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HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN 

KETANGGUHAN MENTAL ATLET SEPAK BOLA 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi 

interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola. Hipotesis yang 

diajukan yaitu ada hubungan  positif antara komunikasi interpersonal dengan 

ketangguhan mental atlet sepak bola. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan alat 

ukur skala komunikasi interpersonal dan ketangguhan mental. Penelitian 

dilakukan terhadap 66 orang atlet di klub Surakarta dari populasi 132 atlet. 

Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi dari product moment dari 

pearson, menggunakan program bantu SPSS for 16 windows. Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,722; signifikansi (p) sebesar 

0,000 (p < 0,01) yang artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 

komunikasi interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola. Variabel 

komunikasi interpersonal memiliki rerata empirik (RE) sebesar 95,61 sehingga 

memiliki kategori yang tergolong tinggi, sedangkan variabel ketangguhan mental 

memiliki rerata empirik (RE) sebesar 155,62 yang memiliki kategori yang 

tergolong tinggi.  
 

Kata kunci: komunikasi interpersonal, ketangguhan mental, atlet sepak bola 
 

Abstract 
 

The study aims to determine the relationship between an interpersonal 

communication and the mental toughness of football athletes. The hypothesis of 

the study is that there is a positive relationship between them. The sampling 

technique used on this study is cluster random sampling. The data is collected by 

using interpersonal communication and mental toughness measurement scale. The 

object of this study is 66 athletes of a football club in Surakarta out of 132 

athletes. After the data is collected, the data is analyzed by using Pearson product-

moment correlation which is run on a program called SPSS for 16 windows. 

Based on the result, the correlation coefficient is 0.722 and the significance level 

(p) is 0.000 (p < 0.01). It means that there is a very significant relationship 

between interpersonal communication and mental toughness of football athletes. 

The variable “interpersonal communication” has empirical mean (RE) which 

equals to 95.61, thus it is categorized as a high category. While, the variable 

“mental toughness” has empirical mean (RE) which equals to 155.62 which is 

also considered as a high category. 
 

Keywords: interpersonal communication, mental toughness, football athletes 

 
1. PENDAHULUAN 

Olahraga dibagi menjadi dua jenis olahraga, yaitu olahraga yang dilakukan secara 

individu dan olahraga yang dilakukan secara tim. Olahraga individu adalah 
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olahraga yang dilakukan oleh perseorangan, olahraga individu bisa dilakukan satu 

orang atau dua orang secara berlawanan, misalnya senam, renang, bulutangkis, 

menembak, tenis meja, tenis lapangan. Olahraga kelompok adalah olahraga yang 

dilakukan secara beregu atau dalam satu tim terdapat beberapa orang yang 

didalamnya dan terdapat unsur kerjasama tim dari setiap pemain seperti bola voli, 

sepak bola, softball, dan basket (Husdarta, 2011).  

Atlet merupakan salah satu profesi yang mulai banyak diminati oleh 

masyarakat indonesia, banyak anak-anak muda Indonesia laki-laki dan perempuan 

yang mulai menekuni profesi sebagai atlet. Menurut kamus besar bahasa 

indonesia atlet diartikan sebagai seorang olahragawan yang sudah terlatih secara 

fisik dan psikologis untuk dapat ikut serta dalam suatu kejuaraan. Seorang atlet 

harus memiliki program latihan untuk dirinya sendiri yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan  yang sudah dimiliki. Seorang atlet tidak hanya 

membutuhkan program latihan untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik 

saja, namun juga harus mengetahui faktor-faktor psikologis yang ikut menentukan 

keberhasilan seorang atlet. 

Salah satu faktor yang mendukung dalam keberhasilan seorang atlet dalam 

dunia olahraga adalah ketangguhan mental. Aditya (2015) menyebutkan bahwa, 

seorang atlet dapat mencapai prestasi menjadi juara hanya bisa didapatkan dari 

kemenangan. Kemampuan fisik pada awalnya terlihat menentukan untuk seorang 

atlet bisa berprstasi, akan tetapi fisik hanya menempati urutan kedua, karena 

faktor ketangguhan mental yang menentukan seorang dapat berprestasi dan 

membantu tim untuk menjadi juara. 

Ketangguhan mental sangat dibutuhkan oleh atlet, hal ini merupakan 

karakteristik psikologis yang paling menentukan untuk keberhasilan atlet. 

Menurut Gunarsa (2008) menyatakan seorang atlet dapat memperlihatkan 

kekuatan mental yang besar dengan ciri-ciri tidak mudah menyerah saat 

mendapatkan kesulitan dengan tujuan memenangkan pertandingan. Gunarsa juga 

mengemukakan aspek ketangguhan mental pada atlet memberikan sumbangan 

sebesar 80% pada performa atlet dilapangan dan hanya sumbangan 20% yang 

berasal dari aspek lain. Seorang atlet yang memiliki aspek fisik, teknik dan taktik 

http://www.panditfootball.com/sains-bola/171079/FVA/150211/mental-sebagai-faktor-kunci-kesuksesan-dalam-sepakbola
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yang sangat baik tidak akan bisa berprestasi apabila tidak memiliki aspek 

ketangguhan mental yang tinggi. 

Middleton dkk (2004) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi ketangguhan mental adalah self efficacy. Self efficacy 

adalah keyakinan diri seseorang yang dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, dan 

diturunkan melalui salah satunya menggunakan persuasi verbal dari orang lain 

(Alwisol, 2008). Widyarini (2009) menyatakan persuasi verbal akan efektif untuk 

meningkatkan keyakinan atlet dan kemampuannya apabila dilakukan oleh orang 

yang disegani dan dipercaya seperti halnya pelatih kepada atlet. Saat pertandingan 

berlangsung biasanya atlet akan mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh 

kondisi lawan, situasi lapangan serta penonton. Saat situasi tersebut pasti 

dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pelatih dan atlet secara singkat, padat 

dan jelas sehingga atlet dapat memahami dan mengerti nasihat dan pendapat yang 

diberikan pelatih. Hal ini yang disebut sebagai komunikas interpersonal. 

Pada dasarnya komunikasi memiliki banyak bentuk, baik dalam olahraga 

maupun pada umumnya. Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi 

interpersonal. Komunikasi ini termasuk dalam komunikasi paling efektif, karena 

pihak informasi dapat berinteraksi dengan lawan bicara. Komunikasi ini tentu 

cocok jika digunakan dalam situasi latihan maupun pada saat evaluasi latihan. 

Pederson, Miloch, dan Laucella (dalam Saputro, 2014) komunikasi interpersonal 

dalam olahraga adalah sebuah proses yang dilakukan secara aktif dan interaktif 

antara pelatih dengan atlet dalam kegiatan sehari-hari. Komunikasi interpersonal 

tersebut harus terus dilakukan agar terjalin hubungan yang saling mendukung 

antara pelatih dan atlet. Harapannya membuat atlet merasakan suasana yang 

nyaman dapat meningkatkan kemampuan secara makasimal. Melakukan 

komunikasi dengan atlet seorang pelatih dapat memberikan instruksi yang dapat 

diterima oleh atlet menggunakan bahasa yang sesuai umur atlet yang rata-rata 

masih berusia muda. 

Pelatih dan atlet dalam dunia olahraga bagaikan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Pelatih harus memiliki hubungan yang baik dengan atlet dan 

disisi lain harus tegas menghadapi atlet. Lyle (dalam Jowet, 2002) menjelaskan 
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hubungan pelatih dan atlet dalam proses latihan berkontribusi positif terhadap 

keberhasilan pengembangan kemampuan atlet, sebaliknya bila diabaikan dapat 

menghambat kesuksesan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki atlet. 

McGready (dalam Jowett dan Cockerill 2002) mengatakan bahwa untuk 

membangun hubungan yang nyaman dan penuh kepercayaan antara pelatih dan 

atlet adalah tugas yang berat. Hal ini disebabkan oleh sikap, perasaan dan 

motivasi yang terlibat sulit untuk dikendalikan. 

Hubungan pelatih dan atlet merupakan komunikasi interpersonal yang 

intensif antara pelatih dan atlet. Menurut Jowett dan Cockerill (2002), efektifitas 

seorang pelatih dalam melakukan persiapan teknis, taktis dan strategis, 

mengorganisir, mengevaluasi dan mengarahkan atlet akan bergantung pada 

hubungan yang dibangun antara pelatih dan atlet. Perilaku kepemimpinan pelatih 

dan komunikasi interpersonal pelatih dan atlet akan berpengaruh juga pada proses 

pembinaan ketangguhan mental atlet. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu 

: “apakah ada hubungan komunikasi interpersonal dengan ketangguhan mental 

atlet sepak bola” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 

komunikasi interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola. Hipotesis 

yang diajukan yaitu ada hubungan positif antara komunikasi interpersonal dengan 

ketangguhan mental atlet sepak bola. Semakin tinggi komunikasi interpersonal 

makan ketangguhan mental atlet akan tinggi, begitu sebaliknya. 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 

atlet sepak bola di klub-klub Surakarta  usia 16 sampai 23 tahun. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling yaitu 

melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara 

individu (Azwar, 2013). Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 66 orang dari 132 

populasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment dari pearson. Skala yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

skala komunikasi interpersonal dari teori De Vito (1995) dan skala ketangguhan 

mental Gucciardi, Gordon, Dimmock (2014). 
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Tabel 1. Blue Print Skala Komunikasi Interpersonal 

No. Aspek Nomor Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable  

1. Keterbukaan 2,6,8 15,17,22,24 7 

2. Empati  7 14 2 

3. Dukungan  1,3,4,5 16,18,21,23 8 

4. Sikap positif 9,11,13,29 19,20,25,27 8 

5. Kesetaraan 10,12 26,28 4 

Total 14 15 29 
 

Tabel 2. Blue Print Skala Ketangguhan Mental 

No Aspek Nomor item Total 

Favorable Unfavorable 

Valid Gugur Valid Gugur 

1 Thrive through 

challenge 

(berkembang 

melalui tantangan) 

1,10,17,26,

27,33, 

35,37,39,4

3,48,49 

- 2,9,18,25,28

, 

34,36,50 

- 20 

2 Sport Awareness 

(kesadaran olahraga) 

3,12,19,30,

38,40 

- 4,11,20,29,4

4,45 

- 8 

3 Tough Attitudes 

(sikap keras) 

5,14,21,41,

47 

- 6,13,22,31,4

6 

- 8 

4 Desire 

Success(keinginan 

sukses) 

7,8,23,24,4

2 

-  15,16,32 - 8 

Total 28 0 22 0 50 

28 22 

 

 Skor untuk masing-masing aitem bergerak dari 1 sampai 4 dengan 

memperhatikan sifat aitem favorable dan unfavorable. Skoring untuk jawaban 

aitem yang bersifat favorable yaitu sangat sesuai (SS) skor 4, sesuai (S) skor 3, 

tidak sesuai (TS) 2, sangat tidak sesuai (STS) 1. Sedangkan untuk pernyataan 

yang tergolong unfavorable sebagai berikut : sangat sesuai (SS) 1, sesuai (S) 2, 

tidak sesuai (TS) 3, sangat tidak sesuai (STS) 4. 

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

perhitungan dengan formula Aiken’s dan uji reliabilitas diperoleh 29 aitem 

komunikasi interpersonal, 50 aitem ketangguhan mental. Koefisien validitas skala 
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komunikasi interpersonal 0,889 dan reliabilitas sebesar 0,886. Koefisien validitas 

skala ketangguhan mental 0,889 dan reliabilitas sebesar 0,862. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analiss korelasi product moment pearson 

correlation. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Pearson Correlation dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows diperoleh hasil koefisien 

korelasi (rxy) = 0,722 dengan sig.=0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat signifikan antara komunikas interpersonal dengan 

ketangguhan mental. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, 

yaitu semakin positif komunikasi interpersonal maka semakin tinggi ketangguhan 

mental atlet, sebaliknya semakin negatif komunikasi interpersonal maka semakin 

rendah ketagguhan mental atlet. Penelitian ini dapat dikatakan variabel 

komunikasi interpersonal tergolong dalam kategori tinggi, sedangkan variabel 

ketangguhan mental juga tergolong dalam kategori tinggi. 

Terdapat dua belas faktor yang mempengaruhi ketangguhan mental, yaitu 

Selff-efficacy, potensi, konsep diri, keakraban tugas, nilai, kepribadian baik, 

komitmen pada tujuan, ketekunan, fokus pada tugas, positivity, meminimalisasi 

stres, perbandingan positif. Faktor self efficacy ini disebut juga keyakinan diri 

seseorang yang dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan dan diturunkan melalui 

salah satunya menggunakan persuasi verbal dari orang lain (Alwisol,2008). 

seperti yang dikemukakan oleh Widyarini (2009) persuasi verbal akan efektif 

untuk meningkatkan keyakinan diri atlet dan kemampuannya apabila dilakukan 

oleh orang yang disegani dan dipercaya, hal ini adalah seorang pelatih. Saat dalam 

pertandingan atlet biasanya mengalami tekanan dari lawan, penonton dan situasi 

pertandingan dilapangan yang dapat menurunkan keyakinan diri dan ketangguhan 

mental atlet. Saat situasi tersebut dibutuhkan komunikasi yang efektif antara 

pelatih dan atlet sehingga atlet mudah dalam memahami nasihat dan masukan 

yang diberikan oleh pelatih. hal ini yang disebut sebagai komunikasi 

interpersonal. 
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Komunikasi interpersonal yang terjadi antara pelatih dan atlet yang 

tergolong tinggi dengan dilakukan secara efektif dan intensif akan menjadikan 

komunikasi tersebut menjadi penting. Komunikasi yang intensif akan mendukung 

proses penyampaian informasi atau pesan dan akan memberi pengaruh terhadap 

peserta komunikasi. Komunikasi interpersonal tergolong tinggi pada pelatih dan 

atlet dapat diketahui melalui sikap-sikap yang dimiliki oleh atlet yang cenderung 

terbuka, memiliki rasa empati dan dukungan kepada atlet lain, bersikap positif dan 

tidak membedakan individu satu dengan lainnya. Hal ini searah dengan pendapat 

Devito (1995) yag menyatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki aspek-

aspek antara lain keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan. 

Aspek-aspek tersebut akan menentukan proses komunikasi interpersonal yang 

terjadi secara efektif atau tidak. Keefektifan komunikasi interpersonal yag 

dilakukan oleh pelatih dan atlet akan berperan dalam peningkatan ketangguhan 

mental atlet yang berdampak kepada penampilan atlet dalam pertandingan. 

Kelima aspek tersebut akan membuat komunikasi interpersonal menjadi semakin 

bermakna dan memuaskan. 

Chaplin (dalam komarudin, 2013) menjelaskan bahwa pada saat atlet 

dihadapkan situasi dalam tekanan, atlet membutuhkan komunikasi yang efektif 

dengan pelatih. Komunikasi interpersonal didefinisikan proses interaksi dilakukan 

terjadi timbal balik secara verbal dan non verbal, yang diharapkan adanya 

motivasi, instruksi dan memberi solusi untuk menentukan keputusan lawan bicara. 

Tentunya dengan komunikasi interpersonal yang terjalin dengan baik akan 

membuat pelatih mampu mampu mengkomunikasikan program dengan baik, 

sehingga dapat timbul ketangguhan mental atlet.  

Komarudin (2013) mengatakan bahwa ketangguhan mental seorang atlet 

terbentuk bukan haya dari dirinya sendiri, akan tetapi berkat adanya persuasi 

verbal, dalam hal ini peran pelatih, orang tua atau orang-orang terdekat sangat 

penting. Persuasi verbal atau komunikasi interpersonal adalah ucapan-ucapan 

yang keluar dari pelatih atau orang-orang yang berpengaruh terhadap atlet. Jika 

ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan cemooh akan menurunkan ketangguhan 
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mental atlet. Sebaliknya jika ucapan bersifat pujian positif dan memberikan 

masukan solusi terhadap masalah, maka ketangguhan mental atlet akan terangkat. 

Hasil tersebut didukung oleh pendapat dari Connaughton (dalam Newland, 

2009) bahwa ketangguhan mental seorang atlet dapat dipengaruhi salah satunya 

adalah pelatih. Jones dkk menyatakan   ketangguhan mental merupakan hasil dari 

sebuah pembelajaran yang diperoleh selama proses latihan untuk mengembangkan 

ketangguhan mental (dalam Mellalieu & Hanton, 2015). Artinya adalah 

ketangguhan mental atlet dapat terus berkembang atau dikembagkan salah satunya 

melalui serangkaian proses latihan yang diberikan oleh pelatih. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Ismah (2012) yang 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal dengan self efficacy, dimana self efficacy merupakan salah satu 

komponen dari ketangguhan mental. Hal ini diperkuat dengan penelitian Afdani 

(2017) yang menunjukan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi 

interpersonal dengan ketangguhan mental atlet, artinya komunikasi interpersonal 

mempengaruhi secara signifikan terhadap ketangguhan mental atlet salah satu 

faktor yang mempengaruhi ialah motivasi yang dimiliki dalam diri atlet. 

Hasil analisis kategorisasi pada variabel komunikasi interpersonal diketahui 

rerata empirik (RE) sebesar 95,61 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 72,5 yang 

berarti bahwa komunikasi interpersonal pada subjek tergolong tinggi. Terdapat 

0% (0 orang) memiliki komunikasi interpersonal sangat rendah, 0% (0 orang) 

memiliki komunikasi interpersonal rendah, 3,1% (2 orang) yang memiliki 

komunikasi interpersonal yang sedang, 59,1% (39 orang) memiliki komunikas 

interpersonal yang tinggi, dan 37,8% (25 orang) memiliki komunikasi 

interpersonal yang sangat tinggi. Dari jumlah dari prosentase terbanyak adalah 

tinggi yang berarti bahwa subjek memiliki komunikasi interpersonal yang tinggi. 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi interpersonal pada atlet optimal 

dan mmenuhi aspek-aspek komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh De 

Vito (1995) yaitu keterbukaan,empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan. 

Variabel ketangguhan mental diketahui rerata empirik (RE) sebesar 155,62 

dan rerata hipotetik (RH) sebesar 125. terdapat 0% (0 orang) yang memiliki 
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ketangguhan mental sangat rendah, 0% (0 orang) yang memiliki ketangguhan 

mental rendah, 12,1% (8 orang) yang memiliki ketangguhan mental sedang, 

77,3% (51 orang) memiliki ketangguhan mental tinggi, 10,6% (7 orang) yang 

memiliki ketangguhan mental sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan hasil 

perbandingan antara rerata empirik  (RE) dengan rerata hipotetik (RH) dan jumlah 

prosentasi terbanyak, maka ketangguhan mental termasuk dalam kategori tinggi, 

yang berarti subjek memiliki ketangguhan mental yang tinggi. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa komunikasi interpersonal pada atlet optimal dan mmenuhi 

aspek-aspek dari Gucciardi, Gordon & Dimmock (2014) Thrive Through 

Challenge (berkembang melalui tantangan), Sport Awareness (kesadaran 

olahraga), Tough Attitudes (sikap keras), Desire Success (keinginan sukses). 

Sumbangan komunikasi interpersonal terhadap ketangguhan mental 

ditunjukan dengan koefisien determinan (r
2
)= 0,521. Hal ini menunjukan bahwa 

sumbangan efektif komunikasi interpersonal terhadap ketangguhan mental  

sebesar 52,1% yang berarti masih ada 47,9% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi ketangguhan mental atlet selain variabel komunikasi interpersonal. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukan terdapat hubungan 

yang positif yang sangat signifikan antara komunikasi interpersonal dengan 

ketangguhan mental. Nilai rxy= 0,722 dengan taraf signifikan (p)=0,000 (p<0,01). 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komunikasi interpersonal, maka semakin 

tinggi ketangguhan mental. Begitu sebaliknya, semakin rendah komunikasi 

interpersonal maka akan semakin rendah ketangguhan mental. Tingkat variabel 

komunikasi interpersonal masuk dalam kategori tinggi. Rerata empirik (RE) untuk 

variabel komunikasi interpersonal adalah 95,61 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 

72,5. Tingkat variabel ketangguhan mental masuk dalam kategori tinggi. Rerata 

empirik (RE) untuk variabel ketangguhan mental sebesar 155,62 dan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 125. Sumbangan efektif komunikasi interpersonal terhadap 

ketangguhan mental diketahui sebesar 52,1% dengan demikian 47,9% lainnya 

sumbangan faktor-faktor diluar komunikasi interpersonal. Hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal bukan satu-satunya faktor yang 

memiliki hubungan terhadap ketangguhan mental atlet. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran, yaitu: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi atlet guna 

mempertahankan komunikasi interpersonal yang positif agar ketangguhan mental 

atlet terjaga dengan baik, Bagi pelatih diharapkan terus membangun komunikasi 

yang positif dengan atlet dan lebih memperhatikan sesuai dengan aspek-aspek 

ketangguhan mental agar dipahami oleh atlet sehingga saran dan arahan yang 

diberikan pelatih mampu merubah perilaku atlet seperti yang diinginkan, Bagi 

peneliti selajutnya jika menhendaki untuk meneliti kedua variabel, maka 

diharapkan dapat menggali faktor-faktor lain seperti dukungan dari orang tua dan 

faktor internal. Selain itu juga menggunakan olahraga lain perorangan maupun 

beregu. 
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