agar sang atlet mampu siap dalam bertanding (Natalia, 2012). Sehingga atlet yang 

mampu memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman akan dapat mengahasilkan 

prestasi yang lebih baik (PBSI, 2018). 
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Thompson (1994) mengartikan regulasi emosi merupakan metode dalam 

diri dan luar diri individu yang ditugaskan mengevaluasi, memodifikasi, serta 

memonitor reaksi emosi secara benar dan khusus untuk mencapai sebuah 

pencapaian. Hal inilah yang menjadi dasar rumusan masalah yang akan diangkat 

dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah tersebut yaitu “Apakah ada 

hubungan positif antara dukungan sosial dengan regulasi emosi atlet bulutangkis 

PB.PMS. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 atlet  PB.PMS. Sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini sebesar 52 atlet bulutangkis. Teknik pengambilan 

subjek yaitu dengan teknik purposive sampling dengan kriteria atlet yang berada 

di PB.PMS surakarta, berusia 18-21 tahun. Skala yang digunakan penelitian ini 

yaitu skala dukungan sosial dari teori Sarafino (1994) dan skala regulasi emosi 

dari teori Thompson (1994). 

Tabel 1 Blue print Skala Regulasi Emosi 

No Aspek Indikator 
Nomor-nomor aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Memonit

or emosi 

secara 

intensif 

1. Menyadari dan 

memahami proses 

emosi 

11, 25 23 

7 
2. Menyadari dan 

memahami proses 

yang terjadi pada 

perasaan dan latar 

belakang 

tindakannya 

5, 19 8, 2 

2. Mengeva

luasi 

emosi 

 

1. Mampu mengelola 

dan 

menyeimbangkan 

emosi yang sedang 

dialami 

10, 12, 18, 24 15,16, 20 

14 2. Tidak terpengaruh 

pada emosi yang 

sedang dialami 

4, 22 7, 26 

3. Mampu berpikir 

rasional 

 

1, 14 28 
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3. Modifika

si emosi 

secara 

intensif 

dan 

dapat 

diterima 

secara 

sosial 

1. Mengubah emosi 

sehingga mampu 

memotivasi diri 

3, 9, 27 21, 29 

8 
2. Mampu 

menunjukkan sikap 

optimis terutama 

dalam keadaan 

tertekan 

13, 17 6 

Jumlah 17 12 29 

 

Tabel 2 Blue print skala Dukungan Sosial 

No. Aspek Indikator 
Nomor-nomor aitem 

Favorable Unfavorable 

1. Dukungan 

Emosional 

1. Empati, perhatian, dan 

kepedulian dari keluarga 
1, 2 11, 12 

2. Empati, perhatian, dan 

kepedulian dari teman 
4, 6 9, 10 

2. Dukungan 

penghargaa

n  

 

1. Persetujuan, dan penilaian 

positif dari keluarga 
14, 17 24, 25 

2. Persetujuan, dan penilaian 

positif dari teman 
18, 20 - 

3. Dukungan 

Instrumenta

l 

1. Dana dan waktu dari 

keluarga 
5, 7 13 

2. Dana dan waktu dari teman  3, 8 - 

4. Dukungan 

Informasi 

1. Nasihat, saran, dan petunjuk 

dari keluarga 
15, 16 - 

2. Nasihat, saran, dan petunjuk 

dari teman 
19, 21 22, 23, 26 

Jumlah 16 10 

 

Kedua skala telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan formula Aiken’s dan uji reliabilitas diperoleh 26 aitem skala 

dukungan sosial, 29 aitem skala regulasi emosi. Koefisien validitas skala 

dukungan sosial bergerak dari 0,667 sampai dengan 0,889 dan reliabilitas sebesar 

0,842; sedangkan koefisian validitas skala regulasi emosi bergerak dari 0,667 

sampai dengan 0,889 dan reliabilitas sebesar 0,858. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis korelasi product moment. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan product moment dengan bantuan 

program SPSS 16.0 for windows diperoleh hasil koefisien korelasi (rxy) 0,471 

dengan sig.(p) = 0,000; (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara variabel dukungan sosial dengan variabel regulasi 

emosi. Artinya jika seseorang memiliki dukungan sosial yang tinggi regulasi 

emosi semakin tinggi. Sebaliknya, jika seseorang memiliki dukungan sosial yang 

rendah, maka regulasi emosi akan semakin rendah. 

Rubin dkk (1995) menyatakan salah satu faktor yang mendukung individu 

mampu mengatur emosinya adalah kelekatan dengan orang tua atau caregiver. 

Suatu kelekatan yang baik akan menimbulkan dorongan positif bagi individu 

tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, terutama dalam hal mengatur emosi. 

Kelekatan yang baik dengan orang tua akan menimbulkan dukungan soisal positif 

kepada diri individu. Vingerhoets, Nyklicek & Denollet (Wibowo, 2014) 

berpendapat, seseorang yang baik dalam menerima dan mengatur emosi dengan 

orang lain cenderung memiliki dukungan sosial yang lebih dan cenderung senang 

dengan dukungan tersebut.  

Atlet bulutangkis yang memiliki regulasi emosi tinggi menjadikan atlet 

bulutangkis tersebut memiliki kemampuan dalam mengekspresikan dan mengelola 

emosi serta dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan situasi 

dan kondisi di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ariani dan Kristiana 

(2017) yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki regulasi emosi yang 

tinggi, maka ia akan mampu menjaga, menyadari dan memahami perasaan yang 

sedang dialaminya sehingga dapat mengontrol perilakunya terhadap situasi yang 

sedang berlangsung agar dapat diterima oleh orang lain disekitarnya. 

Atlet bulutangkis yang mendapatkan dukungan sosial yang tinggi dan 

menjadikan regulasi emosi tinggi dapat diartkan bahwa atlet bulutangkis tersebut 

memiliki kemampuan dalam mengontrol dan mengekspresikan emosinya dengan 

tepat sehingga akan memunculkan permainan yang baik dan tidak akan merugikan 

diri sendiri maupun orang lain. Dukungan tersebut dapat dilihat dari bagaimana 

cara atlet bulutangkis tersebut menerima rasa perhatian dan semangat yang 
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diberikan seorang pendukung kepada atlet bulutangkis itu. Hal tersebut dibuktikan 

dari sikap yang ditunjukkan atlet bulutangkis ketika mendapatkan bantuan dari 

pendukung yang sedang melihat atlet tersebut latihan maupun mengikuti 

turnamen. Kemampuan inilah yang akan memberikan pengaruh positif dan 

memunculkan emosional yang baik di limgkungan latihan muapun ketika 

mengikuti turnamen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf 

dan Kristiana (2017) yang menyatakan bahwa seseorang dengan regulasi emosi 

yang tinggi akan mampu berperilaku dengan benar dan akan menguntungkan 

dirinya sendiri serta orang lain seperti mampu dalam memberikan pertolongan 

kepada orang lain, bekerjasama, bersahabat, berbagi, dan sebagainya.   

Variabel dukungan sosial mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 68,5 dan 

rerata hipotetik (RH) sebesar 65. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 52 subjek terdapat 0% (0 orang) yang memiliki 

dukungan sosial sangat rendah, 0% (0 orang) yang memiliki dukungan sosial 

rendah, 0% (0 orang) yang memiliki dukungan sosial sedang, 65,3% (34 orang) 

yang memiliki dukungan sosial tinggi dan 34,61% (18 orang)  yang memiliki 

dukungan sosial sangat tinggi. Dari jumlah dan presentase terbanyak adalah yang 

menempati kategori tinggi yang berarti bahwa subjek memiliki dukungan sosial 

yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa atlet bulutangkis mendapatkan rasa 

dicintai, perhatian yang banyak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa atlet 

bulutangkis PB.PMS cukup memenuhi aspek-aspek dukungan sosial yang 

dikemukakan oleh Sarafino (1994) yaitu dukungan penghargaan, dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dan dukungan penilaian. 

Variabel regulasi emosi memiliki rerata empirik (RE) sebesar 74,50 dan 

rerata hipotetik (RH) sebesar 72,5. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 52 subjek terdapat 0% (0 orang) yang memiliki regulasi 

emosi sangat rendah, 0% (0 orang) yang memiliki regulasi emosi rendah, 15,3% 

(8 orang) yang memiliki regulasi emosi sedang, 69,2,% (36 orang) yang memiliki 

regulasi emosi tinggi, dan 15,3% (8 orang) yang memiliki regulasi emosi sangat 

tinggi. Prosentase terbanyak berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa atlet bulutangkis PB.PMS  memiliki regulasi emosi yang tinggi. Hal 
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tersebut dapat diartikan bahwa atlet bulutangkis Pb.PMS cukup memenuhi aspek-

aspek regulasi emosi yang dikemukakan oleh Thompson (1994) yaitu aspek 

mengevaluasi emosi, memonitor emosi, dan modifikasi emosi. 

Dukungan sosial dalam penelitian ini memiliki sumbangan efektif (SE) 

sebesar 22,1% sehingga 77,9% sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Faktor lain 

yang mempengaruhi regulasi emosi yaitu Faktor yang mempengaruhi regulasi 

emosi menurut Rubin dkk (1995) menyatakan bahwa teradapat 2 faktor yang 

mempengaruhi regulasi emosi yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 

intrinsik yang dapat mempengaruhi individu sendiri yaitu pertama, temperamen 

dimana pada masa bayi memegang peranan dalam perkembangan pengendalian 

emosi. Kedua, perhatian atau attention dari beberapa penelitian ditemukan bahwa 

anak mempunyai kemampuan atensi, fisiologis yang baik yang kemudian 

berpengaruh pada temperamen dan kemampuan anak dalam mengelola emosinya. 

Faktor Ekstrinsik yang berpengaruh dalam regulasi emosi yaitu pertama, 

caregivers (pengasuh), pola asuh yang diberikan khususnya dari ibu memberikan 

kontribusi yang besar bagi seorang anak dalam mengendalikan emosi. Individu 

yang mempunyai hubungan yang baik dengan ibu atau orang tua pun akan 

memiliki rasa nyaman dan aman yang kemudian berpengaruh pada temperamen 

dan kemampuan seorang anak atau individu dalam mengelola emosi. Kedua, 

saudara dan teman sebaya merupakan peranan penting sebagai pendukung 

individu disaat mengalami masalah. Individu akan belajar mengekspresikan emosi 

dengan melihat hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain, 

kemudian individu akan bereaksi dengan ekspresi yang sama dengan orang yang 

diamatinya. Ketiga, lingkungan merupakan tempat untuk individu bersosialisasi 

dengan masyarakat baik di sekolah, media sosial, maupun dilapangan yang 

dijadikan individu untuk mengelola ekspresi agar diterima oleh lingkungan sekitar 

individu. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan aspeknya cukup 

memberikan sumbangan terhadap regulasi emosi. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan sosial dan aspeknya cukup memberikan sumbangan terhadap regulasi 

emosi sebesar 22,1%. 
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Pada penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan yang dapat menjadi 

bahan evaluasi atau pelajaran untuk penelitian yang akan datang. Pada penelitian 

ini, ada beberapa responden yang tidak peneliti pantau secara langsung ketika 

pengisian skala dan terdapat responden dari luar negeri seperti china dimana 

peneliti tidak dapat berbicara bahasa responden sehingga peneliti meminta teman 

peneliti untuk menerjemahkan dan membantu dalam pengisian skala. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpullkan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan regulasi 

emosi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan 

seseorang, maka semakin tinggi regulasi emosi yang dimiliki. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial yang diberikan seseorang, maka 

semakin rendah regulasi emosi yang dimiliki. Tingkat variabel dukungan sosial 

atlet bulutangkis masuk dalam kategori sedang dan tingkat variabel regulasi emosi 

atlet bulutangkis masuk dalam kategori sedang. Sumbangan efektif variabel 

dukungan sosial dan regulasi emosi sebesar 22,1% ditunjukkan oleh korelasi ( ) 

= 0,471. Hal ini berarti masih terdapat 77,9% faktor lain yang mempengaruhi 

regulasi emosi. 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh penulis selama 

melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat, yaitu: 1) Bagi atlet bulutangkis dukungan sosial yang diberikan 

pelatih atau orangtua diharapkan dapat diterima dengan baik pada atlet sehingga 

dengan adanya dukungan sosial yang diberikan atlet mampu mempertahankan 

regulasi emosi yang dimiliki agar tetap muncul dengan baik dilingkungan berlatih 

maupun turnamen.;2) Bagi Pelatih, diharapkan untuk memberikan dukungan 

sosial berupa, menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan para atlet, 

memberikan arahan cara bermain kepada semua atlet serta bersedia menjadi 

pendengar segala keluhan para atlet; 3)Bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti lain 

yang tertarik dan berminat untuk melanjutkan penelitian diharapkan untuk 

meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan 
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dukungan sosial dan regulasi emosi, diharapkan menyempurnakan hasil penelitian 

ini dengan cara melibatkan variabel-variabel yang belum diungkap 
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