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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tiongkok merupakan salah satu negara besar Asia dan menjadi salah satu 

aktor penting dalam Hubungan Internasional. Kemajuan pesat Tiongkok 

dalam bidang industri, teknologi, informasi membawa perubahan besar bagi 

perekonomian Tiongkok1 juga menjadi sorot perhatian publik, terutama pada 

abad ke-212 yang merupakan tahun-tahun keemasan bagi Tiongkok 

menggantikan The American Century3 di abad ke-20 sehingga dapat 

menandingi negara besar seperti Amerika Serikat.4 Perkembangan negara 

Tiongkok ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi dunia, diantaranya 

banyak negara-negara yang ingin menjalin kerjasama dengan Tiongkok 

terutama di bidang ekonomi. 

Namun, perkembangan pesat perekonomian Tiongkok yang membuat 

negara ini menjadi besar tidak terpungkiri Tiongkok pernah berkonflik baik 

konteks domestik maupun dengan negara lain. Salah satunya adalah isu 

1 Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi Tiongkok bagi dunia terlihat pada bidang 

komunikasi dan informasi yaitu gadget, laptop, dan alat elektronik lainnya. Masuknya alat 

elektronik dengan merk asal Tiongkok kian banyak memenuhi toko-toko negara lain. Kualitas 

yang ditawarkan cukup baik dan dijual dengan harga murah. 
2 Zhiqun Zhu, 2006, US-China Relations in 21st Century: Power Transition and Peace, New York: 

Routledge, diakses pada: http://bookzz.org/book/839352/4bba77 (6/1/2017, 13:29 WIB) 
3 The American Century dapat juga disebut masa kejayaan negara-negara Amerika, terutama 

dalam aspek ekonomi. Sayid Haikal Quraisy, 2010, Dampak Kebangkitan Ekonomi Cina 

Terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional Amerika Serikat, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, hal. 12. 
4 Seperti yang diketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya yang menguasai sudut 

global sejak tahun 1945 ditandai dengan dikalahkannya Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi 

negara pemimpin segala macam organisasi dan kelompok-kelompok negara kecuali PBB. 

http://bookzz.org/book/839352/4bba77
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komunisme yang menimbulkan perang saudara pada tahun 1927.5 Perang 

saudara ini memberi pengaruh kepada sistem Internasional karena 

mengatasnamakan ideologi sebagai titik awal terjadinya perang. 6 

Terjadi kembali perang ideologi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. 

Amerika Serikat merupakan negara yang menganut paham demokrasi liberal. 

Respon Amerika Serikat tidak begitu baik mengetahui Tiongkok menganut 

paham komunisme. Terlebih lagi paham komunisme merupakan ideologi Uni 

Soviet yang merupakan negara rival Amerika Serikat. Amerika Serikat dan 

Uni Soviet adalah dua negara adidaya yang berseteru sejak 1917.7 Amerika 

Serikat menolak untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki 

paham komunis.8 Hal tersebut menjadi cikal bakal konflik peregangan 

hubungan kerjasama Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, 

Tiongkok perlu memikirkan strategi dalam menjalin kerjasama dengan negara 

lain tanpa harus mengubah ideologi negaranya. 

                                                           
5 Berkaitan pada zaman Mao Zedong yang merupakan salah satu tokoh penting Tiongkok dan 

merupakan Ketua dari Partai Komunis Tiongkok. Terdapat partai lain di Tiongkok pada saat itu 

yaitu Kuomintang yang merupakan Partai Nasionalis Tiongkok. Awalnya hubungan kerjasama 

Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang saling mendukung. Perang saudara terjadi diawali 

dengan Kuomintang yang mengetahui bahwa Uni Soviet memerintah PKT untuk membangun 

kekuatan revolusioner baru dengan paham komunisme sebagai panutan, Kuomintang tidak terima 

dan berusaha menyingkirkan kaum komunis pada tahun 1927. Pada akhirnya, tepat tanggal 1 

Oktober 1949 perang saudara dimenangkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Dimulailah Tiongkok 

yang dikuasai oleh orang-orang berpaham komunis. 
6 Ririn Darini, 2010, Garis Besar Sejarah China Era Mao, Universitas Negeri Yogyakarta, diakses 

dalam 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Garis%20Besar%20Sej%20Cina%20Era%20Mao.pdf 

(6/5/2016, 13:49 WIB) 
7 Melvyn P. Leffler dan David S. Painter, 1994, Origins of the Cold War: An International History 

(Second Edition), London: Routledge, diakses pada: 

www.hist.asu.ru/faculty/cafedrs/library/Origins_of_Cold_War.pdf (5/3/2017, 09:34 WIB) 
8 Pada konflik ini, Uni Soviet yang berpaham komunis mendukung Tiongkok yang ingin memakai 

ideologi komunis juga. Oleh karena itu, kerjasama Uni Soviet dan Tiongkok berjalan dengan baik 

sehingga meregangkan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat.  

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Garis%20Besar%20Sej%20Cina%20Era%20Mao.pdf
http://www.hist.asu.ru/faculty/cafedrs/library/Origins_of_Cold_War.pdf
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Tiongkok ingin menjalin hubungan baik dengan negara lain agar 

kerjasama juga berjalan dengan lancar. Tiongkok memilih menggunakan 

potensi soft power9 yang dimilikinya dan bisa digunakan sebagai alat 

diplomasi. Setelah di telaah, Tiongkok melihat potensi diplomasi olahraga 

yang merupakan bagian dari diplomasi publik.10 Tiongkok memiliki Ping-

Pong yang dapat digunakan sebagai alat diplomasi. Bahkan Ping-Pong 

menjadi salah satu kebijakan luar negeri Mao Zedong. Ping-Pong merupakan 

salah satu macam olahraga. Tiongkok menjadikan olahraga ini sebagai 

Olahraga Nasional Tiongkok.11 Namun sebenarnya, Ping-Pong merupakan 

olahraga yang bukan berasal dari Tiongkok melainkan Inggris. Pertandingan 

Ping-Pong pertama kali diadakan oleh ITTF (International Table Tennis 

Federation)12 tepatnya di London pada Desember 1926. 13 

Ping-Pong telah digunakan sebagai alat diplomasi bagi Tiongkok dalam 

beberapa kasus, seperti halnya dalam normalisasi hubungan Tiongkok dengan 

                                                           
9 Soft Power adalah kekuatan suatu negara dengan tidak menggunakan militer atau kekerasan. Jan 

Melissen, 2005 The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: 

Palgrave Macmillan, diakses pada 

http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomac

y.pdf (5/1/2017, 10:26 WIB) 
10 Falk Hartig, 2016, Chinese Public Diplomacy: The Rise of the Confucius Institute, London: 

Routledge, diakses pada: http://bookzz.org/book/2602993/c376c7 (5/1/2017, 11:35 WIB) 
11 Nils Viktor, 2010, Ping pong Politics: How Table Tennis Became The National Sport of The 

PRC and Its Role in Modern Chinese Politics, diakses dalam 

http://www.ittf.com/museum/ping%20pong%20politics.pdf (5/5/2016, 19:33 WIB) 
12 ITTF merupakan komunitas Ping-Pong pertama yang dibentuk oleh para penggemar Ping-Pong 

di Inggris. ITTF juga memiliki jadwal seluruh pertandingan Ping-Pong di dunia dilengkapi dengan 

informasi juara dan informasi-informasi penting lainnya mengenai Ping-Pong. Lebih lengkap 

mengenai ITTF dapat diakses pada: http://www.ittf.com/ (5/5/2016, 20:00 WIB) 
13 Mayumi Itoh, 2011, The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. 

Rapprochement, Palgrave Macmillan, hal. 2, diakses pada: 

http://bookzz.org/book/2682055/d8417a (27/12/2016, 13:48 WIB) 

http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://bookzz.org/book/2602993/c376c7
http://www.ittf.com/museum/ping%20pong%20politics.pdf
http://www.ittf.com/
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Amerika Serikat yang merupakan dampak akibat perbedaan ideologi.14 

Diawali dengan kompetisi Ping-Pong di Nagoya, Jepang, bertajuk The 31st 

World Table Tennis Championship pada tahun 1971. Ping-Pong juga 

menyatukan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin15 pada 

pertandingan persahabatan Ping-Pong pada tahun 1973.16 Negara-negara yang 

mengikuti pertandingan persahabatan tersebut menetapkan bahwa 

pertandingan ini tidak hanya sebagai event olahraga melainkan juga terdapat 

kepentingan politik diplomasi didalamnya. 

Tiongkok kerap menjadi bintang dalam olahraga Ping-Pong karena telah 

menjadi juara diberbagai olimpiade. Terlihat jelas saat Beijing Olympic 

Games17 pada tahun 2008, seluruh emas dalam pertandingan Ping-Pong di 

olimpiade ini dibawa pulang oleh tuan rumah yaitu Tiongkok. Tiongkok 

mendominasi seluruh kejuaraan Ping-Pong di dunia dengan atlit-atlit terbaik 

yang terlatih di negara ini. Dengan ini, pandangan dunia terhadap Tiongkok 

                                                           
14 Erik Bao, Ping pong Diplomacy: The Historic Opening of Sino-American Relations during the 

Nixon Administration, diakses dalam 

https://www.ohiohistory.org/File%20Library/Education/National%20History%20Day%20in%20O

hio/Nationals/Projects/2011/Bao.pdf (5/5/2016, 19:40 WIB) 
15 Wang Guanhua, 2003, "Friendship First": China's Sports Diplomacy during the Cold War, The 

Journal of American-East Asian Relations, Vol. 12, No. ¾ (Fall-Winter 2003), Brill: University of 

Connecticut, diakses pada https://www.jstor.org/stable/23613227?seq=1#page_scan_tab_contents 

(28/12/2016, 12:00 WIB) 
16 Heather L. Dichter and Andrew L. Johns, 2014, Diplomatic Games: Sport, Statecraft, and 

International Relations since 1945 (Studies In Conflict Diplomacy Peace), University Press of 

Kentucky, hal. 399, diakses pada: 

https://books.google.co.id/books?id=_dpFBAAAQBAJ&pg=PA11&dq=sport+diplomacy&hl=en

&sa=X&ved=0ahUKEwiB78Co5ZPRAhUYTY8KHZ-

fDtgQ6AEINjAF#v=onepage&q=sport%20can%20be%20diplomacy&f=false (28/12/2016, 13:04 

WIB) 
17 Zhang Qingmin, 2012, Sports Diplomacy: The Chinese Experience and Perspective, China: 

School of International Studies, Peking University, diakses melalui 

http://booksandjournals.brillonline.com/deliver/1871191x/8/3-4/1871191X_008_03-

04_s003_text.pdf?itemId=/content/journals/10.1163/1871191x-

12341257mimeType=application/pdf (28/12/2016, 13:51 WIB) 

https://www.ohiohistory.org/File%20Library/Education/National%20History%20Day%20in%20Ohio/Nationals/Projects/2011/Bao.pdf
https://www.ohiohistory.org/File%20Library/Education/National%20History%20Day%20in%20Ohio/Nationals/Projects/2011/Bao.pdf
https://www.jstor.org/stable/23613227?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Heather+L.+Dichter&search-alias=books&field-author=Heather+L.+Dichter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Andrew+L.+Johns+Ph.D.&search-alias=books&field-author=Andrew+L.+Johns+Ph.D.&sort=relevancerank
https://books.google.co.id/books?id=_dpFBAAAQBAJ&pg=PA11&dq=sport+diplomacy&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiB78Co5ZPRAhUYTY8KHZ-fDtgQ6AEINjAF#v=onepage&q=sport%20can%20be%20diplomacy&f=false
https://books.google.co.id/books?id=_dpFBAAAQBAJ&pg=PA11&dq=sport+diplomacy&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiB78Co5ZPRAhUYTY8KHZ-fDtgQ6AEINjAF#v=onepage&q=sport%20can%20be%20diplomacy&f=false
https://books.google.co.id/books?id=_dpFBAAAQBAJ&pg=PA11&dq=sport+diplomacy&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiB78Co5ZPRAhUYTY8KHZ-fDtgQ6AEINjAF#v=onepage&q=sport%20can%20be%20diplomacy&f=false
http://booksandjournals.brillonline.com/deliver/1871191x/8/3-4/1871191X_008_03-04_s003_text.pdf?itemId=/content/journals/10.1163/1871191x-12341257mimeType=application/pdf
http://booksandjournals.brillonline.com/deliver/1871191x/8/3-4/1871191X_008_03-04_s003_text.pdf?itemId=/content/journals/10.1163/1871191x-12341257mimeType=application/pdf
http://booksandjournals.brillonline.com/deliver/1871191x/8/3-4/1871191X_008_03-04_s003_text.pdf?itemId=/content/journals/10.1163/1871191x-12341257mimeType=application/pdf
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menjadi lebih respect. Ping-Pong terbukti dapat menjadi alat diplomasi 

Tiongkok baik dalam konteks hubungan bilateral18 maupun multilateral19. 

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai bagaimana Ping-Pong dapat menjadi alat diplomasi bagi Tiongkok. 

Ping-Pong adalah salah satu cabang olahraga namun bagi Tiongkok dianggap 

sebagai kekuatan dan bahkan instrumen dalam menjalin hubungan 

internasional. Hal menarik lainnya adalah Ping-Pong yang bukan berasal dari 

Tiongkok menjadi alat diplomasi bagi Tiongkok bahkan menjadi kebijakan 

luar negeri Tiongkok. Skripsi ini akan membahas mengenai pengalaman 

Tiongkok dalam menggunakan Ping-Pong sebagai alat diplomasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Diplomasi merupakan salah satu konsep dalam Hubungan Internasional. 

Dilihat dalam penelitian ini, Tiongkok memilih Ping-Pong sebagai alat 

diplomasi. Dari penjelasan singkat tersebut, peneliti fokus pada perumusan 

masalah penelitian yaitu: Bagaimana Ping-Pong menjadi Alat Diplomasi 

Olahraga Tiongkok? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Melihat dari paparan rumusan masalah dan latar belakang penelitian ini, 

dengan fokus kajian Diplomasi dan tema Ping-Pong sebagai alat diplomasi 

                                                           
18 Bilateral adalah kerjasama antara dua pihak baik negara maupun organisasi. G. R. Berridge, 

2002, Diplomacy: Theory and Practice (Second Edition), New York: PALGRAVE, hal. 132. 
19 Multilateral adalah kerjasama yang diikuti banyak pihak baik negara maupun organisasi. Ibid, 

hal. 146. 



 

6 

 

Tiongkok, maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui dan 

menjelaskan bagaimana Ping-Pong menjadi Alat Diplomasi Olahraga 

Tiongkok. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, tulisan akan didukung oleh pernyataan-pernyataan 

resmi untuk mendukung pembuktian sebuah konflik yang telah diteliti. 

Penelitian terdahulu membantu penelitian untuk menyatakan hal-hal tersebut 

juga berfungsi memperkaya data. Maka dengan penelitian terdahulu dapat 

membantu menjawab rumusan masalah bagaimana Ping-Pong menjadi alat 

diplomasi olahraga Tiongkok, juga dapat memperdalam penelitian mengenai 

diplomasi olahraga. 

1.4.1 Diplomasi Olahraga di Negara Lain 

Olahraga tidak hanya bermakna sebagai olahraga saja, melainkan 

berkaitan dengan kepentingan politik contohnya berdiplomasi.20 Cara 

olahraga menjadi alat diplomasi beragam, bahkan kadang tidak 

direncanakan tetapi memiliki moment yang tepat bagi negara untuk 

menjalankan diplomasi pada saat itu. Penulis mengambil diplomasi 

olahraga model Laverty yaitu olahraga dapat dikatakan diplomasi melalui 

kemenangan, boikot dan kericuhan.21 Penulis juga mengambil diplomasi 

                                                           
20 Aaron Beacom, 2012, International Diplomacy and the Olyimpic Movement: The New 

Mediators, New York: Palgrave Macmillan, diakses pada: http://bookzz.org/book/2687067/06d04e 

(5/1/2017, 11:51 WIB) 
21 Alexander Laverty, 2010, Sports Diplomacy and Apartheid South Africa, 

https://theafricanfile.com/politicshistory/sports-diplomacy-and-apartheid-south-africa/ (14/5/2016, 

01:57 WIB) 

http://bookzz.org/book/2687067/06d04e
https://theafricanfile.com/politicshistory/sports-diplomacy-and-apartheid-south-africa/
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olahraga model Grix yang menyimpulkan bahwa event olahraga berisi 

kepentingan-kepentingan politik terutama dalam hal diplomasi untuk 

memajukan perekonomian negara dan membentuk citra yang baik bagi 

negara tersebut.22 

Penelitian terdahulu yang pertama dari RMZ. Yulian Nirwansyah yang 

berjudul “Peran Sea Games 2007 Dalam Diplomasi Kebudayaan (Studi Kasus: 

Konflik Thailand Dengan Negara-Negara Asia Tenggara”.23 Nirwansyah meneliti 

mengenai Sea Games 2007 yang diselenggarakan di Thailand. Dengan 

menyelenggarakan event ini, Thailand bertujuan untuk memperbaiki citra 

Thailand dari pandangan negara-negara Asia Tenggara yang pada saat itu 

Thailand sedang dilanda konflik. Dalam pembukaan event ini, Thailand 

mempertunjukkan berbagai macam ciri khas Thailand seperti tarian 

dengan mengenakan pakaian khas Thailand. Diplomasi modern adalah 

diplomasi yang terbuka, artinya diplomasi modern yang konvensional 

menganut dasar kompetisionistik yang berarti setiap bangsa dianggap 

mempunyai keinginan untuk mempertunjukkan keunikan, ciri khas, serta 

keunggulan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dengan memamerkan 

keunggulannya, citra bangsa akan meningkat dan memperoleh kehormatan 

yang tinggi. 

                                                           
22 Jonathan Grix, 2014, Leveraging Legacies From Sports Mega-Events: Concepts and Cases, 

New York: Palgrave Macmillan. 
23 RMZ. Yulian Nirwansyah, 2009, Peran Sea Games 2007 Dalam Diplomasi Kebudayaan (Studi 

Kasus: Konflik Thailand Dengan Negara-Negara Asia Tenggara), Skripsi, Yogyakarta: Jurusan 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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Penelitian terdahulu kedua berjudul “The Penetration of Judo in the 

World of Japan” oleh Gotaro Ogawa.24 Ogawa meneliti mengenai 

Olahraga Nasional Jepang yaitu Judo. Dengan memiliki Olahraga 

Nasional yang juga lahir di Jepang dan merupakan aset besar negara, 

Jepang bertanggung jawab untuk mempertahankan Judo agar tidak diklaim 

menjadi Olahraga Nasional negara lain. Menurut Ogawa dalam 

mempertahankan Judo, Jepang memakai kebijakan “medal-first policy” 

yaitu melalui kemenangan-kemenangan Jepang pada saat kejuaraan Judo 

Internasional. Gelar juara dunia yang akan mempertahankan Judo untuk 

tetap menjadi Olahraga Nasional Jepang. Hal ini diwujudkan para judoka 

Jepang dengan menang diberbagai kompetisi Internasional Judo hingga 

Jepang diklaim sebagai negara Juara Dunia Judo.25 

Sesuai dengan model diplomasi olahraga Laverty, bahwa olahraga 

dapat menjadi alat diplomasi melalui kemenangan. Kemenangan yang 

diraih oleh atlit Jepang tersebut menjadi diplomasi bagi Jepang untuk 

membentuk image juara dunia bagi publik internasional dan 

mempertahankan Judo untuk tetap menjadi Olahraga Nasional asli 

Jepang.26 

                                                           
24 Gotaro Ogawa, 2008, The Penetration of Judo in the World of Japan, Japan: Solidarity of 

International Judo Education, Voice Of Japan, diakses melalui http://www.judo-

voj.com/contents/splidarity.html (7/1/2017, 11:00 WIB) 
25 Pada tahun 2015, diwakili oleh Judoka bernama Takanori Nagase, Jepang ditetapkan sebagai 

juara dunia Judo. Atlit Jepang tersebut telah memenangkan kejuaraan Judo seperti Grand Slam 

yang diadakan oleh tuan rumah yaitu di Tokyo pada 2013 dan 2014, World Championships 

Astana, All Japan Judo Championship, hingga menjadi juara pada event yang diadakan IJF 

(International Judo Federation) yaitu IJF World Master Rabat, dan kejuaraan dunia lainnya. 
26 Informasi mengenai kemenangan-kemenangan Nagase diakses pada: 

http://www.judoinside.com/judoka/79316/Takanori_Nagase/judo-career (7/1/2017, 11:56 WIB) 

 

http://www.judo-voj.com/contents/splidarity.html
http://www.judo-voj.com/contents/splidarity.html
http://www.judoinside.com/judoka/79316/Takanori_Nagase/judo-career
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Penelitian terdahulu ketiga oleh Lunda Ira Innayah berjudul “Peran 

Diplomasi Kriket Dalam Membuka Jalan Perdamaian Bagi Perseteruan 

India-Pakistan (Cricket diplomacy to open the peace on Indo-Pakistani 

conflicts)”.27 Innayah meneliti mengenai Kriket yang merupakan salah 

satu olahraga dan menjadi alat diplomasi. Kriket digunakan India dan 

Pakistan sebagai media diplomasi. Dua negara ini telah lama berkonflik 

dengan masalah agama dan masalah nuklir sebagai pemicunya.  

Keregangan antara dua negara tersebut terasa bagi Internasional karena 

dua negara tersebut dibantu oleh negara-negara yang juga tengah 

berkonflik. Oleh karena itu, olahraga kriket berperan besar dalam 

memperbaiki hubungan kedua negara ini. 

Dengan memakai konsep diplomasi olahraga model Grix yaitu melalui 

event, dalam rangka menyambut pertandingan semifinal Piala Dunia 

Kriket tahun 2011 di India, Pakistan menyatakan akan membebaskan 

mata-mata India yang telah 27 tahun dipenjara di Pakistan. Respon positif 

dari India terlihat dari diberikannya lima ribu visa bagi penggemar kriket 

dari Pakistan untuk menonton pertandingan kriket tersebut. 

Penelitian terdahulu keempat berjudul “Taekwon-Do: A Broken 

Family?” oleh David Lo. Di Korea juga memiliki Olahraga Nasional yaitu 

Taekwon-Do. Dalam sejarahnya, Taekwon-Do disebut olahraga dan ada 

juga yang menyebutnya beladiri. Taekwon-Do berperan besar dalam 

                                                           
27 Lunda Ira Innayah, 2012, Peran Diplomasi Kriket Dalam Membuka Jalan Perdamaian Bagi 

Perseteruan India-Pakistan (Cricket diplomacy to open the peace on Indo-Pakistani conflicts), 

Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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memperbaiki image yang baik bagi Korea yang sempat dilanda konflik 

domestik karena perbedaan aliran Taekwon-Do, yaitu dengan cara 

mengajarkan hingga membangun sekolah Taekwon-Do di beberapa negara 

seperti Amerika dan New Zealand.28 Bahkan di Amerika, banyak atlit-atlit 

Taekwon-Do terbaik29 lahir dari ajaran guru besar Taekwon-Do Korea. 

Amerika dan New Zealand tertarik untuk belajar Taekwon-Do berkat 

kericuhan yang diakibatkan oleh perbedaan aliran Taekwon-Do oleh WTF 

dan ITF pada tahun 1972.30 Kedua organisasi ini menganggap Taekwon-

Do dari sudut pandang yang berbeda, baik dalam hal pengertian dari 

Taekwon-Do, hingga perbedaan dalam peraturan permainan Taekwon-Do. 

Seperti model diplomasi olahraga oleh Laverty31, kericuhan dapat 

membuat olahraga menjadi alat diplomasi. Namun, kericuhan tersebut 

akhirnya dihentikan oleh sesama penggemar Taekwon-Do yang ingin 

mendamaikan Taekwon-Do walaupun berbeda aliran. Taekwon-Do juga 

menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memperbaiki hubungan 

Korea Utara dan Korea Selatan.  

 

 

 

                                                           
28 David Lo, 2011, Taekwon-Do: A Broken Family?, ITFNZ Inc 2016, diakses melalui 

http://www.itkd.co.nz/reference/essays/6-broken_family.pdf (7/1/2017, 12:55 WIB) 
29 Salah satu atlit terbaik dari Amerika yang diajarkan oleh master Taekwon-Do korea adalah 

Muhammad Ali. Muhammad Ali sempat menjadi juara dunia Martial Arts sebelum akhirnya 

meninggal. 
30 WTF merupakan World Taekwon-Do Federation yang menganggap Taekwon-Do adalah 

olahraga. ITF adalah International Taekwon-Do Federation yang menganggap Taekwon-Do adalah 

beladiri. 
31 Laverty, Op. Cit. 

http://www.itkd.co.nz/reference/essays/6-broken_family.pdf
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1.4.2 Diplomasi Ping-Pong 

Penelitian terdahulu kelima disusun oleh Mayumi Itoh dan berjudul 

“The Origin of Ping-Pong Diplomacy: The Forgotten Architect of Sino-U.S. 

Rapprochement”. Itoh membahas mengenai Tiongkok yang menetapkan Ping-

Pong sebagai Olahraga Nasional Tiongkok.  Hal ini didukung dari Ping-

Pong yang bisa menjadi alat diplomasi bagi Tiongkok. Ping-Pong telah 

membantu normalisasi renggangnya hubungan Tiongkok dan Amerika 

Serikat yang merupakan dampak dari komunisme di Tiongkok. Hal ini 

bermula saat diadakannya The 31st World Table Tennis Championship di 

Nagoya, Jepang.32 Tidak melalui diplomat dan proses diplomatis, 

melainkan melalui bertemunya atlit Tiongkok dan Amerika Serikat di 

pertandingan tersebut. 

Hubungan baik yang dibangun oleh kedua atlit memberikan respon 

positif bagi kedua pemimpin negara. Segera setelah mengetahui hubungan 

baik kedua atlit, pemimpin Tiongkok yang pada saat itu adalah Mao 

Zedong mengundang delegasi-delegasi Ping-Pong Amerika Serikat di 

pertandingan tersebut untuk berkunjung ke Tiongkok. Richard Nixon yang 

pada saat itu adalah presiden Amerika Serikat memberikan respon positif 

pula dan melakukan kunjungan ke Tiongkok pada 1972. Pada akhirnya 

proses normalisasi hubungan berhasil. Mao Zedong menetapkan diplomasi 

Ping-Pong sebagai kebijakan luar negeri Tiongkok.33 

                                                           
32 Itoh, Op. Cit. 
33 Bajora Rahman, 2012, Diplomasi Hip Hop Sebagai Diplomasi Budaya Amerika Serikat, Skripsi, 

Depok: Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Indonesia. 
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Penelitian terdahulu yang keenam berjudul "Friendship First": China's 

Sports Diplomacy during the Cold War” diteliti oleh Wang Guanhua. 

Guanhua membahas mengenai Ping-Pong yang kembali digunakan oleh 

Tiongkok sebagai alat diplomasi untuk mempererat hubungan kerjasama 

dengan negara lain terutama antara Asia, Afrika dan Amerika Latin 

dengan mengadakan pertandingan persahabatan Ping-Pong di Beijing pada 

tahun 1973.34 Para pemimpin negara-negara yang berpartisipasi dalam 

pertandingan persahabatan menganggap bahwa pertandingan ini berisi 

kepentingan politik. Mereka juga beranggapan bahwa event seperti ini 

penting bagi perkembangan kerjasama bilateral maupun multilateral.35 

Penelitian terdahulu yang ketujuh disusun oleh Zhang Qingmin dengan 

judul “Sports Diplomacy: The Chinese Experience and Perspective”. Dalam 

tulisan Qingmin, terdapat penelitian mengenai Beijing Olympic Games yang 

diadakan Tiongkok tahun 2008 dan menjadi event diplomasi. Seperti yang 

dikatakan oleh Laverty, bahwa olahraga dapat menjadi alat diplomasi 

salah satunya melalui kemenangan.36 Dalam Beijing Olympic Games, 

delegasi-delegasi Tiongkok merebut emas diseluruh pertandingan cabang 

olahraga Ping-Pong. Dengan berhasilnya Tiongkok memenangkan seluruh 

pertandingan, terbentuk perspektif internasional bahwa juara dunia Ping-

Pong adalah Tiongkok.37 

 

                                                           
34 Guanhua, Op. Cit. 
35 Dichter, Op. Cit. 
36 Laverty, Op. Cit. 
37 Qingmin, Op. Cit. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

NO NAMA PENELITI 

DAN JUDUL 

PENELITIAN 

TEORI/KONSEP HASIL PENELITIAN 

1 RMZ. Yulian 

Nirwansyah, Peran  

Sea Games 2007 

Dalam Diplomasi 

Kebudayaan (Studi 

Kasus: Konflik 

Thailand Dengan 

Negara-Negara Asia 

Tenggara) 

Diplomasi Budaya, 

Diplomasi Olahraga 

model Grix (event) 

 

Thailand yang sedang 

dilanda konflik ingin 

memperbaiki citra 

Negaranya dari pandangan 

Negara-Negara Asia 

Tenggara dengan cara 

menjadi tuan rumah dalam 

event Sea Games dan 

mempertunjukkan keunikan 

budayanya, ciri khas, dan 

keunggulan negaranya dalam 

pembukaan acara tersebut. 

2 Gotaro Ogawa, The 

Penetration of Judo 

in the World of 

Japan 

Diplomasi Olahraga 

model Laverty 

(kemenangan) 

Jepang memiliki Olahraga 

Nasional yaitu Judo. Dalam 

mempertahankan Judo, 

Jepang menggunakan 

kebijakan “medal-first 

policy” yaitu melalui 

kemenangan-kemenangan 

Judo di berbagai macam 

kompetisi. Dengan 

kemenangan, akan 

membangun image  Jepang  

sebagai Juara Dunia Judo. 

3 Lunda Ira Innayah, 

Peran Diplomasi 

Kriket Dalam 

Membuka Jalan 

Perdamaian Bagi 

Perseturuan India-

Pakistan (Cricket 

Diplomacy to open 

the peace on Indo-

Pakistani conflicts) 

Diplomasi Budaya, 

Diplomasi Olahraga 

model Grix (event) 

India dan Pakistan yang 

dilanda konflik agama dan 

masalah nuklir berdamai 

karena event pertandingan 

semifinal Piala Dunia Kriket 

2011 di India. Ditandai 

dengan Pakistan yang 

membebaskan mata-mata 

India yang telah 27 tahun 

dipenjara di Pakistan, 

sedangkan India yang 
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memberikan lima ribu visa 

bagi penggemar kriket dari 

Pakistan untuk menonton 

pertandingan Kriket tersebut. 

4 David Lo, Taekwon-

Do: A Broken 

Family? 

Diplomasi Olahraga 

model Laverty 

(kericuhan) 

Taekwon-Do merupakan 

Olahraga Nasional Korea. 

WTF dan ITF adalah 

organisasi Taekwon-Do 

dengan WTF menganggap 

Taekwon-Do olahraga 

sedangkan ITF 

menganggapnya beladiri. 

Berkat kericuhan perbedaan 

sudut pandang ini, Negara 

lain seperti Amerika dan 

New Zealand tertarik untuk 

mempelajari Taekwon-Do. 

5 Mayumi Itoh, The 

Origin of Ping-Pong 

Diplomacy: The 

Forgotten Architect 

of Sino-U.S. 

Rapprochement 

Ping-Pong 

Diplomacy, 

Diplomasi Olahraga 

model Grix (event) 

Ping-Pong menjadi alat 

diplomasi dalam normalisasi 

hubungan Tiongkok-

Amerika Serikat yang 

merupakan dampak dari 

komunisme di Tiongkok. 

Berawal dari The 31st World 

Table Tennis Championship 

di Nagoya, Jepang, 

hubungan baik yang dijalin 

antara atlit Ping-Pong 

Tiongkok dan Amerika 

Serikat direspon baik oleh 

Mao Zedong dengan 

mengundang para atlit Ping-

Pong Amerika Serikat 

berkunjung ke Tiongkok, 

diikuti kunjungan oleh 

Nixon ke Tiongkok tahun 

1972. 

6 Wang Guanhua, The 

Journal of American-

East Asian Relations: 

Ping-Pong 

Diplomacy, 

Diplomasi Olahraga 

Dalam mempererat 

hubungan Tiongkok dengan 

Negara-Negara Asia, Afrika 
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“Friendship First”: 

China’s Sport 

Diplomacy during 

the Cold War 

model Grix (event) dan Amerika Latin, diadakan 

pertandingan persahabatan 

Ping-Pong tahun 1973 di 

Beijing. 3 wilayah Negara 

tersebut menetapkan bahwa 

event ini merupakan event 

diplomasi yang penting bagi 

perkembangan kerjasama 

bilateral dan multilateral. 

7 Zhang Qingmin, 

Sports Diplomacy: 

The Chinese 

Experience and 

Perspective 

Ping-Pong 

Diplomacy, 

Diplomasi Olahraga 

model Laverty 

(kemenangan) 

Delegasi-delegasi asal 

Tiongkok (tuan rumah) 

dalam Beijing Olympic 

Games tahun 2008, merebut 

seluruh medali emas pada 

pertandingan cabang 

olahraga Ping-Pong. Dengan 

kemenangan ini, negara 

Tiongkok ditetapkan sebagai 

juara dunia Ping-Pong. 

8 Miranda Ayu 

Pusparini, Ping-Pong 

Sebagai Alat 

Diplomasi Tiongkok 

Diplomasi Olahraga 

model Laverty 

(kemenangan, dan 

model Grix (event). 

Ping-Pong merupakan 

olahraga dari Inggris yang 

resmi menjadi Olahraga 

Nasional Tiongkok.Ping-

Pong memiliki posisi 

penting dalam dunia politik 

Tiongkok yaitu untuk 

memperbaiki dan 

mempererat hubungan 

dengan negara lain. Ping-

Pong juga berperan dalam 

membentuk citra juara bagi 

Tiongkok dari pandangan-

pandangan negara lain 

melalui kemenangan pada 

kejuaraan-kejuaraan 

internasional yang diadakan 

di Tiongkok maupun di luar 

Tiongkok. 
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1.5 Teori dan Konsep 

Diplomasi Olahraga 

Konsep besar dalam penelitian ini ialah Diplomasi. Harold Nicholson 

mengatakan bahwa diplomasi erat kaitannya dengan politik luar negeri, 

negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi.38 Poin terpenting yaitu 

terletak pada bagaimana kualitas dari proses negosiasi tersebut. Dengan 

kualitas baik dari negosiasi antar pihak maka hasil yang diperoleh akan 

sesuai yang diinginkan.39 Dapat disimpulkan bahwa diplomasi fokus 

terhadap keinginan negara untuk membangun hubungan yang baik dengan 

negara lainnya melalui negosiasi, dan memerlukan kelihaian berbicara, 

bersikap juga dengan cara-cara lainnya tanpa menggunakan kekerasan atau 

militer.40 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil titik fokus Diplomasi Publik 

sebagai salah satu bagian dari diplomasi. Diplomasi publik berisi 

propaganda dan diplomasi budaya. Dengan propaganda dan diplomasi 

budaya sebagai alat bagi diplomat untuk mencapai kepentingan politik 

negaranya.41 Namun seiring perkembangan zaman timbul istilah, “virtual 

diplomacy” atau yang biasa disebut “diplomacy without diplomat” dalam 

diplomasi publik. Menurut Nicholson hal ini merupakan akibat dari 

                                                           
38 Harold Nicholson, 1942, Diplomacy, London: The Home University Library of Modern 

Knowledge, diakses pada 

https://books.google.co.id/books/about/Diplomacy.html?id=w0mXnQEACAAJ&redir_esc=y 

(28/12/2016, 13:34 WIB) 
39 Diakses pada: http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf 

(28/12/2016, 13:29 WIB) 
40 Sukawarsini Djelantik, 2008, Diplomasi Antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu. 
41 Berridge, Op. Cit. 

https://books.google.co.id/books/about/Diplomacy.html?id=w0mXnQEACAAJ&redir_esc=y
http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf
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pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang 

menyebabkan peran para diplomat turun menjadi tenaga administrasi elite. 

Perkembangan teknologi informasi memudahkan penyebaran informasi 

dan komunikasi untuk publik dan memudahkan jalannya negosiasi oleh 

siapapun.42  

Diplomasi Publik menurut Leonard memiliki tingkatan-tingkatan 

dalam implementasinya.43 Dalam tiap tingkatan memiliki aktivitas yang 

berbeda-beda. Tingkat yang pertama adalah pengenalan yang merupakan 

dasar bagi suatu negara dalam melakukan diplomasi publik yaitu dengan 

membentuk citra baru kepada publik mengenai negara yang bersangkutan 

dapat dengan mengangkat ciri khas yang sebelumnya sudah ada atau 

dengan mengusung hal baru dari negara tersebut. Tingkatan kedua adalah 

pembentukan apresiasi yang bersifat positif, yaitu dengan menunjukkan 

kepada publik bahwa negara memiliki kualitas yang baik dalam hal yang 

telah ditunjukkan pada tingkat pengenalan. Setelah publik memandang 

positif, maka tingkatan yang ketiga adalah meningkatkan hubungan baik 

dengan negara tersebut, yang terlihat dari negara lain ingin lebih dekat 

dengan negara yang bersangkutan karena telah memiliki posisi penting 

dalam dunia internasional, hal yang dilakukan adalah dengan berkunjung 

ke negara yang bersangkutan untuk mempelajari dan lebih mengenal hal-

hal yang ada di negara tersebut terutama yang menjadi ciri khas negara 

yang membuat negara itu menjadi penting. Tidak menutup kemungkinan 

                                                           
42 Djelantik, Op. Cit. 
43 Marc Leonard et. al., 2002, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, hal, 8, 

dalamTonny Dian Effendi, 2011, Diplomasi Publik Jepang, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 18. 
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negara yang bersangkutan juga akan lebih dulu mengundang negara lain 

untuk datang ke negaranya agar mengetahui nilai-nilai yang ingin 

disampaikan terhadap hal yang telah dikenalkan sebelumnya. 

Mengenalkan, membentuk pandangan positif, hingga meningkatkan 

hubungan baik telah dilalui suatu negara dalam melakukan diplomasi 

publik, maka tingkatan yang terakhir adalah mempengaruhi. Negara lain 

yang telah terikat pandangan suatu negara yang penting akan tertarik untuk 

membangun kerjasama seperti berinvestasi pada negara yang 

bersangkutan. Negara lain juga akan menaruh kepercayaan bahwa negara 

yang bersangkutan memiliki hal yang menjadi ciri khasnya tanpa bisa 

digantikan negara lain.44 Kini, diplomasi olahraga juga termasuk bagian 

dari diplomasi publik. Tidak hanya melalui event olahraga yang diadakan 

negara, melainkan atlit-atlit yang mewakili negara masing-masing yang 

menjadi “diplomat”. 

Olahraga selain dimainkan, ditandingkan dan dipertontonkan juga 

dapat mempengaruhi aspek sosial, budaya, politik dan diplomasi.45 

Menurut Alexander Laverty46, olahraga dapat disebut sebagai alat 

diplomasi dari 3 hal; Pertama, penggunaan diplomasi melalui kemenangan 

yang dapat menjadi kesuksesan politik. Dengan menjadi pemenang, 

                                                           
44 Ibid. 
45 Stuart Murray, Commentary: The Two Halves of Sports-Diplomacy, Journal of Diplomacy and 

Statecraft, Vol. 23, No. 3, Taylor and Francis Group: Routledge, hal. 576-592, diakses pada: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592296.2012.706544?scroll=top&needAccess=tru

e (6/1/2017, 15:43 WIB) 
46 Raisa Muthmaina, 2012, Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010 Sebagai Diplomasi dalam 

Memperluas Marketing Power Afrika Selatan, Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592296.2012.706544?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592296.2012.706544?scroll=top&needAccess=true
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seseorang dengan negara yang diwakilinya akan dipandang hebat oleh 

negara lain hingga ditakuti. Kedua, adanya boikot terhadap kompetisi 

antar tim nasional. Hal ini biasa dilakukan oleh publik dalam suatu negara 

yang menolak kebijakan atau rezim dan memaksa pemerintah untuk 

merubah kebijakan tersebut.47 Ketiga, kericuhan pada saat kompetisi yang 

disebabkan oleh saling tidak menyukai yang menyebabkan adanya ‘anti’.48 

Kericuhan dan Boikot adalah dua hal yang berkaitan pada diplomasi 

olahraga dan menjadi contoh diplomasi olahraga yang negatif, karena 

dengan adanya perasaan ‘anti’ maka publik akan melakukan boikot 

terhadap hal-hal yang membuat pihak-pihak menjadi ricuh.49 

Jonathan Grix mengemukakan bahwa event-event olahraga juga 

menjadi bagian dari diplomasi.50 Event olahraga sering juga disebut Sport 

Mega Event.51 Sport Mega Event merupakan event besar olahraga yang 

memiliki hubungan dengan politik. Dengan mengadakan Sport Mega 

                                                           
47 Boikot dalam diplomasi olahraga dapat dikaitkan dengan konflik Apartheid yang terjadi di 

Afrika Selatan yaitu pemisahan masyarakat kulit putih dan kulit hitam. Bagi negara-negara Afrika, 

terutama Afrika Selatan, Apartheid masih menjadi luka yang dalam. Oleh karena itu, negara-

negara Afrika banyak yang boikot atau tidak mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga di 

event-event besar. Padahal banyak atlit Afrika yang menjadi lawan yang ditunggu negara lain 

karena kemampuannya yang luar biasa dalam olahraga. Sebagai puncaknya, pada Montreal Games 

tahun 1976, Tanzania memboikot para atlitnya untuk tidak mengikuti pertandingan persahabatan 

dengan New Zealand. Tanzania ingin pemerintah Afrika Selatan mengubah kebijakan 

mengundang New Zealand untuk berkunjung ke Afrika Selatan. Negara-negara lain yang pro akan 

Tanzania juga pada akhirnya tidak mengikuti event olahraga tersebut. Pro dan kontra terjadi pada 

waktu hal ini terjadi. Dapat dilihat lebih lengkap pada: 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/17/newsid_3555000/3555450.stm 

(23/01/2017, 23:17 WIB) 
48 Anti pada Kericuhan dapat dicontohkan dari kasus Apartheid. Dilihat dari beberapa negara 

Afrika yang Anti-Apartheid, tidak mengikuti event-event olahraga yang diadakan oleh masyarakat 

kulit putih. 
49 Laverty, Op. Cit. 
50 Grix, Op. Cit. 
51 Graeme Hayes and John Karamichas, 2012, Olympic Games, Mega-Events and Civil Societies: 

Globalization, Enviroment, Resistance, New York: Palgrave Macmillan, diakses pada: 

http://bookzz.org/book/2682285/e634b6 (4/1/2017, 11:19 WIB) 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/17/newsid_3555000/3555450.stm
http://bookzz.org/book/2682285/e634b6
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Event suatu negara dapat memperbaiki image. Event ini juga dapat 

menjadi strategi marketing bagi negara yang menjadi tuan rumah karena 

dengan event ini, terdapat aspek ekonomi, sosial dan budaya.52 Hal-hal 

itulah yang menjadi alasan event olahraga adalah bagian dari diplomasi. 

Kemampuan diplomasi olahraga bahkan melebihi apa yang dapat 

dilakukan oleh para diplomat. Tidak menutup kemungkinan didalam 

kompetisi olahraga terdapat kepentingan politik suatu negara.53 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Menurut Creswell, peneliti harus memahami dengan benar apa yang 

diteliti dan merasa sesuai dengan fokus kajian permasalahan lalu peneliti 

dapat memilih pendekatan dan paradigma penelitian.54 Jenis penelitian 

dalam penelitian ini mengambil metode kualitatif.55 Karena yang diambil 

adalah metode kualitatif, penelitian ini tidak mengumpulkan data secara 

statistik. Peneliti berfokus pada pengumpulan-pengumpulan peristiwa lalu 

dari peristiwa itu muncul perumusan masalah yang menjadi tujuan 

                                                           
52 Kemajuan ekonomi dalam Sport Mega Event salah satunya dengan banyaknya turis yang 

menjadi pendukung negaranya dalam pertandingan atau sekedar menonton. Tidak hanya itu, turis 

juga akan berwisata di negara yang mengadakan pertandingan. Promosi produk negara juga akan 

dilakukan entah dalam slide pada waktu event atau adanya penjualan di stand-stand diluar gelora. 

Sedangkan aspek sosial akan terjadi dimanapun, adanya kontak antara para turis dan masyarakat 

domestiknya. Begitu pula kerjasama antara pemimpin negara yang ikut pertandingan juga menjadi 

lebih baik. Aspek budaya dibuktikan dengan dipamerkannya berbagai macam ciri khas negara, 

biasanya saat membuka acara, negara yang menjadi tuan rumah akan menampilkan ciri khasnya, 

contoh tarian khas dengan memakai pakaian khas negara tersebut, dan sebagainya. 
53 Hayes, Op. Cit. 
54 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 83. 
55 Ibid, hal. 78. Penelitian kualitatif menggunakan metode induktif yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut; peneliti mengumpulkan informasi, peneliti mengajukan pertanyaan, peneliti mencari pola 

(teori), peneliti mengembangkan satu teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lain. 
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penelitian. Teori akan didapatkan saat perumusan masalah ini sudah jelas. 

Kualitatif juga akan membandingkan satu teori dengan teori yang lainnya. 

Jenis penelitian kualitatif melibatkan peneliti56. Peneliti bertugas mencari 

informasi yang baru, melakukan wawancara dari sumber langsung jika 

dapat dilakukan. Data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat 

intrinsik yaitu kurang sempurna. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 

mengambil data secara statistik. Peneliti mengumpulkan data-data yang 

telah ada sejak zaman silam dan dikumpulkan untuk menciptakan teori. 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Peneliti mengambil tipe penelitian deskriptif.57 Penelitian deskriptif 

menggambarkan suatu fenomena yang berasal dari kehidupan sehari-hari 

dengan nilai sosial dan aspek-aspek lain didalamnya. Menggambarkan 

dengan terperinci tentang situasi khusus. Dengan hasil penelitian deskriptif 

ini akan mengarah pada pembentukan teori dan hipotesis. Menurut 

Mas’oed, penelitian deskriptif berfokus pada pertanyaan “bagaimana”.58 

Mely G. Tan59 mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

                                                           
56 Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, diakses pada 

http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110 (18/4/2016, 09:05 WIB) 
57 Silalahi, Op. Cit., hal. 28. 
58 Mochtar Mas’Oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 

LP3S. 
59 Mely G. Tan dalam Silalahi, Op. Cit. 

http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110
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suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala 

lain dalam masyarakat. 

 

1.6.3 Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis. 

Analisis wacana kritis menurut Darma diperkuat dengan kumpulan 

sumber-sumber mengenai sejarah, ekonomi, politik, sosial budaya dalam 

teks yang diteliti.60 Peneliti mengumpulkan sumber-sumber teks dengan 

tujuan dapat menyelesaikan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut 

mengarah pada apa yang diteliti oleh peneliti dan menjadi aset dalam 

melanjutkan dan membatasi penelitian. Teks-teks tersebut digunakan 

sebagai bukti untuk menjelaskan apa yang diteliti oleh peneliti.  

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian, dapat disebut juga sebagai batasan 

penelitian berguna untuk membatasi jajakan atau fokus penelitian. Ruang 

lingkup penelitian sangat penting untuk menghindari salah alur pada 

penelitian ini agar penelitian dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca.  

Ruang lingkup dimaksudkan untuk penegasan dalam suatu objek 

penelitian. Ruang lingkup berguna untuk menjadi pedoman dasar peneliti 

yang baik agar tidak melenceng ke arah yang salah dalam observasi dan 

                                                           
60 Beti Winanjar Wati, 2014, Analisis Wacana Kritis Berita Sosial dan Politik Surat Kabar 

Kedaulatan Rakyat, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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segala macamnya.61 Ruang lingkup penelitian terbagi menjadi 2 macam, 

yaitu batasan materi dan batasan waktu penelitian. 

a. Batasan Materi 

Batasan materi dalam ruang lingkup penelitian berfungsi untuk 

membatasi pemilihan materi dari sumber-sumber dan materi yang akan 

dituliskan dalam penelitian. Dalam pembahasan ini, batasan materi yang 

difokuskan penulis adalah penjelasan mengenai penggunaan Ping-Pong 

sebagai alat diplomasi oleh Tiongkok. 

 

b. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam ruang lingkup penelitian berfungsi untuk 

membatasi penulis dalam melakukan penelitian dikisaran waktu yang 

difokuskan dalam penelitian agar pembahasan tidak meluas. Batasan 

waktu dalam skiripsi ini berawal dari Ping-Pong yang menjadi alat 

diplomasi dalam normalisasi hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat  

pada tahun 1972 hingga kemenangan Tiongkok pada kejuaraan 

internasional Ping-Pong yang diadakan di Malaysia pada tahun 2016. 

 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

rancangan penelitian. Metode pengumpulan data menjelaskan asal muasal 

ide yang peneliti dapatkan saat meneliti kajian. Menjelaskan kepada para 

                                                           
61 Pengertian lebih lengkap mengenai ruang lingkup dapat diakses dalam 

http://digilib.uinsby.ac.id/355/5/Bab%203.pdf (20/4/2016, 02:44 WIB) 

http://digilib.uinsby.ac.id/355/5/Bab%203.pdf
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pembaca sumber-sumber yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian 

ini. Data-data yang telah dikumpulkan berguna untuk menjawab 

pertanyaan, menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti harus menentukan instrumen62 penelitan 

terlebih dahulu. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data-data 

yang akan dikumpulkan untuk dianalisis dan diinterpretasi. Dalam 

mengumpulkan data dapat menggunakan berbagai teknik-teknik 

pengumpulan data.63 Dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian 

deskriptif, peneliti mengumpulkan data dari sumber sekunder. Sumber 

sekunder yang dimaksud adalah buku-buku, skripsi dan tesis, jurnal-jurnal 

dan artikel-artikel yang berasal dari sumber online, yang mengarah pada 

judul dan kajian penelitian ini.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Silalahi, Op. cit., hal.280. Instrumen data yang dimaksud dapat dicontohkan seperti dalam 

metode angket maka instrumen yang dibutuhkan adalah daftar angketnya. Semisal pula metode 

online maka instrumennya adalah data-data valid dari suatu website tersebut. 
63 Ibid. 
64 Ibid., hal. 291. 
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1.7 Kerangka Penelitian 

Grafik 1.1 Kerangka Penelitian 

 

Dengan kerangka penelitian diatas, peneliti menetapkan lokus dan fokus 

dari penelitian ini. Lokus dan fokus penelitian merupakan sasaran dari suatu 

penelitian. Pengertian dari lokus adalah siapa atau apa yang diteliti. Lokus 

dalam penelitian ini menjelaskan bahwa olahraga tidak hanya sekedar 

permainan/pertandingan. Olahraga memiliki kepentingan lain didalamnya 
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Tiongkok
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salah satunya aspek politik. Olahraga dapat menjadi alat diplomasi bagi suatu 

negara.  

Fokus merupakan spesifikasi dari lokus. Fokus kajian dalam penelitian ini 

membahas salah satu cabang olahraga yaitu Ping-Pong yang digunakan 

sebagai alat diplomasi bagi Tiongkok. Hubungan Tiongkok yang kurang baik 

dengan negara lain dapat diperbaiki dengan Ping-Pong. Tiongkok juga 

membangun citra baik melalui Ping-Pong tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok 

menetapkan Ping-Pong sebagai alat diplomasi. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB JUDUL BAB ISI 

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.4.1 Diplomasi Olahraga di Negara 

Lain 

1.4.2 Diplomasi Ping-Pong 

1.5 Teori/Konsep 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelittian 

1.6.2 Tipe Penelitian 

1.6.3 Metode Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

b. Batasan Waktu 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

1.7 Kerangka Penelitian 

1.8 Sistematika Penulisan 
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BAB II Sejarah Ping-

Pong di Tiongkok 

2.1 Sejarah Ping-Pong 

2.2 Sejarah Masuknya Ping-Pong di 

Tiongkok 

2.3 Sejarah Ping-Pong Menjadi 

Olahraga Nasional Tiongkok 

BAB III Penggunaan Ping-

Pong Sebagai 

Alat Diplomasi 

Tiongkok 

3.1 Kejuaraan Internasional Ping-Pong 

di Tiongkok 

3.1.1 The Asian-African- Latin 

American Table Tennis 

Friendship Invitational 

Tournament 1973 

3.1.2 Beijing Olympic Games 2008 

3.1.3 Wisdom 2014 World Junior 

Table Tennis Championship 

3.2 Kejuaraan Internasional Ping-Pong 

di Luar Tiongkok 

3.2.1 ITTF World Team Cup 2015 

3.2.2 Perfect 2016 World Table 

Tennis Championship 

3.3 Ping-Pong Sebagai Diplomasi 

Olahraga dan Diplomasi Publik 

Tiongkok 

 BAB IV Penutup 4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 


