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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia, 

yang berarti tak ada seorang pun yang dapat menarik diri dari proses ini baik 

dalam fungsi sebagai individu maupun makhluk sosial. Komunikasi itu sendiri 

ada dimana-mana seperti dirumah, sekolah, kantor, rumah sakit, dan disemua 

tempat yang melakukan sosialisasi. Dapat diartikan hampir semua kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia selalu ada komunikasi. Jadi komunikasi merupakan hal 

terpenting dalam setiap kehidupan manusia. 

Komunikasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi 

langsung dilakukan berbicara langsung dengan lawan bicara. Komunikasi ini 

sangat efektif untuk mengetahui respon dari lawan bicara. Yang mana dapat 

mengetahui lawan bicara tersebut menerima atau tidak menerima pesan yang 

disampaikan. Kemudian selain itu, ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi 

ini biasanya dilakukan melalui media. Misalnya melalui email, surat, ataupun sms. 

Komunikasi tidak langsung memang efisien, tapi lebih di anjurkan untuk 

melakukan komunikasi secara langsung, karena kedua belah pihak dapat lebih 

memahami informasi yang disampaikan, selain itu lebih mengenal karakteristik 

lawan bicara kita, sehingga resiko salah paham dapat diminimalisir. 

Komunikasi merupakan komponen penunjang penampilan dan 

keberhasilan latihan. Komunikasi merupakan jembatan penyatu antara pelatih dan 

atlet. Tujuan sebuah latihan disampaikan menggunakan komunikasi seperti aba-

aba, larangan, perintah, maupun saran dan kritik dalam evaluasi. Latihan tidak 

akan berjalan tanpa adanya komponen komunikasi seperti bahasa, suara, gerakan 

tubuh, gerakan muka, simbol maupun kata-kata. Perintah mengerjakan sesuatu 

tidak akan mungkin sampai kepada atlet jika seorang atlet tidak mengerti bahasa 

yang digunakan seorang pelatih. Pesan yang di sampaikan pelatih juga akan terasa 

datar dan kurang menarik bila disampaikan tidak menggunakan tambahan gerakan 
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tubuh serta mimik wajah. Begitu berartinya sebuah komunikasi yang sering di 

lupakan bahwa komunikasi itu begitu penting. 

Pada dasarnya komunikasi memiliki banyak bentuk, baik itu komunikasi 

olahraga maupun komunikasi pada umumnya. Salah satu bentuk komunikasi 

adalah komunikasi interpersonal yang masuk dalam komunikasi personal. 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang satu dan orang satunya 

lagi maupun dengan beberapa orang. Komunikasi ini termasuk dalam komunikasi 

paling efektif, karena pihak pemberi informasi dapat berinteraksi dengan orang 

yang menjadi lawan bicara. Komunikasi ini tentu sangat cocok jika digunakan 

dalam situasi latihan maupun pada saat evaluasi setelah latihan. 

Menurut pederson, Miloch dan Laucella (Rusdianto: 2009) mengatakan 

bahwa komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling 

sering dilakukan diantara pelaku olahraga profesional dalam kegiatan sehari-hari 

dalam organisasi-organisasi olahraga. Komunikasi interpersonal itu terus 

dilakukan agar terjalin hubungan yang saling mendukung antara pelatih dan atlet. 

Harapannya membuat atlet merasakan suasana yang nyaman dan tidak ada rasa 

canggung lagi ketika saat berlatih, dan membuat atlet dapat meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki secara maksimal. Melakukan komunikasi 

interpersonal tersebut seorang pelatih dapat mengintruksikan dengan cara 

penyampaian yang dapat diterima oleh atlet dan dengan bahasa yang sesuai umur 

atlet tersebut yang rata-rata dikatakan masih muda.  

Pelatih dengan atlet bagaikan satu kesatuan keluarga di dalam dunia 

olahraga. Jika dalam kehidupan nyata pelatih seperti ayah ataupun ibu, dan bisa 

saja seorang pelatih dianggap sebagai kakak maupun teman. Pelatih harus 

memiliki hubungan yang baik dengan atlet, dan di sisi lain harus tegas dalam 

menghadapi atlet. Hal ini lah yang saat ini dirasakan pemain Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan hadirnya pelatih baru, mereka merasa nyaman 

dan cocok karena dapat menganggap pelatih yang sekarang dapat memposisikan 

dirinya sebagai teman, kakak atau bahkan ayah di dalam lapangan. Hal ini 

berbeda sekali dengan pelatih sebelumnya yang masih belum begitufriendly 

dengan atlet sehingga atlet kurang begitu nyaman. McGready (dalam Jowett dan 
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Cockerill, 2002) menjelaskan bahwa untuk membentuk hubungan yang nyaman 

dan penuh kepercayaan antara pelatih dan atlet adalah tugas yang berat. Hal ini 

disebabkan oleh sikap, perasaan dan motivasi yang terlibat sulit dikendalikan. 

Hubungan pelatih-atlet merupakan komunikasi yang intensif antara atlet 

dan pelatih. Menurut Jowett dan Cockerill (2002), efektivitas seorang pelatih 

dalam melakukan persiapan teknis, taktis dan strategis, serta mengorganisir, 

mengevaluasi dan mengarahkan atlet, akan bergantung pada hubungan yang 

dibangun antara pelatih dan atlet. Perilaku kepemimpinan pelatih di dalam dan 

luar lapangan akan berpengaruh juga pada proses pembinaan ketangguhan mental.  

Atlet dengan mentalitas yang kuat memiliki beberapa karakteristik umum 

seperti memiliki self-belief yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi, mampu 

menjaga fokus dan konsentrasi, menunjukkan determinasi yang tinggi serta 

memiliki komitmen (Gucciardi, Gordon, & Dimmock: 2008). Hampir rata-rata 

atlet di tim basket Univeritas Muhammadiyah Malang masih belum memiliki 

semua beberapak karakteristik atlet dengan mentalitas yang kuat. Contohnya saja 

pada saat skor yang ketat di menit-menit akhirpara atlet terlihat kehilangan 

konsentrasinya sehingga sering membuat turn over dan ini sangat berpengaruh 

terhadap tim. 

Istilah ketangguhan mental merupakan istilah yang digunakan atlet, pelatih 

dan media untuk menggambarkan karakteristik psikologis atlet unggul yang 

secara konsisten ditampillkan saat latihan atau kompetisi. Ketangguhan mental 

kerap dikaitkan dengan top level performance. Ketangguhan mental merupakan 

komponen penting bagi perkembangan atlet. Talenta fisik dan teknik yang 

dimiliki atlet tidak dapat berkembang dengan optimal tanpa di dukung 

ketangguhan mental.  

Menurut setiadarma (2000) mengatakan bahwa dalam dunia olahraga, 

pelatih tidak hanya berperan sebagai program, namun juga sebagai teman, guru, 

orang tua, konselor, bahkan psikolog bagi atletnya. Pelatih merupakan tokoh 

sentral bagi seorang pemain haru optimal karena di tangan pelatihlah segenap 
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potensi yang dimiliki oleh atlet akan bermunculan, dan dari pelatih jugalah mental 

pemain terbentuk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : “apakah efektivitas komunikasi interpersonal 

pelatih dengan atlet berpengaruhterhadap ketangguhan mental atlet di tim 

basket Universitas Muhammadiyah Malang” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah efektivitas komunikasi interpersonal 

pelatih dengan atlet berpengaruh terhadap ketangguhan mental atlet di tim 

basket Universitas Muhammadiyah Malang 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan penelitian 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1.6.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu 

pengetahuan terhadap perkembangan ilmu komunikasi terutama 

komunikasi interpersonal. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelatih Basket 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelatih 

basket mengenai peranan komunikasi dalam proses latihan. Dengan 

demikian pelatih dapat mengharapkan pola komunikasi yang tepat 

sesuai dengan karakteristik atlet didikannya agar dapat mencapai 

keberhasilan latihan yang maksimal dan prestasi bagi tim. 
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b. Bagi Atlet Basket

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada atlet

bola basket atau pemain mengenai pentingnya berkomunikasi antara 

pelatih dan pemain untuk menjadi atlet yang berada di top level 

performance.. 


