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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga dibagi menjadi dua jenis olahraga, yaitu olahraga yang dilakukan 

secara individu dan olahraga yang dilakukan secara tim. Olahraga individu adalah 

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. 

Atlet dengan ketangguhan mental yang baik akan merespon tekanan yang 

datang kepada dirinya dengan santai dan tenang, karena atlet memiliki 
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kemampuan untuk merubah tekanan menjadi hal positif pada saat mengalami 

situasi kesulitan, sedangkan atlet yang memiliki ketangguhan mental rendah akan 

mudah kehilangan kepercayaan diri dan sulit untuk mengontrol emosinya (Loehr 

dalam Sheard dkk, 2009). Singh (2014) mengatakan atlet harus memiliki 

keyakinan yang kuat agar dapat mencapai tujuan, meskipun dalam perjalanannya 

mendapat tekanan dan kesulitan. 

William dan Krane (dalam Victoria dan Lopez, 2015) menyatakan 

kebanyakan pelatih dan atlet mengakui bahwa 90% keberhasilan olahraga 

dipengaruhi faktor psikologis. Gucciardi dkk (2016) mengkonsepkan teori 

kepribadian yang di dapat dari pendapat beberapa ilmuwan di bidang psikologi 

dan olahraga bahwa ketangguhan mental merupakan aspek yang mewakili 

individu dari setiap orang. Pelatih timnas Indonesia usia 19, Indra Sjafrie 

mengungkapkan bahwa keberhasilan timnas menjuarai piala AFF usia 19 tahun 

tidak hanya pemain mampu menjalankan taktik yang diinginkan dan di 

perintahkan seorang pelatih, akan tetapi faktor psikologis dari pemain ikut 

menentukan keberhasilan tim, saat pemain mampu tenang dan mampu menguasai 

keadaan emosi yang ada didalam dirinya (BBC, 2013).  

Pertandingan sepak bola memberikan tekanan yang berbeda. Pertandingan 

pada tingkat daerah atau antar kampung memiliki tekanan yang lebih ringan 

dibandingan pertandingan sepak bola pada kejuaraan tingkat nasional atau 

internasional, atlet akan lebih sulit untuk mengatasi tekanan dari dalam diri atau 

luar pada saat pertandingan berlangsung. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 

dikemukakan oleh Gunarsa (2008) bahwa penampilan dan prestasi seorang atlet 
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dalam berolahraga saat melakukan pertandingan sangat dipengaruhi oleh faktor 

psikis. Ketangguhan mental sangat penting bagi atlet sepak bola untuk mengatasi 

tekanan dari lawan, penonton dan wasit, sehingga atlet diminta untuk selalu 

mengembangkan strategi yang diberikan pelatih. atlet yang ingin mencapai 

kesuksesan, salah satu faktornya harus memiliki ketagguhan secara mental 

(Mellalieu & Hanton 2015). 

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. Nicholls dkk (2016) karakteristik yang 

terdapat dalam ketangguhan mental seperti ketahanan seorang atlet dalam 

menghadapi masalah, kepercayaan diri untuk menunjukan kemampuan 

terbaiknya, kecerdasan emosiagar dapat mengelola setiap situasi dan keadaan 

yang dapat mengganggu penampilan terbaiknya. 

Kurniawan (2014) menyatakan konsep ketangguhan mental bukan 

merupakan hal yang baru dalam syarat atlet untuk mencapai prestasi, akan tetapi 

cenderung jarang diperhatikan oleh atlet dan pelatih. Ketangguhan mental 

merujuk kepada kemampuan atlet dalam menyiapkan, melakukan, dan 

menyelesaikan tahapan-tahapan pada pertandingan. Orientasi hasilnya yaitu 

performa yang bagus saat pertandingan, dengan tidak melakukan kesalahan dan 

http://www.panditfootball.com/sains-bola/171079/FVA/150211/mental-sebagai-faktor-kunci-kesuksesan-dalam-sepakbola
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dapat memenangka pada setiap pertandingan. Dewhurst dkk (dalam Jones dan 

Parker, 2017) mengatakan bahwa atlet yang memiliki ketangguhan mental yang 

tinggi dapat mencegah dan mengatasi masalah dan informasi dari pada atlet yang 

memiliki ketangguhan mental rendah. 

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 

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 



5 
 

 

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 komunikasi 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 

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. 
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McGready (dalam Jowett dan Cockerill 2002) mengatakan bahwa untuk 

membangun hubungan yang nyaman dan penuh kepercayaan antara pelatih dan 

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

yang terlibat sulit untuk dikendalikan. 

Hubungan pelatih dan atlet merupakan komunikasi 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. Komunikasi interpersonal pelatih dan atlet ini 

yang akan berpengaruh juga pada kesuksesan dan proses pembinaan ketangguhan 

mental atlet. 

Terkait dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa ketangguhan mental 

yang dimiliki atlet terhubung dengan seberapa efektifnya komunikasi 

interpersonal yang dilakukan pelatih dan atlet. Sebab ketangguhan mental ialah 

kumpulan seluruh aspek psikologis seperti sikap, perilaku dan emosi yang 

membuat atlet dapat bertahan dari segala tekanan yang dihadapinya entah itu dari 

penonton, pelatih dan lawan bertanding. Bisa dikatakan juga ketangguhan mental 

atlet dapat dipertahankan apabila pelatih dan atlet dapat berkomunikasi dengan 

baik untuk mendorong atlet melewati tantangan yang dihadapi. Karena jika yang 

disampaikan dengan komunikasi berjalan efektif, dengan sendirinya akan dapat 

mempertahankan ketangguhan mental atlet itu sendiri agar dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. 
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Pemilihan atlet sepak bola pada penelitian ini karena sepak bola merupakan 

olahraga beregu, sehingga atlet bersaing bukan hanya dengan lawan akan tetapi 

dengan rekan satu tim juga untuk dapat berprestasi. Sehingga dibutuhkan 

dorongan motivasi dari orang-orang terdekat terutama pelatih atlet tersebut. 

Timnas indonesia belum memiliki prestasi yang tinggi dalam Asia tenggara, Asia 

atau dunia. Prestasi yang terbaik diperoleh dari atlet yang memiliki ketangguhan 

mental tinggi. Ketangguhan mental tinggi atlet tidak hanya didorong dari 

keinginan atlet itu sendiri. Peran pelatih sebagai yang mendampingi selama 

berlatih dan bertanding juga sangat penting, karena pelatih merupakan orang yang 

mengetahui kondisi atlet saat pertandingan. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema komunikasi 

interpersonal dalam suatu bidang olahraga. Peneliti menemukan terdapat 

persamaan dari penelitian tersebut adalah membuktikan bahwa komunikasi 

interpersonal terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya didalam 

lingkungan olahraga. Peneliti juga menemukan perbedaan dari penelitian tersebut, 

terdapat penelitian yang menyatakan komunikasi interpersonal dapat memotivasi 

atlet untuk menentukan keberhasilan atlet. Penelitian yang berjudul “hubungan 

persepsi komunikasi interpersonal terhadap motivasi berprestasi pada atlet hoki” 

(Fernandi & Jannah, 2013). Terdapat juga penelitian dengan judul “proses 

komunikasi interpersonal antara pelatih yang merangkap sebagai atlet dengan atlet 

panjat tebing yang dilatihnya” (Saputro, 2014). 

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa belum terdapat 

keterkaitan antara hubungan komunikasi interpersonal antara pelatih dan atlet 
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dengan ketangguhan mental atlet sepak bola, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengkaji. Ketangguhan mental adalah salah satu aspek yang harus dimiliki oleh 

seorang atlet, dengan mental yang tangguh seorang atlet akan mampu mengatasi 

masalah  yang sedang dialami dan menuju kepada kesuksesan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka didapatkan pertanyaan apakah ada hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola? Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut,  maka mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Hubungan komunikasi interpersonal dengan 

ketangguhan mental atlet sepak bola”.  Berdasarkan judul tersebut, rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada hubungan 

komunikasi interpersonal dengan ketangguhan mental atlet sepak bola”. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dengan 

ketangguhan mental. 

2. Untuk mengetahui sumbangan efektif komunikasi interpersonal terhadap 

ketangguhan mental. 

3. Untuk mengetahui tingkat komunikasi interpersonal. 

4. Untuk mengetahui tingkat ketangguhan mental. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Bagi atlet  penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk atlet agar mampu 

mencapai prestasi yang tinggi dengan memperhatikan faktor psikologis yaitu 

ketangguhan mental. 
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2. Bagi pelatih penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi para pelatih 

tentang pentingnya faktor Psikologis yaitu ketangguhan mental atlet untuk 

meningkatkan kinerja performa atlet. 

3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang ketangguhan mental atlet. 




