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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Didalam dunia olahraga, banyak sekali terjadi tindakan - tindakan yang 

tidak diharapkan oleh pihak atlet, pelatih dan bahkan klub sekalipun. 

Tindakan- tindakan ini misalnya seperti perkelahian antar atlet dengan atlet, 

antara atlet dengan pelatih dan bisa juga terjadi antara atlet, pelatih dan klub. 

Setiap anggota tim baik atlet atau pelatih harus mempunyai hubungan 

komunikasi yang baik antara keduanya agar tidak terjadi miskomunikasi. 

Karena komunikasi yang baik akan menciptakan suatu pemahaman bersama 

dalam mencapai sebuah tujuan bersama.  

Didalam dunia olahraga basket, peran atlet dan pelatih sama – sama 

memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sebuah tim. Memang tujuan 

dari seluruh tim basket ataupun olahraga lainya adalah sebuah kemenangan. 

Untuk itu diperlukan hubungan timbal balik antara atlet dan pelatih, 

diperlukan juga sebuah kepercayaan agar pelatih dan atlet dapat kompak 

dalam menerapkan strategi atau permainan dilapangan. 

Banyak sekali terjadi permasalahan – permasalahan tim dikarenakan 

adanya hubungan yang kurang baik antara seorang pelatih dan atlet, hal ini 

dapat menganggu tujuan bersama dari sebuah tim itu sendiri. Contohnya yaitu 

ketika tim bola PERSIB Bandung menilai prestasinya terancam menurun 

karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara atlet, pelatih dan 
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manajemen karena adanya perbedaan keinginan dalam perekrutan pemain 

asing yang dilakukan pihak pelatih. Hal ini membuat hubungan antara seluruh 

anggota tim menjadi tidak harmonis dan mengganggu apa yang menjadi 

tujuan bersama tim sehingga PERSIB Bandung 1tidak dapat memaksimalkan 

potensinya untuk meraih prestasi. 

Sedangkan dalam olahraga basket sendiri yaitu permasalahan terjadi 

terhadap tim basket USA ketika tim basket Olimpiade USA melakukan 

pertandingan persahabatan dengan Puerto Riko, pelatih tim USA Larry Brown 

memutuskan tidak memainkan 3 atlet utama mereka yang salah satunya 

merupakan kapten dari tim USA itu sendiri dikarenakan Allen Iverson selaku 

kapten, LeBron James dan Amare Stoudamire selaku atlet dikarenakan mereka 

terlambat datang latihan 5 menit.   

Kemudian olaharaga basket di Indonesia sendiri, terjadi permasalahan di 

kubu Satria Muda Pertamina ketika mereka kalah dari CLS Knight Surabaya. 

Pelatih Satria Muda Pertamina mengakui kekalahan mereka akibat sistem 

permainan yang dirancang pelatih Youbel Sondakh tidak diterapkan dengan 

baik oleh atlet Satria Muda Pertamina sehingga sistem permainan yang 

mereka jalankan tidak berjalan semestinya dan berujung menjadi kekalahan 

untuk Satria Muda Pertamina. Kemudian pelatih Youbel Sondakh mengatakan 

“ kami akan evaluasi dan balas mereka di pertandingan kedua nanti” 

(https://juara.bolasport.com/read/sport/basket/175039-pelatih-satria-muda-

kami-bermasalah-di-sistem-permainan)  

 

https://juara.bolasport.com/read/sport/basket/175039-pelatih-satria-muda-kami-bermasalah-di-sistem-permainan
https://juara.bolasport.com/read/sport/basket/175039-pelatih-satria-muda-kami-bermasalah-di-sistem-permainan
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Dalam sebuah penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang dilakukan 

oleh Monica Rusdianto (2009) tentang seorang pelatih, pelatih harus mampu 

menumbuhkan dan membangkitkan motivasi dari dalam hati seorang atlet 

melalui pendekatan personal dan menumbuhkan kepercayaan diri pada atlet 

secara positif.  

Effendy (1992, h.76) menyatakan bahwa :  

komunikasi interpersonal sebagai komunikasi persuasif secara tatap muka 

mampu memotivasi anggota organisasi agar dapat bekerja dengan 

semangat dan perasaan bahagia serta puas hati demi kebutuhan dan 

produktivitas organisasi. 

 

Menurut penelitian dari (Lafrainiere, dkk., 2008) hubungan yang harmonis 

antara pelatih dengan atletnya adalah yang sangat penting dalam mencapai 

prestasi. Pada umumnya, tugas seorang pelatih bukan hanya melatih fisik 

atletnya, seorang pelatih harus mampu memiliki kemampuan manajerial dan 

kepemimpinan yang baik. Seorang pelatih harus mampu menerapkan aturan, 

norma untuk ditaati para atlet sehingga dapat terjalin kepercayaan antara 

sesama anggota tim baik pelatih atau atlet, kemudian yang terpenting adalah 

menjalin komunikasi yang baik antar pelatih dan atlet sehingga dalam 

menjalankan sebuah tujuan dapat dilakukan secara bersama – sama hingga 

tujuan tersebut tercapai. 

Terdapat banyak jenis olahraga yang menggunakan pelatih, diantaranya 

adalah sepak bola, bola basket, voli, bulu tangkis dan lain sebagainya. 

Olahraga – olahraga ini tidak hanya dilakukan secara individual tetapi 

membutuhkan kerjasama yang baik antara anggota atlet, maupun dengan 

pelatih. 



 
4 

Basket sendiri sangat pesat berkembang di Indonesia, Indonesia memiliki 

sebuah organisasi basket yang dinamai PERBASI yaitu persatuan bola basket 

Indonesia yang berdiri sejak tahun 1951 dipromotori Tony Wen dan Wum 

Latumeten yang ketika itu menjabat sebagai sekretatis Komite Olimpiade 

Indonesia.  PERBASI memiliki banyak liga – liga besar diantaranya IBL atau 

Indonesian Basketball League dan LIMA Liga Mahasiswa, PERBASI adalah 

satu – satunya organisasi yang mengurusi seluruh segala kegiatan basket di 

Indonesia. Untuk tingkat professional ada Indonesia Basketball League yang 

menjadi ajang paling bergengsi di Indonesia sedangkan ajang bergensi yang 

lainya yaitu Liga Mahasiswa yaitu ajang kejuaraan nasional untuk seluruh 

mahasiswa di Indonesia. Seluruh kegiatan Liga tersebut kurang lebih 

dilakukan selama 2-5 bulan setiap tahunnya.  

Kegiatan Indonesia Basketball dimulai sejak tahun 2003 dimana Liga ini 

sudah bergulir selama 15 tahun. Satria Muda Pertamina Jakarta berhasil 

menjuarai sebanyak 8 kali, Aspac Jakarta 4 kali, CLS Knight Surabaya 1 kali 

dan Pelita Jaya Jakarta 1 kali. Sedangkan untuk kompetisi Liga Mahasiswa 

kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Liga ini telah bergulir salam 

5 musim.  Musim ke- 1 yang dimenangkan oleh Institut Teknologi Harapan 

Bandung atau ITHB tahun 2012-2013, kemudian musim ke- 2 yang 

dimenangkan oleh Universitas Surabaya atau UBAYA tahun 2013-2014, 

kemudian musim ke- 3, musim ke - 4 dan musim ke- 5 yang dimenangkan 

oleh Universitas Pelita Harapan atau UPH tahun 2014-2017. 

Pada ajang liga paling bergengsi antara mahasiswa seluruh Indonesia atau 
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yang kita kenal dengan LIMA, Universitas Pelita Harapan meraih gelar 

tebanyak yaitu sebanyak 3 kali berturut – turut pada tahun 2015, 2016, dan 

2017. Hal ini tentunya merupakan hasil kerja keras dari seluruh anggota tim, 

baik pelatih, atlet dan official lainnya. Universitas Pelita Harapan yang 

dipimpin oleh pelatih Stephen Metcalfe asal USA menerapkan sistem latihan 

disiplin yang tinggi. Stephen Metcalfe mengatakan “ Pertandingan bukan 

mengenai diri sendiri dari si atlet, tetapi bentuk tanggung jawab seluruh 

anggota tim, bentuk kepercayaan seluruh anggota tim. Jadi segala sesuatunya 

bukan untuk kepentingan pribadi, hal itu selalu ditanamkan oleh pelatih 

terhadap seluruh atlet. Kami selalu melakukan latihan pagi dan berlatih lebih 

keras setiap harinya, seluruh anggota tim sangat berarti untuk saya, semua 

atlet saya turunkan dalam pertandingan karena saya percaya mereka. Ketika 

kita saling percaya satu sama lain, akan timbul dan meciptakan perubahan dan 

membawa tim basket putra Universitas Pelita Harapan Eagles ke level yang 

lebih tinggi.  

(http://www.beritasatu.com/olahraga/467300-tim-basket-uph-eagles-

masuk-jajaran-top-nasional.html)  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Universitas Pelita Harapan sendiri didalam perjalanannya mereka untuk 

bisa menjuarai kompetisi - kompetisi yang ada tentu tidak lepas dari hubungan 

yang terjadi diantara pelatih dan atlet. Contoh dari komunikasi interpersonal 

yang terjadi diantara pelatih dan atlet itu sendiri bisa berupa memberikan 

perintah dalam pertandingan,  dan juga instruksi pada saat latihan.  

http://www.beritasatu.com/olahraga/467300-tim-basket-uph-eagles-masuk-jajaran-top-nasional.html
http://www.beritasatu.com/olahraga/467300-tim-basket-uph-eagles-masuk-jajaran-top-nasional.html
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 Komunikasi interpersonal yang terjadi diantara pelatih dan atlet ini tentu 

tidak dapat dihindari, dikarenakan hal ini dibutuhkan dalam proses 

terbentuknya hubungan antara pelatih dan atlet, hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Julian T. Wood (2004, h.22)  

komunikasi interpersonal adalah proses seleksi tersistem, unik dan sedang 

berlangsung antara dua orang atau lebih yang saling membangun 

pengetahuan tentang satu individu dengan individu lainnya dan 

membentuk suatu makna bersama. 

 

 Sedangkan menurut Pedersen, Miloch, Laucella (2007, p.97) 

Komunikasi interpersonal dalam olahraga adalah hubungan dua arah antar 

individu yang ada di dalam ruang lingkup olahraga. Kapanpun dua orang 

atau lebih berkomunikasi dalam lingkup olahraga maka mereka termasuk 

komunikasi interpersonal dalam olahraga. 

 

 Menurut pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal dalam olahraga adalah proses komunikasi antara dua orang lebih 

didalam ruang lingkup olahraga untuk membentuk makna dalam mencapai 

sebuah tujuan bersama. 

 Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tim basket putra Universitas 

Pelita Harapan Eagles, hal ini menjadi perhatian peneliti dikarenakan 

Universitas Pelita Harapan terutama tim basket putra berhasil menjadi juara 3 

kali berturut – turut, tentunya hal ini menjadi sangat menarik, karena dalam 

sebuah perlombaan yang dimenangkan sebuah tim, peran besar terdapat pada 

pelatih dan pemain yang ada didalam tim tersebut. Kemudian peneliti 

diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang komunikasi 

interpersonal antara pelatih dan atlet di Universitas Pelita Harapan yang 
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mampu menjuarai ajang bola basket bergengsi nasional antara mahasiswa se- 

Indonesia 3 kali berturut – turut pada tahun 2014, 2015 dan 2016. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

“ Bagaimana fungsi komunikasi interpersonal antara pelatih dengan atlet 

basket putra Universitas Pelita Harapan Eagles dalam meningkatkan prestasi? 

” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitan yang hendak dicapai peneliti yakni : 

Untuk mengetahui fungsi komunikasi interpersonal antara pelatih dan atlet 

basket  putra Universitas Pelita Harapan dalam meningkatkan prestasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Peneliti berharap bahwa penelitian ini memberikan beberapa manfaat 

seperti : 

1) Manfaat Akademis 

Manfaat akademi dari penelitian ini untuk menambah referensi penelitian 

tentang komunikasi interpersonal antara pelatih dan atlet basket Universitas Pelita 

Harapan agar dapat menjadi suatu tujuan bersama. 

2) Manfaat Praktis 
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Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan 

tambahan mengenai komunikasi interpersonal terutama dalam konteks 

komunikasi olahraga. Kemudian juga diharapkan bisa membantu perkembangan 

dunia olahraga khususnya bola basket. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan di dalam melakukan 

penelitian. Subjek penelitian adalah Universitas Pelita Harapan memiliki 3 

pelatih, Stephen Metcalfe sebagai pelatih utama, Cesar Wilhelem sebagai 

asisten pelatih, dan Chandra Prasetya sebagai asisten pelatih. Kemudian 

Universitas Pelita Harapan Memeliki 18 atlet aktif pada season 5 tahun 2017.  

 Batasan penelitian dibuat untuk memfokuskan penelitian pada subjek dan 

objek penelitian di Universitas Pelita Harapan sehingga penelitian dapat 

dilakukan dengan maksimal. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang di teliti, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang objek penelitian, yaitu pelatih dan 

atlet basket Universitas Pelita Harapan 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori apa saja yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Teori-teori tersebut mendukung penelitian yang 

dilakukan dan kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian. 

BAB IV  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metode oprasionalisasi konsep, metode 

penelitian apa yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit 

analisis, setting penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian data, 

serta teknik analisis apa yang akan di gunakan peneliti. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian yang 

didapatkan oleh peneliti. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi hasil penelitian berupa kesimpulan dari peneliti beserta 

saran terhadap hasil penelitian. 

 

 

 

 

 




