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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

Efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan lima kualitas 

umum yang dipertimbangkan, yaitu keterbukaan (opennes), empati, 

(empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), 

dan kesetaraan (equality), (Devito,1997: 259). Berikut akan dipaparkan 

lebih lanjut mengenai lima kualitas umum yang diperhatikan untuk 

membina dan mempertahankan hubungan imterpersonal yang baik: 

1. Keterbukaan 

Keterbukaan merupakan keinginan atau kesediaan tiap individu 

untuk memberitahukan, menceritakan segala informasi tentang dirinya. 

Isi pesan dari keterbukaan ini biasanya adalah suatu pernyataan dari 

individu tentang diri mereka yang akan membuat mereka tidak disukai 

bahkan sesuatu yang disembunyikan agar tidak diketahui oleh individu 

lain (Gamble,2005: 395). Kualitas keterbukaan mengacu pada 

sedikitinya tiga aspek dari komunikasi interpersonal, antara lain: 

a. Komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka 

kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Hal ini tidak 

berarti bahwa seseorang harus dengan segera membukakan 

semua riwayat hidupnya. Memang mungkin menarik, tetapi 

biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus 

ada kesediaan untuk membuka diri, mengungkapkan 

informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan 

pengungkapan diri ini patut. 

b. Kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur 

terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak 

kritism dan tidak tanggap pada umumnya merupakan 

peserta percakapan yang menjemukan. Kita ingin orang 

bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita ucapkan. 

Dan kita berhak mengharapkan hal ini. Tidak ada yang 
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lebih buruk daripada ketidakacuhan; bahkan 

ketidaksependapatan jauh lebih menyenangkan. Kita 

memperhatikan keterbukaan dengan cara bereaksi secara 

spontan terhadap orang lain. Kedekatan dengan orang lain 

membutuhkan keterbukaan, kemudahan untuk menerima 

saran dan kritik serta transparansi. 

c. Menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Dalam 

hal ini berarti mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

dilontarkan adalah memang “milik” kita dan kita 

bertanggung jawab atasnya. Cara terbaik untuk menyatakan 

tanggung jawab ini adalah dengan pesan yang 

menggunakan kata saya (kata ganti orang pertama tunggal). 

Bila kita menggunakan pesan dengan kata saya (i-

messages), sebenarnya kita mengatakan “seperti inilah 

perasaanku”, “seperti inilah saya melihat situasinya”, 

“inilah pendapat saya”. Kita tidak mengatakan “diskusi ini 

tidak bermanfaat”, melainkan “saya jemu dengan diskusi 

ini”, atau pernyataan lain yang menunjukkan bahwa kita 

memberikan reaksi pribadi dan tidak berusaha menguraikan 

realitas obyektif. 

2. Empati 

Menurut Henry Backrack, empati adalah kemampuan 

seseorang untuk mengetahi apa yang sedang dialami orang lain pada 

suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain tersebut. Bersimpati 

di pihak lain adalah merasakan sesuati seperti orang yang 

mengalaminya. Individu yang empatik mampu memahami motivasi 

dan pengalaman individu lain, perasaan dan sikap mereka, serta 

harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Pengertian 

empatik ini akan membuat suatu individu lebih mampu menyesuaikan 

komunikasinya. Menurut C.B Truax (1961), memasukkan 

kemampuan komunikasi individu sebagian dari definisi empati. 
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“Empati yang akurat, melibatkan baik kepekaan terhadap perasaan 

yang ada maupun fasilitas verbal untuk mengkonsumsi pengertian ini. 

3. Sikap Mendukung 

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana 

terdapat sikap mendukung (supportiveness). Suatu konsep yang 

perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi 

yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana 

yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung 

dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan 

strategic, dan (3) provisional, bukan sangat yakin. 

4. Sikap Positif 

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi 

interpersonal dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif 

dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita 

berinteraksi. Pertama, sikap positif mengacu pada sedikitnya dua 

aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi 

interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap 

diri mereka sendiri. 

Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada 

umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang 

lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak 

menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan 

terhadap situasi atau suasana interaksi. 

5. Kesetaraan 

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah 

seorang mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, 

atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang 

benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, 

komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. 

Artinya,, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak 

sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 
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Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh 

kesetaraan, ketidak-sependapatan dan konflik lebih dillihat sebagai 

upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai 

kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain.kesetaraan tidak 

mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua 

perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita 

menerima pihak lain, atau menurut istilah Carl rogers, kesetaraan 

meminta kita untuk memberikan ”penghargaan positif tak bersyarat” 

kepada orang lain. 

2.1.1 Komunikasi Interpersonal 

a. Definisi Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang – orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal 

(Mulyana, 2010: 81). De Vito (1997: 229) juga mengemukakakan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang mengambil tempat 

antara dua orang yang memiliki hubungan yang tidak bisa dipungkiri. 

Interpersonal communication as a process which begins as 

impersonal and becomes more and more personal as the interactions 

increase in frequency and intimacy (Komunikasi interpersonal sebagai 

suatu proses yang dimulai sebagai impersonal dan menjadi lebih dan lebih 

personal sebagai interaksi peningkatan frekuensi dan keintiman) (De Vito, 

2001:4) 

Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal ini adalah 

komunikasi diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua 

orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru dan murid, 

dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang 

berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, pihak-pihak yang 

berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal (Tubbs dan Moss, 2008: 8). 

Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab peserta komunikasi. 
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Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin 

pada jenis-jenis pesan atau respons nonverbal mereka, seperti sentuhan, 

tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun 

setiap orang dalam komunikasi interpersonal bebas mengubah topik 

pembicaraan, namun kenyataannya komunikasi interpersonal bisa saja 

didominasi oleh suatu pihak (Mulyana, 2010: 81) 

Para ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi interpersonal 

secara berbada-beda. Devito (1997: 231) mengemukakakn sudut pandang 

komunikasi interpersonal sebagai berikut 

a. Berdasarkan Komponen 

Komunikasi interpersonal didefiniskan dengan mengamati 

komponen-komponen utamanya, yaitu mulai dari penyampaian 

pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang dengan berbagai dampak sehingga 

peluang untuk memberikan umpan balik 

b. Berdasarkan Hubungan Diadik 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang langsung di 

antara dua orang yang mempunyai hubungan, mantap dan jelas. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada hubungan komunikasi 

interpersonal antara anak dengan orang tua, atlet dengan 

pelatih, dan lain-lain. Definisi ini disebut juga dengan definisi 

diadik, yang menjelaskan bahwa selalu ada hubungan yang 

terjadi antara dua orang tertentu. 

c. Berdasarkan Pengembangan 

Komunikasi interpersonal dilihat sebagai akhir dari 

perkembangan komunikasi yang bersifat tak pribadi 

(impersonal) menjadi komunikasi pribadi yang intim. 

  Ketiga definisi di atas membantu dalam menjelaskan yang 

dimaksud dengan komunikasi interpersonal dan bagaimana 

komunikasi tersebut dikembangkan, bahwa komunikasi 

interpersonal dapat berubah apabila mengalami suatu 
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perkembangan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang 

ber;angsung diantara dua orang yang mempunya hubungan yang 

mantap dan jelas. Komunikasi interpersonal yang terjadi abtara 

pelatih dan atlet bertujuan untuk meciptakan hassil yang maksimal. 

Artinya setiap individu yang terlibat didalamnya membutuhkan 

komunikasi interpersonal yang baik untuk membina suatu 

hubungan yang harmonis. 

  Berdasarkan definisi di  atas, komunikasi interpersonal 

dalam olahraga dapat berlangusng secara kontekstual dan dalam hal 

yang saling membangun atau dengan tujuan yang spesifik lainnya. 

Komunikasi interpersonal dalam olahraga juga dapat terjadi secara 

face to face, verbal, non-verbal, tertulis, melalui email, atau media 

komunikasi lainnya. Dasar dari komunikasi interpersonal dalam 

olahraga melibatkan dua orang dan memiliki dampak pada relasi 

dari kedua belah pihak tersebut dan aktivitas dalam olahraga 

(Pederson, Miloch, & Laucella, 2007: 87). Komunikasi 

interpersonal antara pelatih dan atlet terjadi secara dua arah dan 

dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang spesifik, oleh sebab 

itu untuk mencapai tujuan yang spesifik maka dibutuhkan proses 

komunikasi yang baik antara keduanya, baik dalam artian yang 

saling membangun. 

b. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Ada 6 tujuan komunikasi interpersonal menurut Riswandi (2009: 

87), berikut tujuan tersebut: 

1. Mengenal diri sendiri dan orang lain 

2. Mengetahui dunia luar 

3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi lebih bermakna 

4. Mengubah sikap dan perilaku 

5. Bermain dan mencari hiburan 

6. Membantu  

Adapun tujuan komunikasi interpersonal menurut De Vito adalah:  
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1. To Learn 

Komunikasi interpersonal memungkinkan orang untuk 

dapat memahami dunia luar, memahami orang lain dan dirinya 

sendiri. Dengan membicarakan diri sendiri dengan orang lain, 

seseorang dapat mempelajari dirinya sendiri melalui feedback yang 

diberikan tentang perasaannya, pemikiran, dan perilakunya. 

Sesorang juga dapat mengerti dari feedback yang diberikan, 

bagaimanakah peniliaian orang terhadap dirinya 

2. To Relate 

Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk dicintai dan 

disukai berinteraksi dan membangun relasi yang baik dengan yang 

lainnya, begitu pula sebaliknya, oleh sebab itu manusia harus 

membangun relasi yang baik dengan sesamanya, dan saling 

berinteraksi, salah satu caranya adalah dengan melakukan 

komunikasi interpersonal. 

3. To Influence 

Pengaruh sikap dan perilaku dari seseorang kepada orang 

lainnya dapat melalui komunikasi interpersonal, misalnya orang 

tersebut ingin mempersuasi orang lain untuk melakukan voting 

terhadap dirinya, membeli buku baru atau mencoba diet baru. 

Banyak waktu yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan 

komunikasi interpersonal yang bersifat persusif. Berdasarkan 

penelitian yang ada, para peneliti menyimpulkan bahwa setiap 

komunikasi bersifat persuasif dan setiap tujuan dari berkomunikasi 

mencari hasil yang bersifat persuasi, contohnya: 

a) Self presentation, seseorang merepresentasikan dirinya 

kepada orang lain, mengenai bagaimana orang itu ingin 

memiliki imagediri di mata orang tersebut. 

b) Relationship Goals, seseorang berkomunikasi untuk 

membentuk suatu relasi yang sesuai kebutuhannya. 



 

 
13 

 

c) Instrumental Goals, seseorang berkomunikasi kepada orang 

lainnya dengan tujuan orang tersebut melakukan suatu hal 

yang sesuai keinginannya. 

4. To Play 

Seseorang memerlukan waktu sejenak untuk break dari 

kejenuhan. Salah satunya dengan melakukan komunikasi 

interpersonal seperti berbicara dengan teman mengenai aktivitas 

akhir minggu, berdiskusi mengenai olahraga atau kencan, bercerita 

tentang suatu kisah atau lelucon, dan berbicara secara umum untuk 

menghabiskan waktu. 

5. To Help 

Dalam kegiatan sehari-hari komunikasi interpersonal dapat 

digunakan seseorang untuk menolong orang lain, seperti 

memberikan saran, masukan, nasihat dan sebagainya. Dan hal ini 

juga dapat terjadi dengan menggunakan media tertentu, seperti 

email dan lainnya. Keberhasilan dari fungsi komunikasi 

interpersonal ini untuk menolong tergantung dari skill dan 

pengetahuan dari komunikasi interpersonal orang yang 

melakukannya (De Vito, 2007: 7). 

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dua arah, 

khususnya antara atlet dengan pelatih. Masalah yang sering timbul dalam 

hal kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara pelatih dengan 

atletnya adalah timbulnya salah pengertian yang menyebabkan atlet 

merasa diperlakukan tidak adil, sehingga tidak mau bersikap terbuk 

terhadap pelatih. Akibat lebih jauh adalah berkurangnya kepercayaan atlet 

terhadap atlet terhadap pelatih. Untuk menghindari terjadinya hambatan 

komunikasi, pelatih perlu menyesuaikan teknik-teknik komunikasi dengan 

para atlet seraya memperhatikan asas individual. Keterbukaan pelatih 

dalam hal program latihan akan membantu terjalinnya komunikasi yang 

baik, asalkan dilakukan secara objektif dan konsekuen. Atlet perlu diberi 

pengertian tentang tujuan program latihan dan fungsinya bagi tiap-tiap 

individu. Sebelum program latihan dan fungsinya bagi tiap indvidu-
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individu. Sebelum program latihan dijalankan, perlu dijelaskan dan dibuat 

peraturan mengenai tata tertib latihan dan aturan main lainnya termasuk 

sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang 

telah dibuat tersebut. Jadi, menghindari keberlakukan suatu sanksi yang 

belum pernah diberitahukan sebelumnya 

c. Unsur-Unsur Komunikasi Interpersonal 

Menurut Hafied Cangara, (2005: 21) “Komunikasi Interpersonal 

dapat terjadi jika didukung oleh unsur-unsur komunikasi yaitu (1) sumber, 

(2) pesan, (3) media, (4) penerima, (5) efek, (6) umpan balik, (7) 

lingkungan”. Unsur-unsur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, sumber merupakan pembuat atau pengirim informasi bisa dalam 

bentuk kelompok, individu maupun kejadian, sedangkan Riyono Pratikto 

(1987: 22) menjelaskan sumber merupaka asal atau gagasan yang 

dijadikan pesan. Jadi, setiap peristiwa maupun individu yang 

menyampaikan pesan bisa disebut sebagai sumber. 

Kedua, pesan merupakan sesuatu yang disampaikan dalam 

komunikasi antara komunikator kepada komunikan. Isi pesan berupa 

informasi, perintah, pengetahuan dan hiburan. Pesan ada 2 macam yaitu 

pesan verbal dan nonverbal (Stewart Tubbs & Sylvia Moss, 1996). Pesan 

verbal yaitu semua jenis komunikasi dengan pesan secara lisan yang 

menggunakan satu kata atau lebih. Sedangkan pesan nonverbal adalah 

pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata melainkan dengan 

bentuk perilaku kita misalnya ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, 

gerakan tangan dan cara berpakaian. Jadi, pesan dalam komunikasi tidak 

hanya terpakai pada bentuk pembicaraan yang dilakukan secara lisan dari 

mulut ke mulut tetapi termasuk berbagai perilaku menjadi lambang sebuah 

pesan menggantikan bahasa. 

Ketiga, media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari sumber. Media terdiri bermacam-macam. 

Misalnya, indera manusia juga termasuk media dalam komunikasi. 
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Keempat, penerima merupakan pihak atau sasaran yang akan 

menerima pesan dari sumber. Penerima pesan dalam komunikasi sering 

disebut sebagai komunikan. 

Kelima, efek. Adanya perbedaan atau perubahan oleh penerima 

sebelum dan sesudah menerima pesan dari sumber pesan mengenai 

pemikiran, perasaan, dan perilakumya merupakan efek dari komunikasi. 

Keenam, umpan balik merupakan salah satu bentuk tanggapan 

terhadap pengaruh dari pesan yang diterima merupakan umpan balik. 

Adanya umpan balik menandakan bahwa komunikan sudah menerima 

pesan yang disampaikan komunikator. 

Ketujuh, lingkungan merupakan situasi atau keadaan tempat 

berlangsungnya komunikasi interpersonal yang terdiri dari lingkungan 

fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu. 

Aspek-aspek tersebut merupakan suatu hal yang penting dan harus 

ada di dalam suatu komunikasi. Jika salah satu aspek tidak ada komunikasi 

tersebut tidak ada komunikasi tersebut tidak efektif atau bahkan bisa 

disebut suatu komunikasi. 

Uraian diatas dapat dimaknai bahwa komunikasi interpersonal 

dapat terjadi jika ada sumber yang menjadi pesan/informasi yang akan 

disampaikan merlalui perantara disampaikan kepada penerima. Penerima 

memahami pesan dan menerjemahkannya sehingga menimbulkan efek 

yang membuat penerima memberikan tanggapan. Jadi, unsur-unsur 

tersebut sangat penting keberadaannya, jika salah satu unsur tida ada maka 

komunikasi interpersonal tidak dapat terjadi. 

d. Faktor-Faktor Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal dilakukan dua orang atau lebih yaitu 

salah satu sebagai komunikator yang berperan menyampaikan pesan 

sedangkan individu lain sebagai komunikan yang berperan menerima 

pesan. Komunikasi interpersonal dapat berlangsung dengan baik atau tidak 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut dijelaskan 

oleh Jalaludin Rakhmat (2001: 129) yaitu sebagai berikut. 

1) Percaya (Trust) 

Percaya merupakan hal paling penting untuk membuka percakapan 

dalam komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, 

serta memperluas peluang komunikan untuk mencapai maksud 

komunikasi. Giffin mengartikan percaya sebagai mengandalkan perilaku 

orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam situasi yang 

beresiko (dalam Jalaludin Rakhmat, 2001: 129). Hal ini memiliki makna 

bahwa seseorang memberikan tanggung jawab penuh kepada orang yang 

ditunjuk sebagai perantara dalam mencapai sesuatu yang dianggap bisa 

melakukannya. 

Jika tidak ada rasa percaya, komunikasi tidak akan berjalan sesuai 

dengan maksud yang sesungguhnya sehingga perasaan dan pikiran tidak 

dapat diungkapkan sepenuhnya dan orang lain tidak dapat memahami yang 

sebenarnya. Ada beberapa faktor yang dapat menumbuhkan sikap percaya 

yaitu (a) menerima berarti kemampuan dalam menghargai manusia sesuai 

dengan hakikatnya tanpa harus meniai dan berusaha mengendalikan dalam 

sautu hubungan. Menilai pribadi seseorang tidak berdasarkan tingkah laku 

yang tidak disenangi merupakan arti dari menerima seseorang dengan apa 

adanya. (b) Empati adalah suatu perasaan individu yang ikut merasakan 

hal yang sama dengan yang sedang dirasakan orang lain dan menempetkan 

diri pada posisi orang lain dan ikut seta secara emosional dan intelektual 

pada pengalaman orang lain. Empati merupakan kemampuan untuk 

menghargai orang lain, mengendalikan emosi, memiliki sikap tulus dan 

memberikan respon emosional dalam menjalin hubungan. Individu di 

dalam melakukan komunikasi dituntut dapat memberikan empati sehingga 

akan memudahkan dalam memahami makna komunikasi.(c) Kejujuran 

atau jujur adalah mengatakan atau menyikapi suatu keadaan sesuai dengan 

kenyataannya. Jadi, yang dipikirkan dan dirasakan sesuai dengan yang 

dikatakan tidak mengurangi maupun menambahkan. 
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2) Sikap Supportif 

Komunikasi dapat berjalan dengan baik jika ada sikap supportif atau 

dukungan dari kedua belah pihak dan berbagai aspek yang ada di 

dalamnya. Dukungan merupakan pemberian dorongan dalam suasana 

hubungan komunikasi sehingga komunikasi interpersonal dapat terus 

berkelanjutan. Menurut Gibb, (dalam Jalaludin Rakhmat, 2001: 134) 

perilaku yang menimbulkan sikap supporrtif adalah: 

a) Deskripsi : penyampaian perasaan dan persepsi tanpa menilai. 

b) Orientasi masalah : menyatakan keinginan untuk bekerja sama 

dalam pemecahan masalah 

c) Spontanitas : Sikap jujur tanpa adanya maksud-maksud tertentu 

d) Empati : Menempatkan diri pada perasaan orang lain. 

e) Persamaan : sikap memperlakukan orang lain secara sama dan 

sejajar jadi tidak menujukkan lebih tinggi dari orang lain karena 

kekuasaan, kekayaan maupun kemampuan intelektual 

f) Provisionalis : Kesediaan untuk meninjau kembali pendapat dan 

mau mengakuinya jika salah 

3) Sikap Terbuka 

Keterbukaan yaitu kemauan untuk membuka diri, mengatakan 

tentang keadaan dirinya yang sebenarnya yang berkaitan dengan 

komunikasi interpesonal agar dapat terjalin secara efektif. 

Supratiknya, (1995: 14) menjelaskan keterbukaan diri adalah 

membagikan hal-hal yang dirasakan dan kejadian-kejadian yang di 

alami maupun di amati kepada orang lain. Jadim keterbukaan 

menggambarkan keadaan yang rela dan sedia untuk membagi 

informasi yang dimiliki orang lain. 

Secara psikologis dengan memiliki rasa keterbukaan orang yang 

diajak berkomunikasi akan merasa nyaman dalam menjalin hubungan 

komunikasi tersebut. Berikut ini karakteristik sikap terbuka menurut 

Brooks dan Emmert (dalam Jalaludi Rakhmat, 2001: 136), (a) menilai 

pesan secara objektif, (b) mampu membedakan sesuatu hal baik dan 
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buruk dengan mudah, (c) berorientasi pada isi pembicaraan, (d) 

mencari informasi dari berbagai sumber, (e) lebih bersifat provisional 

dan bersedia mengubah kepercayaannya. 

2.1.2 Pola Komunikasi Interpersonal 

Pola adalah suatu sistem cara kerja atau usaha untuk melakukan 

sesuatu. Sedangkan komunikasi itu sendiri adalah suatu penyampaian 

suatu pernyataan kepada orang lain. Jadi dalam suatu komunikasi perlu 

adanya pola untuk bagaimana cara atau usaha untuk menyampaikannya. 

Agar suatu komunikasi dapat tersampaikan, sesuai tujuan dan kebutuhan. 

Pola komunikasi dapat bernilai positif dan negatif sesuai penyampaian dan 

isi yang disampaikan (Herdianto, 2011: 9). 

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua 

orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan dengan cara 

yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 

2004: 1). Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola 

yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang 

mempunyai arah hubungan yang berlainan (Sunarto, 2006: 1). 

Lebih lanjut Tubbs dan Moss mengatakan bahwa pola komunikasi 

atau hubungan tersebut dapat dicirikan oleh komplementaris atau simetris. 

Dalam hubungan komplementer satu bentuk perilaku dominan dari satu 

partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, 

tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan. Dominasi 

bertemu dengan dominasi atau kepatuhan dengan kepatuhan (Tubbs dan 

Moss, 2001: 26). Disini dapat dilihat bagaimana proses interaksi 

menciptakan struktur sistem. Bagaimana orang merespon satu sama lain 

dapat menentukan jenis hubungan yang mereka miliki. 

Berdasarkan pengertian diatas maka suatu pola komunikasi adalah 

bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses 

pengiriman dan penerimaan pesan yang dikaitkan dua komponen, yaitu 

gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktivitas 

dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas 

terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan 
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organisasi. Dalam proses pola komunikasi interpersonal terdapat unsur –

unsur komunikasi yaitu: 

a. Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim 

pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator 

merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk 

menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak 

hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun 

juga memberikan respons dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan 

dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena 

dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Wiryanto, 2000: 63). 

b. Komunikan  

  Adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumbe. Komunikan bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

kelompok. Komunikan biasa disebut dengan berbagi macam istilah, 

seperti khalayak, sasaran penerima pesan, atau dalam bahasa Inggris 

disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah 

dipahami bahwa keberadaan komunikan adalah akibat karena adanya 

sumber. Tidak adanya komunikan jika tidak ada komunikator atau 

sumber. Komunikan adalah elemen penting dalam proses komunikasi, 

karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan 

tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam 

masalah yang sering kali menuntut perubahan, apakah pada sumber, 

pesan, atau saluran 

2.2 Ketangguhan Mental 

A. Definisi Ketangguhan Mental 

Ketangguhan mental merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan karakteristik mental superior seorang atlet. (Gucciardi et. al: 

2008) menjelaskan ketika kemampuan fsik, teknik, dan taktis yang 

dimiliki cenderung sama, ketangguhan mental merupakan pembeda antara 

atlet “baik” dengan atlet “hebat”. 
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Gucciardi et.al. (2008) mendefinisikan ketanggungan mental 

dengan: 

Mental toughness is a of values, attitude, behaviors, and emotions 

that enables you to preserve and overcome any obstacle, adversity, of 

pressure experienced, but also to maintain concentration and motivation 

when things are going well to consistenly achieve your goals.  

(gucciardi et.al. 2008,p.278) 

Gucciardi aet.al. (2008) melakukan penelitian ketangguhan mental 

dalam konteks olahraga beregu yaitu fotball (gucciardi menggunakan 

autralian-rules fotball). Dalam penelitiannya, gucciardi et.al. (2008) 

melakukan wawancara dengan sebelas pelatih berpengalaman pada tingkat 

elit. Data verbatim yang diperoleh kemudian menganalisis dan 

menghasilkan tiga kategori utama dalam memahami ketangguhan mental. 

Kategori pertama adalah characteristic, kategori ini terdiri atas sebelas 

karakteristik yang di anggap sebagai kunci ketangguhan mental (self-

belief, etos kerja, nilai personal, self-motivated, tough attitude, konsentrasi, 

resiliensi, handling pressure, kecerdasan emosional, sport intellegence, 

dan ketangguhan fisik). Dua kategori lain yaitu situasi dan perilaku. Ketiga 

kategori tersebut mampu memberikan pemahaman hubungan antara 

karakteristik utama dengan proses (situasi dan perilaku) 

Situasi merupakan situasi yang memberikan tuntunan tinggi akan 

ketangguhan mental seperti ketika dalam keadaan cedera, sedang 

menjalani masa rehabilitasi cedera, persiapan untuk latihan dan kompetisi, 

tantangan di dalam dan di luar lapangan, tekanan sosial, serta tekanan 

internal (misalnya kelelahan dan kurang percaya diri) dan tekanan 

eksternal (misalnya lingkungan dan situasi ketika bertandin, variabel 

pertandingan (suporter), dan resiko fisik. Situasi ini merupakan faktor 

yang mempengaruhi atau keadaan yang membutuhkan ketangguhan 

mental. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

ketangguhan mmental merupakan kumpulan nilai, sikap, perilaku, dan 

emosi yang membuat atlet mampu bertahan dan melalui beragam 
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hambatan, kesusahan, atau tekanan yang di alami. Atlet mampu untuk 

tetap mempertahankan konsentrasi dan motivasi saat situasi normal dan 

menguntungkan. 

B. Dimensi Ketangguhan Mental 

Gucciardi et.al. (2008) mengatakan bahwa penelitihan tentang 

ketangguhan mental relatif baru dan sedang berkembang. Hal ini dapat 

dilihat pada variasi hasil penelitian yang dipublikasi (misalnya clough & 

earle, 2000; Bull et.al. , 2005; middleton, marsh, martin, richards, & perry, 

2004; gucciardi et.al., 2008). Namun, dalam penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh beberapa dimensi yang sama seperti self-belief, fokus 

dengan konsentrasi, motivasi, thriving on competition, resiliensi, handling 

pressure, sikap positif, persiapan yang berkualitas, goal-

setting,determination and perseverance, dan komitmen (gucciardi et,al., 

2008). 

Penelitian ini menggunakan dimensi ketangguhan mental yang 

dirumuskan oleh gucciardi at.al. (2009). Keempat dimensi tersebut yaitu: 

1. Thrive through challange, yaitu perilaku dan sikap untuk 

mampu mengahadapi suatu tantangan yang berasal dari tekanan 

internal dan eksternal. Dimensi ini terdiri atas tujuh atribut, 

yaitu (a) belief in physical and mental ability, atlet memiliki 

self-belief atas kemampuan fisik dan mental untuk mampu 

bangkit ketika di dalam tekanan; (b) skill execution under 

pressure, atlet mampu menunjukan skill dalam keadaan 

tertekan; (c) pressure as challange, atlet menerima setiap 

tekanan yang diterima sebagai tantangan terhadap kemampuan 

diri; (d) competitiveness,atlet memiliki hasrat kompetitif untuk 

menjadi yang terbaik; (e)bounce back, atlet memiliki 

kemampuan untuk bangkit dari kesulitan dengan etos kerja dan 

tekad; (f) concentration, atlet mampu fokus dan konsentrasi 

pada tujuan yang ingin di capai; dan (g) persistence, atlet tekun 

dan memiliki tekad yang kuat untuk sukses. 
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2. Sport awareness, yaitu perilaku, sikap dan nilai yang relevan 

dengan performa individual atau tim. Dimensi ini terdiri dari 

atas enam atribut, yaitu (a) aware of individual roles, atlet 

memiliki kesadaran dan menerima tanggung jawab individual 

dalam tim (b) understand pressure, atlet mampu memahami 

setiap tekanan yang diterima di dalam dan diluar pertandingan; 

(c) acceptance of team role, atlet menerima dan memahami 

tanggung jawab sebagai bagian sebuah team dan mendahului 

kepentingan tim diatas kepentingan pribadi; (d) personal value, 

atlet memiliki dan berpedoman pada nilai kehidupan yang 

dimiliki untuk menjadi atlet dan pribadi unggul; (e) make 

sacrifice, atlet menyadari pengorbanan merupakan usaha untuk 

meraih kesuksesan tim dan personal; dan (f) accountability, 

atlet bertanggung jawab atas semua perilaku dan tidak mencari 

alasan ketika gagal. 

3. Tough attitude, yaitu perilaku dan sikap yang mendasar untuk 

menghadapi tekanan dan tantangan yang bersifat positif 

maupun negatif. Definisi ini terdiri atas lima atribut, yaitu (a) 

distractible, atlet mudah teralihkan ditandai oleh perilaku yang 

tidak menentu, sporadis dan tidak terkendali; (b) disicpline, 

atlet memiliki disipline dalam perilaku; (c) give in to 

challenges, atlet mudah menyerah dalam menghadapi beragam 

tantangan; (d) physical fattigue and performance, atlet mampu 

menampilkan yang terbaik pada sesi latihan dan pertandingan 

meski mengalami kelelahan; dan (e) niggly injuries and 

performance, atlet mampu menampilkan yang terbaik dalam 

latihan meski mengalami cedera.  

4. Desire succes, yaitu perilaku, sikap, dan  nilai yang 

dihubungkan dengan pencapaian atau keberhasilan. Dimensi ini 

terdiri lima atribut, yaitu (a) understanding the game, atlet 

mengetahui dan memahami aturan permainan secara utuh; (b) 

sacrifes as part of success, atlet memahami pengorbanan 
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adalah bagian dari kesuksesan; (c) desire team success, atlet 

memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari keuksesan; (d) 

vision of success, atlet memiliki visi yang jelas untuk 

kesuksesan dan mampu menerapkan nya dalam tindakan; dan 

(e) enjoy 50/50 situationss, atlet menikmati situasi yang 

memiliki peluang kuat. 

 Beberapa penelitian tentang ketangguhan mental belum 

mampu menghasilkan dimensi yang sama dengan penelitian 

lain (lihat bull et.al., 2005; middleton et.al., 2004; gucciardi 

et.al., 2008; jones, 2002; loehr dalam newland, 2009) hal ini 

disebabkan karena ketangguhan mental merupakan variabel 

baru dalam kasian psikologi olahraga (gucciardi et.al., 2008) 

dalam usaha mencapai kesamaan presepsi maka dalam 

penelitian ini menggunakan keempat dimensi tersebut. 

C. Faktor yang mempengaruhi Ketangguham Mental 

Penelitian tentang ketangguhan mental terlalu berfokus pada 

gagasan tentang adversity dan bagaimana setiap karakteristik dapat 

digunakan sebagai modal untuk menghadapi dan mengatasi adversity 

tersebut (gucciardi et.al., 2008). Nicholls et.al. (2009) menemukan bahwa 

achivement level, jenis kelamin, usia, pengalaman, dan jenis olahraga turut 

mempengaruhi ketangguhan mental. Gucciardi et.al. (2008) menemukan 

terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi atau situasi yang 

membutuhkan ketangguhan mental, yakni situasi umum dan situasi 

kompetitif. Situasi umum terdiri atas lima faktor, yakni  

1. Cedera dan rehabilitas 

Faktor ini berkaitan dengan cedera yang dialami dan proses 

rehabilitasi. Cedera yang dialami menyebabkan perubahan 

rutinitas dan memaksa seorang atlet harus mengkaji ulang 

dan membuat penyesuaian yang dibutuhkan. 

2. Persiapan 

Faktor ini berkaitan dengan semua persiapan terhadap 

latihan dan kompetisi (mis, diet dan etos kerja) yang 
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bertujuan untuk melakukan kegiatan lebih baik dan di atas 

rata-rata orang lain yang mampu bermain dengan 

kemampuan terbaik. 

3. Bentuk tantangan 

Faktor ini berkaitan dengan performa, baik secara individu 

maupun tim, saat kedaan baik (mis, ketinggal dan tampil di 

bawah performa). 

4. Tekanan sosial 

faktor ini berkaitan dengan tekanan teman dan lingkungan 

sosial (mis, ajakan untuk menggunakan narkoba atau 

mabuk) yang memungkinkan atlet kehilangan kontrol atas 

diri dan olahraga yang ditekuni. 

5. Komitmen yang seimbang 

Faktor ini berkaitan dengan komitmen atlet yang seimbang 

antara olahraga yang ditekunin dengan kehidupan diluar 

olahraga (mis, berhubungan dengan lawan jenis,dan media) 

terutama berhubungan dengan manajemen waktu dan 

disiplin. 

Gucciardi et.al. & dimmock (2008) menyebutkan faktor 

lain adalah situasi kompetitif. Faktor ini terdiri atas tekanan 

eksternal dan internal. Tekanan internal adalah tekanan 

yang berasal dari atlet seperti kelelahan ketika self-belief 

atlet berkurang. Tekanan eksternal adalah tekanan yang 

berasal dari luar atlet, terdiri atas: (1) kondisi lingkungan 

ketika bermain, faktor ini berkaitan dengan keadaan 

lingkunga  dan kondisi saat suatu pertandingan berlangsung 

(mis, bermain sebagai tim tamu, penonton, cuaca, dan 

keputusan wasit); (2)  variabel pertandingan, faktor ini 

merupakan beberapa variabel pertandingan seperti, (a) 

mendapat tantangan secara individual oleh lawan; (b) 

resiko fisik seperti cedera; dan (c) ketika sedang unggul dan 

bermain baik. 
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2.3 Definisi Konseptual 

Pengertian denfinisi konseptual adalah batasan tentang pengertian 

yang diberikan peneliti tentang variabel-variabel (konsep) yang hendak 

diukur, diteliti dan digali datanya (Hamidi,2007: 141). Adapun penelitian ini 

yang termauk dalam definisi konseptual adalah: 

a. Efektivitas 

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif 

merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. 

Menurut Effendy (1989: 14) mendefinisikan efektivitas yaitu komunikasi 

yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya 

yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang 

ditentukan. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa 

indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target 

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

b. Komunikasi Interpersonal 

Menurut Effendy, pada hakekatnya komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan, komunikasi 

jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku sesorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. 

Arus balik bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan 

komunikan ketika itu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, 

komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif atau 

negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat memberikan kesempatan pada 

komunikan untuk bertanya seluas-luasnya (Sunarto,2003: 13). 

c. Ketangguhan Mental 

Ketangguhan mental merupakan kumpulan nilai, sikap, perilaku dan emosi 

yang membuat atlet mampu bertahan dan melalui beragam hambatan, 

kesusahan, atau tekanan yang dialami. Begitu juga atlet mampu untuk 

tetap mempertahankan konsentrasi dan motivasi saat situasi normal 

(Gucciardi et.al., 2008) 
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2.4 Definisi Operasional  

A. Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

Untuk mengetahui efektivitas komunikasi interpersonal pelatih. Maka 

digunakan lima kualitas umum sebagai berikut: 

a. Keterbukaan  

Keterbukaan adalah sifat saling jujur dan terbuka antara satu 

sama lain. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek, yaitu 

terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi, bereaksi secara jujur 

terhadap stimulus yang datang dan mengakui bahwa perasaan dan 

pikiran yang dilontarkan adalah memang “milik” diri sendiri dan mau 

bertanggungjawab atasnya. 

b. Empati 

Merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang 

sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang 

orang lain itu, melaluli kacamata orang lain itu. Berempati adalah 

merasakan sesuatu seperti orang mengalaminya. Orang yang empatik 

mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan 

sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa 

mendatang. 

c. Sikap mendukung 

Sikap mendukung dapat dilakukan dengan bersikap (1) 

deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan mendukung, dan (3) 

provisional, bukan sangat yakin. 

d. Sikap positif 

Sikap positif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong orang yang 

menjadi teman berinteraksi. Untuk mewujudkan sikap positif maka 

seseorang harus memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri 

dan perasaan positif dalam suatu situasi komunikasi. Sifat positif dapat 

lebih terwujud jika mendapat dorongan dari orang lain. 

e. Kesetaraan 
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Kesetaraan sama artinya dengan kesamaan atau seimbang. 

Komunikasi akan efektif bila suasananya setara, dimana harus ada 

pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai 

dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu 

yang penting untuk disumbangkan. 

B. Ketangguhan Mental

Ketangguhan mental merupakan kumpulan nilai, sikap, perilaku 

dan emosi yang membuat atlet mampu bertahan dan melalui beragam 

hambatan, kesusahan, atau tekanan yang dialami yang dihasilkan dari 

skor Perilaku dan sikap untuk mampu menghadapi suatu tantangan 

yang berasal dari tekanan internal dan eksternal (thrive through 

challeng), Perilaku, sikap, dan nilai yang relevan dengan performa 

individual atau tim (sport awereness),Perilaku dan sikap yang 

mendasar untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang bersifat 

positif maupun negatif(tough attitude), danperilaku, sikap, dan nilai 

yang dihubungkan dengan pencapaian atau keberhasilan(desire 

success)dengan menggunakan alat ukur Australian Football Mental 

Toughness Inventory (AfMTI). 


