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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosentase  efektifitas 

komunikasi antara pelatih dan atlet terhadap prestasi atlet panahan Pusat 

Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Nasional. Penelitian ini dimulai dari uji 

coba sampai pengambilan data. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 

April – 14 Mei 2013. Tempat pengambilan data ini dilakukan di lapangan 

Panahan GOR Ragunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan teknik survey. Instrument penelitian ini berupa angket 

tertutup yang dibagikan kepada seluruh sampel. Jumlah sampel sebanyak 10 

orang yang merupakan populasi dari atlet Panahan PPLP Nasional. 

Pemilihan sampel dilaksanakan dengan mengunakan teknik total sampling. 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket dengan skala likert. Uji 

coba validitas angket dengan mencari rhitung yang menggunakan rumus 

Product Moment, kemudian dibandingkan dengan rtabel dan uji 

reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha cronbach. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji coba instrumen dari 44 pernyataan, diperoleh 37 pernyataan 

yang memenuhi kriteria, sedangkan 7 pernyataan dinyatakan drop. Tiap 

dimensi memiliki nilai maksimal yang berbeda. Dimensi keterbukaan yang 

paling baik memperoleh nilai sebesar 40%, sedangkan yang kurang baik 

dari dimensi keterbukaan memperoleh nilai sebesar 10%. Dari dimensi 

empati yang memperoleh nilai paling baik sebesar 30%, sedangkan yang 

kurang baik dari dimensi empati memperoleh nilai sebesar10%. Dari 

dimensi dukungan (suportif) yang memperoleh nilai paling baik sebesar 

30% sedangkan yang kurang baik sebesar 10%. Dari dimensi rasa positif 

yang memperoleh nilai paling baik sebesar 50%, sedangkan yang 

memperoleh nilai kurang baik sebesar 10%. Dari dimensi kesetaraan 

(kesamaan) yang memperoleh nilai paling baik sebesar 50%, sedangkan 

yang kurang baik sebesar 10%. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan prosentase keseluruhan efektifitas komunikasi antara pelatih 

dan atlet panahan PPLP Nasional adalah prosentase sebanyak 78,81%. 

Kata Kunci: Komunikasi Antar Pribadi, Atlet dan pelatih, Prestasi 

Olahraga Panahan. 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini olahraga merupakan suatu 

tempat persaingan antarnegara. Tiap 

Negara ingin membuktikan kemampuan 

lebih yang dimiliki Negara tersebut, 

salah satunya dalam bidang olahraga 

dengan berlomba-lomba untuk menjadi 

sang juara. Persaingan antara negara saat 

ini sangat ketat. Sehingga membuktikan 

bahwa negara itu lebih hebat. Selain 

bidang teknologi, bidang olahraga juga 
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merupakan salah satu bidang persaingan 

disetiap negara-negara baik di Eropa, 

Amerika, Afrika, maupun  Asia. Atlet-

atlet yang mengharumkan nama 

bangsanya dengan menjuarai kejuaraan 

yang ada adalah atlet-atlet yang tangguh 

dan profesional.  

Prestasi olahraga di Indonesia saat 

ini belum mencapai apa yang 

diharapkan. Cabang olahraga panahan 

adalah salah satu cabang yang 

dipertandingkan di kejuaraan Olimpiade. 

Panahan adalah olahraga yang 

menggunakan busur dan panah. Saat ini 

cabang olahraga panahan Indonesia 

terbilang mengalami penurunan jika 

bertolak ukur pada prestasi para 

pemanah yang sebelumnya mampu 

meraih medali pertama untuk Indonesia 

di Olimpiade Seoul 1988. Pada 

kejuaraan Olimpiade London 2012 

semakin memperjelas penurunan dalam 

hal prestasi, dengan tidak adanya tim 

beregu Indonesia yang lolos untuk 

mengikuti kejuaraan Olimpiade tersebut. 

Keberhasilan tim beregu Indonesia 

dalam kejuaraan Olimpiade Seoul 1988 

yang diperkuat oleh Lilies Handayani, 

Nurfitriyana, dan Kusumawhardani 

bukanlah tanpa suatu proses. Kerja 

keras, disiplin berlatih serta kekompakan 

tim merupakan suatu proses yang ikut 

mengantarkan mereka sebagai tim yang 

sukses. Menurut Alderman meningkat 

atau menurunnya prestasi atlet ditinjau 

dari empat dimensi yaitu: (1) Dimensi 

kesegaran jasmani, (2) Dimensi 

keterampilan, (3) Dimensi bakat dan 

pembawaan fisik, (4) Dimensi 

psikologik.  

Olahraga panahan saat ini mulai 

dikembangkan di berbagai provinsi yang 

ada di Indonesia. Banyaknya Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar yang ada 

di Indonesia merupakan suatu bentuk 

upaya pencarian serta pembibitan para 

atlet berbakat yang diharapkan mampu 

mencapai taraf internasional melalui 

program latihan yang telah 

direncanakan. 

Cabang olahraga panahan 

merupakan cabang olahraga individu, 

namun bukan berarti aspek komunikasi 

tidak dibutuhkan dalam cabang tersebut. 

Prestasi yang optimal menjadi tujuan dan 

harapan yang diinginkan setiap pelatih 

dan atlet. Untuk dapat meningkatkan 

prestasi atau performa, selain fisik dan 

teknik yang dimiliki, seorang atlet perlu 

memiliki mental yang tangguh sehingga 

ia dapat berlatih dan bertanding dengan 

semangat yang tinggi, pantang menyerah 

dan tidak mudah terganggu oleh 

masalah-masalah non-teknis atau 

pribadi.  

Komunikasi antarpribadi adalah 

suatu proses pengiriman dan penerimaan 

pesan antara dua orang (komunikator 

dan komunikan) atau diantara 

sekelompok kecil orang-orang dengan 

tujuan menyampaikan informasi, pesan, 

dan ide sehingga mampu mempengaruhi 

serta mengubah prilaku orang lain 

dengan beberapa umpan balik. 

Komunikasi antarpribadi dibutuhkan 

oleh pelatih dan atlet untuk menciptakan 

kondisi yang kondusif sehingga 

menunjang  prestasi atlet. Misalnya 

dalam babak beregu dimana antara 

pelatih dan atlet serta atlet dan atlet 

melakukan proses komunikasi baik 

secara verbal ataupun non-verbal, 

begitupun antara pemanah satu dan 

lainnya. 

Bukan hal yang tidak mungkin 

komunikasi yang kurang efektif 

menimbulkan berbagai masalah, baik 

antara pelatih dan atlet ataupun sesama 

atlet. Dalam upaya mencapai prestasi 

yang optimal, faktor komunikasi 

antarpribadi sebaiknya mendapatkan 

perhatian yang serius serta diterapkan 

sejak dini karena komunikasi 

antarpribadi merupakan salah satu cara 

yang efektif dalam hal mengubah sikap, 

pendapat, dan prilaku seorang atlet, 
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sehingga pelatih dan atlet mampu 

memahami satu sama lain. 

Maka pentingnya komunikasi yang 

efektif dalam hal ini komunikasi 

antarpribadi bagi penunjang prestasi 

khususnya bagi atlet pelajar yang 

tergabung dalam Pusat Pendidikan dan 

Latihan Pelajar (PPLP) Nasional karena 

di dalam Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pelajar Nasional merupakan suatu wadah 

pembibitan atlet dari berbagai provinsi di 

Indonesia. Jadi apabila komunikasi 

antarpribadi sudah dapat dipahami dan 

diterapkan dengan baik pada tiap atlet 

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar 

Nasional diharapkan memberikan 

dampak yang positif bagi prestasi 

panahan di provinsinya dan tentunya 

akan meningkatkan prestasi panahan di 

Indonesia. Sehingga perlu diadakan 

penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan diatas.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Efektifitas Komunikasi Antarpribadi. 
Komunikasi merupakan hal yang paling 

mendasar yang pasti dilakukan oleh 

manusia sebagai makhluk sosial dalam 

hidupnya, baik dilakukan secara 

langsung atau tidak langsung. Contohnya 

komunikasi yang terjadi ketika seorang 

pelatih cabang olahraga panahan 

memberikan intruksi kepada atletnya 

untuk mempertahankan sikap memanah 

sesaat (beberapa detik) setelah anak 

panah meninggalkan busur untuk 

memudahkan pengontrolan gerak 

memanah yang dilakukan.  

Komunikasi menjadi cara 

seseorang untuk menyampaikan sesuatu 

atau pesan agar orang lain memahami 

tujuan kita. Pada umumnya komunikasi 

dilakukan dengan cara lisan (kata-kata) 

yang dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak. Apabila bahasa verbal tidak dapat 

dimengerti oleh keduanya, komunikasi 

masih dapat dilakukan dengan cara non-

verbal (bahasa tubuh) misalnya 

tersenyum, mengangkat kedua jempol, 

menunjuk, menggelengkan kepala dan 

lain-lain.  

Everett M. Rogers dan Lawrence 

Kincaid menyatakan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses dimana dua orang 

atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi antara satu sama 

lain, yang pada gilirannya terjadi saling 

pengertian yang mendalam. Sedangkan 

Shanon dan Weaver mengungkapkan 

komunikasi adalah bentuk interaksi 

manusia yang saling mempengaruhi satu 

sama lain, baik secara verbal atau non-

verbal. 

Dari kedua gambaran di atas dapat 

disimpulkan komunikasi adalah suatu 

proses pembentukan, penyampaian, 

penerimaan dan pengolahan pesan yang 

terjadi di dalam diri seseorang atau di 

antara dua orang atau lebih dengan 

tujuan tertentu. 

Adapun lima unsur  dalam 

komunikasi menurut Harold Laswell 

yang dikaitkan dalam lingkup olahraga 

ialah : (1) Sumber, (2) Pesan, (3) 

Saluran, (4) Penerima, (5) Efek. 

1 Sumber informasi (information 

source), yaitu pelatih. Berperan 

sebagai komunikator, pembicara, 

pemberi simbol, pengirim pesan. 

Seorang pelatih diharapkan mampu 

menyampaikan pesan secara jelas dan 

menarik sehingga atlet akan selalu 

tertarik dan antusias mendengarkan 

informasi yang disampaikan. Pelatih 

diharapkan bersikap simpatik, 

mempunyai kepribadian yang 

menarik, bersuara jelas, mau 

mendengarkan pendapat atau saran 

atletnya dan mampu memberikan 

penjelasan secara sederhana yang 

mudah diterima oleh atletnya. 

2 Pesan yaitu informasi yang ingin 

disampaikan dari sumber kepada si 

penerima. Pesan harus sesuai dengan 

pola hidup atlet sehingga atlet dapat 

memahami pesan tersebut. Pesan 
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dapat berupa simbol verbal atau non 

verbal. Pesan memiliki tiga 

komponan yaitu makna, simbol untuk 

menyampaikan makna dan bentuk 

atau organisasi pesan.  

3 Saluran atau media yaitu alat yang 

digunakan oleh sumber untuk 

menyampaikan pesan kepada 

penerima baik secara langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung yaitu 

melalui media komunikasi 

(handphone, surat dan sebagainya) 

4 Penerima yaitu atlet atau orang yang 

menerima dari sumber. Receiver atau 

penerima sering juga disebut sasaran 

atau tujuan (destination), komunikan, 

pendengar, pemberi kode. Banyaknya 

pesan yang diserap oleh atlet 

bergantung pada apa yang diketahui 

olehnya.  

5 Efek atau dampak yaitu apa yang 

terjadi pada penerima setelah dia 

menerima pesan dari sumber seperti 

perubahan sikap atau bertambahnya 

pengetahuan. 

Peran komunikasi yang efektif 

sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Tanpa adanya komunikasi yang 

baik seseorang tidak dapat memahami 

informasi atau pesan yang disampaikan 

kepada komunikan dari komunikator 

melalui proses tertentu baik dilakukan 

secara langsung atau tidak langsung 

dengan tujuan memberikan dampak atau 

effect. Dampak atau efek yang dihasilkan 

dari sebuah informasi melalui berbagai 

proses pengelolaan. Berikut sebagai 

contoh proses pengolahan informasi 

sederhana: 

 

 

 

Gambar di atas menggambarkan 

model proses informasi sederhana 

masukan sensori berkaitan dengan 

penerimaan stimulus oleh organ-organ 

sensori baik organ internal (perubahan 

yang terjadi dalam otot) dan external 

(kulit, mata, telinga, lidah dan hidung). 

Persepsi adalah suatu proses yang teratur 

dan memiliki berbagai fungsi : 

menemukan, membedakan, mengenal, 

mengakui. Terjemahan keputusan 

merupakan tindakan yang diambil 

berdasarkan hasil persepsi. Keluaran 

motorik merupakan hasil akhir dari 

proses pengolahan informasi yang 

menghasilkan gerakan. 

Komunikasi antarpribadi 

memiliki keterampilan khusus sebagai 

upaya meningkatkan efektifitasnya. 

Keterampilan di bawah inilah yang perlu 

dimiliki pelaku komunikasi agar proses 

komunikasi berjalan secara efektif 

sehingga informasi dan pesan yang 

diutarakan menghasilkan umpan balik. 

Menurut Kumar karakteristik dari 

efektifitas komunikasi antarpribadi 

meliputi : (1) Keterbukaan (2) Empati 

(3) Dukungan (4) Rasa positif (5) 

Kesetaraan. 

1 Keterbukaan  

Kemauan kita untuk memberikan 

tanggapan terhadap orang lain  

dengan jujur, senang hati dan 

berterus terang tentang segala 

sesuatu informasi yang diterima. 

Keterbukaan mengharuskan kita 

untuk terbuka pada orang-orang yang 

berinteraksi dengan kita.  

2 Empati  

Merasakan apa yang dirasakan orang 

lain. Kemampuan kita untuk 

mengetahui apa yang sedang dialami 

orang lain pada saat tertentu dari 

sudut pandang orang tersebut. Orang 

yang empatik mampu memahami 

motivasi dan pengalaman, 

perasaan,sikap orang lain dan 

dirinya. Sikap empatik membuat 

seseorang lebih mudah 

menyesuaikan komunikasinya. 

3 Dukungan  

Sikap mendukung merupakan 

cerminan dari hubungan komunikasi 

antarpribadi yang efektif. Sikap 

Masukan 

sensori  

Persepsi  Terjemahan 

keputusan 
Keluaran 

motorik 



91 

 

mendukung ditandai dengan 

beberapa sikap yaitu : 

a. Sikap deskriptif : Seseorang yang 

memiliki sifat ini mengartikan 

komunikasi sebagai permintaan 

informasi mengenai suatu 

kejadian tertentu dan tidak 

merasakannya sebagai ancaman. 

b. Sikap spontan : Orang yang terus 

terang dalam mengutarakan 

pikirannya. 

c. Sikap professional ; Orang yang 

berpikiran terbuka serta bersedia 

mendengar pandangan yang 

berlawanan dan bersedia 

menerima pendapat atau saran 

orang lain. 

4 Rasa positif  

Seseorang yang memiliki perasaan 

positif terhadap dirinya dan orang 

lain, mendorong orang yang menjadi 

teman berinteraksi secara positif 

misalnya berbentuk pujian ataupun 

penghargaan. 

5 Kesetaraan atau kesamaan  

Komunikasi antarpribadi akan lebih 

efektif apabila suasananya setara, 

Adanya pengakuan secara diam-

diam bahwa kedua belah pihak 

sama-sama bernilai, dan berharga 

serta satu sama lain memiliki 

sesuatu yang penting untuk 

disumbangakan. Misalnya memiliki 

kesamaan dalam bidang 

pengalaman, kedua belah pihak 

dapat berbagi informasi satu sama 

lain. 

Jadi komunikasi antarpribadi yang 

efektif berperan penting dalam 

kehidupan setiap manusia. Komunikasi 

antarpribadi dikatakan efektif apabila 

penerima pesan menafsirkan pesan sama 

dengan maksud pesan yang disampaikan 

oleh pengirim. 

Pelatih dan Atlet Panahan PPLP 

Nasional. Pelatih ialah seseorang yang 

bertugas untuk mempersiapkan fisik dan 

mental olahragawan maupun kelompok 

olahragawan. Sebagian besar pelatih 

merupakan mantan atlet. Pelatih tidak 

hanya mengatur taktik, strategi, 

pelatihan fisik, tetapi kadang-kadang 

menyediakan dukungan moral kepada 

atlet-atletnya. 

Pelatih dalam olahraga mempunyai 

fungsi sebagai pembuat dan pelaksana 

program latihan, sebagai motivator, 

konselor, evaluator dan yang 

bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu hal yang berhubungan dengan 

kepelatihan. Seorang pelatih bukan 

hanya mengurus masalah atau hal-hal 

yang berhubungan dengan olahraganya 

saja, tetapi pelatih juga harus dapat 

berperan sebagai teman, guru, orang tua, 

bahkan psikolog bagi atletnya, seorang 

pelatih harus memiliki perkataan, 

tindakan atau perbuatan yang bersifat 

positif, pelatih diharuskan mampu 

mengenal tiap atlet yang diasuhnya. 

Jadi pelatih yang sesungguhnya 

adalah pelatih yang mempunyai target, 

yang tidak hanya melatih saja, tetapi dia 

juga yang mengurus pembinaan, 

pelatihan tim serta mempunyai program 

latihan agar latihan yang 

diselenggarakan memiliki tujuan, yaitu 

untuk mencapai suatu hasil atau prestasi.  

Atlet adalah orang yang ikut serta 

dalam suatu kompetisi olahraga 

kompetitif. Atlet adalah orang yang 

selalu dihadapkan kepada permasalahan, 

baik permasalahan mengejar prestasi, 

tekanan-tekanan dari lawan dan 

penonton, kemungkinan mengalami 

kegagalan dan sebagainya. Atlet sering 

dihadapi oleh situasi-situasi penuh 

ketegangan, kecemasan, dikarenakan 

rasa takut menghadapi sesuatu yang 

dapat mengancam harga dirinya, 

sehingga menimbulkan stress pada atlet 

tersebut. Dalam kegiatan olahraga 

seorang atlet akan dihadapkan dengan 

suatu prestasi yang harus dicapai. Atlet 

dalam cabang olahraga panahan dapat 

digambarkan sebagai seseorang yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahragawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Atlet
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menggunakan busur dan anak panah 

untuk memanah baik dalam suatu latihan 

ataupun pertandingan panahan.  

Berikut ini adalah gambar busur 

dan anak panah beserta komponen-

komponennya pada divisi yang 

dipertandingkan di kejuaraan nasional 

atau internasional yaitu: (1) Standart 

Bow, (2) Recurve, (3) Compound. 

 

Recurve dan Standart Bow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1.  Busur dan Anak Panah Recurve dan 

Standart Bow 

 

Gambar di atas menjelaskan 

komponen-komponen yang terdapat 

pada busur dan anak panah pada divisi 

Recurve dan Standart Bow, namun yang 

membedakan kedua jenis busur tersebut 

adalah material yang digunakan. 

1. Standart Bow 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Busur dan Anak Panah Standart Bow 

 

Busur Standart Bow memiliki 

unsur kayu dan fiber, serta anak panah 

yang terbuat dari bahan aluminium. 

Jarak yang dipertandingkan untuk pria 

dan wanita adalah 50m, 40m, dan 30m. 

Jarak 40m digunakan sebagai jarak 

dalam babak aduan beregu dan aduan 

perorangan baik pemanah putra ataupun 

putri. 

2. Recurve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Busur dan Anak Panah Recurve 

 

Busur recurve terbuat dari bahan 

metal, dan carbon fiber pada anak 

panah.Jarak yang dipertandingkan untuk 

pria adalah 90m, 70m, 50m dan 30m dan 

untuk wanita, 70m, 60m, 50m, dan 30m. 

Jarak 70m digunakan pada babak aduan 

beregu dan aduan perorangan baik pada 

pemanah pria atau wanita. 

3. Compound 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Busur dan Anak Panah Compound 

 

Gambar di atas menjelaskan 

komponen-komponen yang terdapat 

pada busur Compound. Busur Compound 

memiliki bentuk yang berbeda dari busur 

Standart Bow dan Recurve, akan tetapi 

busur Compound memiliki kesamaan 
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dengan busur dan anak panah Recurve 

dalam hal materialnya. Jarak yang 

dipertandingkan untuk pria adalah 90m, 

70m, 50m, dan 30m, sedangkan jarak 

untuk wanita adalah 70m, 60m, 50m, 

dan 30m. Jarak 50m digunakan dalam 

babak aduan beregu dan aduan 

perorangan. 

Terkadang olahraga panahan 

terlihat mudah namun tidak semudah 

yang dibayangkan. Atlet dituntut untuk 

dapat meningkatkan keterampilan 

memanahnya secara consistence guna 

mencapai peningkatan skor yang telah 

ditentukan oleh pelatih dan tiap individu 

memiliki limited (score yang ditetapkan) 

yang berbeda. Keterampilan memanah 

meliputi 9 teknik dasar yaitu: (1) Stance, 

(2) Nocking, (3) Set-up, (4) Drawing, (5) 

Anchoring, (6) Tighten, (7) Aiming, (8) 

Release, (9) After-hold (follow through). 

Keterampilan komunikasi efektif 

yang diterapkan oleh pelatih harus selalu 

dijaga sehingga persepsi pelatih dan atlet 

memiliki kesamaan dan menghasilkan 

keluaran motorik yang baik. Dengan 

adanya persepsi yang sama antara pelatih 

dan atlet dapat menciptakan suatu 

kondisi yang kondusif, Hal tersebut 

sebagai salah satu upaya agar atlet 

memahami apa yang di intruksikan oleh 

pelatih sehingga memiliki kesamaan 

dalam hal penafsiran pesan guna 

mencapai tujuan bersama. 

Jadi atlet panahan adalah orang 

yang dituntut harus melakukan 

penampilan terbaiknya disetiap latihan 

dan pertandingan dengan keterampilan 

gerak memanah yang consistance. 

Prestasi yang diraih menjadi suatu bukti 

dan tolak ukur apakah program latihan 

yang dijalankan selama ini berjalan 

dengan baik atau diluar harapan. 

Seluruh atlet PPLP Nasional 

diasramakan untuk memudahkan 

peningkatan latihan dan belajar atau 

sekolah. Pelatih disediakan asrama 

sesuai cabang olahraga masing-masing. 

Guru-guru pengajar para atlet 

menempati rumah dinas untuk 

mempermudah proses pendidikan dan 

belajar sebagai upaya meningkatkan 

prestasi olahraga, prestasi akademik, dan 

meningkatkan disiplin di sekolah, 

asrama dan di lapangan. 

Atlet pelajar memiliki tugas dan 

kewajiban yang tidak ringan. Sebagai 

atlet mereka harus berlatih agar tampil 

maksimal dalam menjalani pertandingan 

yang dilakukannya. Sebagai pelajar 

mereka harus dapat menampilkan 

prestasi akademis yang memadai demi 

karir masa depannya. 

Akan tetapi atlet-atlet yang berada 

pada Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pelajar Nasional di Ragunan akan 

diseleksi tiap tahun guna penyaringan 

atlet-atlet yang ada di PPLP Nasional di 

Ragunan. Di dalam seleksi tersebut 

pelatih setiap cabang olahraga masing-

masing yang akan menyeleksi atlet-atlet 

yang dilatih dengan melihat apakah atlet 

tersebut mengalami peningkatan atau 

penurunan dan apakah masih bisa 

dipertahankan atau dikeluarkan dari 

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar 

Nasional. Penyaringan bertujuan untuk 

melihat kemampuan atlet-atlet apakah 

masih bisa dipertahankan atau 

dikeluarkan dari Pusat Pendidikan dan 

Latihan Pelajar Nasional di Ragunan. 

Penyeleksian ini dilakukan untuk 

penyaringan bibit atlet-atlet junior yang 

berpotensi baik agar dapat berprestasi 

lebih pada pertandingan Nasional dan 

Internasional. 

Maka tidaklah mudah mencapai 

prestasi yang optimal tanpa adanya 

usaha, pengorbanan, serta kerja keras 

yang maksimal. PPLP Nasional di 

Ragunan bertujuan untuk menampung 

atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah 

sebagai lapisan atlet-atlet senior pada tim 

nasional, namun tidak jarang atlet PPLP 

Nasional bergabung dalam tim nasional. 

Dengan adanya PPLP Nasional 
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merupakan upaya dalam pembibitan atlet 

di Indonesia yang harus terus 

dikembangkan. 

Prestasi Atlet. Prestasi yang optimal 

merupakan harapan dari setiap atlet, 

maka untuk mencapai prestasi yang 

optimal atlet harus meningkatkan potensi 

serta mampu memotivasi dirinya. 

Berdasarkan buku Psikologi kepelatihan 

secara garis besar upaya untuk 

meningkatkan prestasi olahraga 

Indonesia, dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

a) Harus ditemukan calon-calon atlet 

berbakat dengan menggunakan cara 

yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

b) Penyusunan program latihan harus 

dilakukan bersama antara pelatih dan 

para ilmuan. 

c) Perlu diadakan penelitian untuk 

mendiagnosa keadaan tiap-tiap 

atletnya. 

d) Perlu terus-menerus dilakukan 

bimbingan, konseling, dan pembinaan 

mental terhadap atlet berbakat. 

e) Diadakan penelitian untuk 

menemukan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi meningkat atau 

merosotnya prestasi atlet. 

Mengadakan evaluasi kegiatan 

olahraga, sehingga dapat diambil 

manfaat sebesar-besarnya dalam 

pembinaan untuk meningkatkan prestasi 

atlet. 

Jadi untuk dapat meningkatkan 

prestasi atlet. Atlet harus memiliki 

keinginan untuk berprestasi, sehingga 

mendorong atlet untuk selalu berusaha 

mencapai prestasi setinggi-tingginya. 

Sedangkan tugas pelatih adalah selalu 

bersikap positif, membangkitkan 

keinginan, kemauan, dorongan atau 

dukungan untuk mencapai prestasi 

setinggi mungkin. 

 

Kerangka Berpikir. Prestasi yang 

terbaik menjadi keinginan dari seluruh 

pelatih, atlet dan pengurus khususnya 

pada cabang olahraga panahan di 

Indonesia. Adanya pembinaan yang 

tersebar di provinsi-provinsi yang ada di 

Indonesia menjadi salah satu cara yang 

dilakukan untuk membina para atlet 

untuk meraih kembali prestasi cabang 

olahraga panahan Indonesia, baik di Asia 

maupun di dunia.   

Olahraga panahan membutuhkan 

ketenangan dan ketepatan, komunikasi 

yang efektif mempunyai peranan penting 

dalam olahraga panahan, karena jika 

atlet memiliki komunikasi yang pasif 

dan tidak terbuka tentang apa yang di 

alaminya dapat menciptakan suatu 

kondisi yang tidak kondusif yang 

membuat atlet tersebut tidak dapat 

berprestasi dengan baik. Atlet dengan 

komunikasi yang kurang baik akan sulit 

menerima intruksi, dan mengatasi 

kesulitan yang dirasakan baik dalam 

berlatih atau bertanding. Dalam cabang 

olahraga panahan baiknya tidak hanya 

mengandalkan faktor fisik, teknik dan 

taktik namun faktor psikologi juga 

berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. 

Psikologi olahraga mencakup 

komunikasi. Karena ada banyak hal yang 

bertentangan dalam proses menuju 

prestasi misalnya dalam hal batin antara 

mengutamakan kepentingan pribadi atau 

kepentingan umum. Dalam hal tersebut 

pentingnya komunikasi yang efektif 

yang perlu diterapkan sejak dini. 

Komunikasi yang baik antara pelatih 

dengan atlet dapat memberi solusi pada 

hal tersebut.  

Proses pengiriman dan penerimaan 

pesan antara dua orang atau diantara 

sekelompok kecil orang-orang dengan 

beberapa umpan balik yang dikenal 

sebagai komunikasi antarpribadi, 

menjadi suatu hal yang penting dalam 

proses berlatih dan bertanding. 

Komunikasi yang efektif antara pelatih 

dan atlet juga memiliki peran yang 

penting, karena memudahkan pelatih 
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untuk mengetahui keadaan tiap atletnya 

baik yang disukai atau yang tidak 

disukai oleh tiap atletnya guna 

mengetahui apa yang harus dilakukan 

oleh seorang pelatih terhadap tiap-tiap 

atletnya. 

Jadi untuk mencapai prestasi yang 

diharapkan terlebih dahulu perlu 

diciptakan komunikasi sebaik-baiknya 

antara pelatih dengan atlet, karena 

bagaimanapun juga seorang pelatih tidak 

akan dapat membina atlet dengan baik 

apabila tidak adanya interaksi antara 

pelatih dan atlet, dan antara rekan atlet 

yang didasari rasa keakraban, 

keterbukaan, penuh kasih sayang, 

kesediaan untuk dikoreksi, menerima 

saran-saran dan sebagainya yang 

didasari sikap-sikap positif. 

 

METODE 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian 

adalah untuk mengetahui seberapa besar 

prosentase efektifitas komunikasi pelatih 

dan atlet panahan Pusat Pendidikan dan 

Latihan Pelajar Nasional di Ragunan.  

Metode penelitian yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu hanya menggambarkan 

tentang sesuatu variabel, dengan teknik 

yang digunakan adalah survei yaitu 

bertujuan mengumpulkan informasi 

tentang variabel dan juga bertujuan 

mengumpulkan data. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner berbentuk 

angket yang dibagikan kepada seluruh 

atlet panahan putra dan putri Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar 

Nasional. 

 

Instrumen Penelitian. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pengisian angket yang bersifat tertutup 

yaitu peneliti telah menyiapkan angket 

tentang komunikasi antarpribadi untuk 

diisi oleh sampel. Pemberian nilai 

jawaban pada setiap pernyataan 

berdasarkan skala “LIKERT”
 

kategori 

jawaban yaitu: 

 

Tabel 1. Skala Likert 

Pernyataan Positif Negatif 

SS 

S 

RR 

TS 

ST

S 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Teknik Pengumpulan Data. Dalam 

penelitian ini pengumpulan data dengan 

menggunakan instrument penelitian 

berupa angket. Data yang di ambil dari 

atlet panahan putra dan putri Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar Nasional 

di Ragunan. Jika para atlet mampu 

melakukan gerakan yang di intruksikan 

oleh pelatih dengan baik dan memiliki 

prestasi yang meningkat maka dikatakan 

efektifitas komunikasi pelatih dan atlet 

berhasil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data. Deskripsi data yang 

dimaksud diantaranya adalah nilai 

terendah dan nilai tertinggi, nilai rata-

rata (mean), modus, median, standar 

deviasi dan distribusi frekuensi yang 

disertai histogram. 

Variabel Komunikasi Antarpribadi 

Dari hasil perhitungan variabel 

komunikasi pelatih dan atlet Pusat 

Pendidikan Latihan Pelajar Nasional 

(PPLP) dapat diperoleh nilai rata-rata 

hitung (mean) sebesar 78,81%, titik 

tengah dari semua nilai data yang telah 

diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang 

terbesar atau sebaliknya dari yang 

terbesar ke yang terkecil (median) 5,5, 

nilai yang sering muncul (modus) 150, 

standar deviasi sebesar 7,8%, dan 

memiliki nilai terkecil 131 serta nilai 

maksimal 159. 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel 

Komunikasi 

No 
Kelas 

Interval 

Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 131 1 10% 

2 140 1 10% 

3 142 2 20% 

4 144 1 10% 

5 147 1 10% 

6 150 2 20% 

7 153 1 10% 

8 159 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa frekuensi tertinggi pada 

variabel komunikasi yaitu 2 terletak pada 

kelas interval ke 3 dan ke 6 dengan 

frekuensi relatif sebesar 20% dan 

frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas 1,2,4,5,7 dan 8 dengan frekuensi 

relatif sebesar 10%. 

Untuk mempermudah penafsiran 

data variabel komunikasi dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 
Gambar 5. Diagram Variabel Komunikasi 

Antarpribadi 

 

Yang menyatakan sangat setuju 

dengan variabel komunikasi antarpribadi 

sebesar 47,29%, yang menyatakan setuju 

21,62, yang menyatakan ragu-ragu 

13,51%, yang menyatakan tidak setuju 

11,08%, dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju 6,48%. 

Tabel 3. Variabel Komunikasi 

Antarpribadi 

Variabel 
Jawaban 

Responden 
Frekuensi Prosentase 

Komunikasi 

antarpribadi 

Sangat setuju 175 47,29% 

Setuju 80 21,62% 

Ragu-ragu 50 13,51% 

Tidak setuju 41 11,08% 

Sangat tidak 

setuju 
24 6,48% 

Jumlah 370 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Untuk mempermudah penafsiran 

data variabel komunikasi dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 
Gambar 6. Diagram Pie Prosentase Jumlah 

Variabel Komunikasi Antarpribadi 

 

Berikut adalah hasil perhitungan 

dari tiap dimensi pada variabel 

komunikasi antarpribadi: 

1. Dimensi Keterbukaan 

Dari hasil perhitungan dimensi 

keterbukaan dapat diperoleh nilai rata-

rata hitung (mean) sebesar 27,9, titik 

tengah dari semua nilai data yang telah 

diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang 

terbesar atau sebaliknya dari yang 

terbesar ke yang terkecil (median) 5,5, 

nilai yang sering muncul (modus) 27, 

standar deviasi 1,72, dan memiliki nilai 

minimal 25 serta nilai maksimal 31. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi 

Deimensi Keterbukaan 

No Kelas Interval 
Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 25 1 10% 

2 27 4 40% 

3 28 2 20% 

4 29 1 10% 

5 30 1 10% 

6 31 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa frekuensi tertinggi pada 

dimensi keterbukaan yaitu terletak pada 

kelas interval ke 2 dengan frekuensi 

relatif sebesar 40% dan frekuensi kelas 

terendah terletak pada kelas interval 
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1,4,5, dan 6 dengan frekuensi relatif 

sebesar 10%. 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi keterbukaan dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 7. Diagram Dimensi Keterbukaan 

 

Yang menyatakan sangat setuju 

dengan indikator dimensi keterbukaan 

sebesar 50%, yang menyatakan setuju 

21,42%, yang menyatakan ragu-ragu 

11,42%, yang menyatakan tidak setuju 

10%, dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju 7,14. 

Tabel 5. Dimensi Keterbukaan 

Indikator 
Jawaban 

Responden 

Frekuen

si 
Prosentasi 

Dimensi 

Keterbukaan 

Sangat setuju 35 50% 

Setuju 15 21.42% 

Ragu-Ragu 8 11.42% 

Tidak Setuju 7 10% 

Sangat Tidak 

Setuju 
5 7.14% 

Jumlah 70 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi keterbukaan dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 8. Diagram Pie Prosentase Jumlah 

Dimensi Keterbukaan 

 

2. Dimensi Empati 

Dari hasil perhitungan dimensi 

empati dapat diperoleh nilai rata-rata 

hitung (mean) sebesar 27, titik tengah 

dari semua nilai data yang telah 

diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang 

terbesar atau sebaliknya dari yang 

terbesar ke yang terkecil (median) 5,5 , 

nilai yang sering muncul (modus) 24, 

standar deviasi 3,12, dan memiliki nilai 

minimal 22 serta nilai maksimal 32. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Dimensi 

Empati 

No 
Kelas 

Interval 

Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 22 1 10% 

2 24 2 20% 

3 26 1 10% 

4 27 2 20% 

5 28 1 10% 

6 30 2 20% 

7 32 1 10% 

Jumlah  10 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa frekuensi tertinggi pada 

dimensi empati yaitu terletak pada kelas 

interval ke 2,4 dan 6 dengan frekuensi 

relatif sebesar 20% dan frekuensi kelas 

terendah terletak pada kelas interval 

1,3,5, dan 7 dengan frekuensi relatif 

sebesar 10%. 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi empati dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

 
Gambar 9. Diagram Dimensi Empati 

 

Yang menyatakan sangat setuju 

dengan indikator dimensi empati sebesar 

50%, yang menyatakan setuju 14,28%, 

yang menyatakan ragu-ragu 14,28%, 
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yang menyatakan tidak setuju 14,28%, 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

7,14%. 

Tabel 7. Dimensi Empati 

Indikator 
Jawaban 

Responden 
Frekuensi Prosentase 

Dimensi 

Empati 

Sangat setuju 35 50% 

Setuju 10 14,28% 

Ragu-Ragu 10 14,28% 

Tidak setuju 10 14,28% 

Sangat tidak 

setuju 
5 7,14% 

Jumlah 70 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi empati dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 
Gambar 10. Diagram Pie Prosentase Jumlah 

Dimensi Empati 

3. Dimensi Dukungan (Support) 

Dari hasil perhitungan dimensi 

dukungan (suportif) dapat diperoleh nilai 

rata-rata hitung (mean) sebesar 39,5, titik 

tengah dari semua nilai data yang telah 

diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang 

terbesar atau sebaliknya dari yang 

terbesar ke yang terkecil (median) 5,5, 

nilai yang sering muncul (modus) 37, 

standar deviasi 2,54, dan memiliki nilai 

minimal 36 serta nilai maksimal 44. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Dimensi 

Dukungan 

No Kelas Interval 
Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 36 1 10% 

2 37 2 20% 

3 38 1 10% 

4 39 1 10% 

5 40 1 10% 

6 41 2 20% 

7 44 1 10% 

Jumlah  10 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa frekuensi tertinggi pada 

dimensi dukungan (suportif) yaitu 

terletak pada kelas interval ke 2 dan 6 

dengan frekuensi relatif sebesar 20% dan 

frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas interval 1,3,4,5, dan 7 dengan 

frekuensi relatif sebesar 10%. 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi dukungan (suportif) dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 11. Diagram Dimensi Dukungan 

(Support) 

 

Yang menyatakan sangat setuju 

dengan indikator dimensi dukungan 

(suportif) sebesar 50%, yang 

menyatakan setuju 20%, yang 

menyatakan ragu-ragu 15%, yang 

menyatakan tidak setuju 8%, dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju 7%. 

Tabel 9. Dimensi Dukungan (Support) 

Indikator 
Jawaban 

Responden 
Frekuensi Prosentasi 

Dimensi 

Dukungan 

(suportif) 

Sangat setuju 50 50% 

Setuju 20 20% 

Ragu-Ragu 15 15% 

Tidak setuju 8 8% 

Sangat tidak 

setuju 
7 7% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk mempermudh penafsirn data 

dimensi dukungan dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 



99 

 

 
 

Gambar 12. Diagram Pie Prosentase Jumlah 

Dimensi Dukungan 

4. Dimensi Rasa Positif 

Dari hasil perhitungan dimensi 

rasa positif dapat diperoleh nilai rata-rata 

hitung (mean) sebesar 24,7 , titik tengah 

dari semua nilai data yang telah 

diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang 

terbesar atau sebaliknya dari yang 

terbesar ke yang terkecil (median) 5,5, 

nilai yang sering muncul (modus) 24, 

standar deviasi 1,65, dan memiliki nilai 

minimal 21 serta nilai maksimal 27. 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi 

Dimensi Rasa Positif 

No 
Kelas 

Interval 

Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 21 1 10% 

2 24 3 30% 

3 25 3 30% 

4 26 2 20% 

5 27 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa frekuensi tertinggi pada 

dimensi rasa positif yaitu terletak pada 

kelas interval ke 2 dan 3 dengan 

frekuensi relatif sebesar 30% dan 

frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas interval 1 dan 5 dengan frekuensi 

relatif sebesar 10%. 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi rasa positif dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 13. Diagram Dimensi Rasa Positif 

 

Yang menyatakan sangat setuju 

dengan indikator dimensi Rasa Positif 

sebesar 50%, yang menyatakan setuju 

25%, yang menyatakan ragu-ragu 15%, 

yang menyatakan tidak setuju 6,66%, 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

3,33%. 

Tabel 11. Dimensi Ras positif 

Indikator 
Jawaban 

Responden 
Frekuensi Prosentasi 

Dimensi 

Rasa 

Positif 

Sangat setuju 30 50% 

Setuju 15 25% 

Ragu-Ragu 9 15% 

Tidak setuju 4 6,66% 

Sangat tidak 

setuju 
2 3,33% 

Jumlah 60 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

  

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi rasa positif dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 
Gambar 14. Diagram Pie Prosentase Jumlah 

Dimensi Rasa Positif 

 

5.Dimensi Kesetaraan (Kesamaan) 
Dari hasil perhitungan dimensi 

kesetaraan (kesamaan) dapat diperoleh 

nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 
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26,5, titik tengah dari semua nilai data 

yang telah diurutkan dari nilai yang 

terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya 

dari yang terbesar ke yang terkecil 

(median) 5,5, nilai yang sering muncul 

(modus) 28, standar deviasi 2,71, dan 

memiliki nilai minimal 21 serta nilai 

maksimal 30. 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi 

Dimensi Kesetaraan (Kesamaan) 

No Kelas Interval 
Frekuensi 

absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 21 1 10% 

2 23 1 10% 

3 25 1 10% 

4 27 2 20% 

5 28 4 40% 

6 30 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa frekuensi tertinggi pada 

dimensi kesetaraan (kesamaan) yaitu 

terletak pada kelas interval ke 5 dengan 

frekuensi relatif sebesar 40% dan 

frekuensi kelas terendah terletak pada 

kelas interval 1,2,3, dan 6 dengan 

frekuensi relatif sebesar 10%. 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi Kesetaraan (kesamaan) 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Gambar 15. Diagram Dimensi Kesetaraan 

(Kesamaan) 

 

Yang menyatakan sangat setuju 

dengan indikator dimensi kesetaraan 

(kesamaan) sebesar 35,71%, yang 

menyatakan setuju 28,57%, yang 

menyatakan ragu-ragu 21,42%, yang 

menyatakan tidak setuju 7,14%, dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju 

7,14%. 

Tabel 13. Dimensi Kesetaraan 

(Kesamaan) 

Indikator 
Jawaban 

Responden 
Frekuensi Prosentase 

Dimensi 

Kesetaraan 

(kesamaan) 

Sangat setuju 25 35,71% 

Setuju 20 28,57% 

Ragu-Ragu 15 21,42% 

Tidak setuju 5 7,14% 

Sangat tidak 

setuju 
5 7,14% 

Jumlah 70 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk mempermudah penafsiran 

data dimensi kesetaraan (kesamaan) 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 16. Diagram Pie Prosentase Jumlah 

Dimensi Kesetaraan (Kesamaan) 

 

PENUTUP 

Kesimpulan. Berdasarkan masalah yang 

dikemukakan yang didukung oleh 

deskripsi teori dan kerangka berpikir 

serta analisis data, maka dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa 

prosentase efektifitas komunikasi antara 

pelatih dan atlet Pusat Pendidikan 

Latihan Pelajar Nasional adalah 78,81%. 

Yaitu antara pelatih dan atlet memiliki 

komunikasi yang efektif didasari oleh 

rasa keterbukaan, empati, dukungan, rasa 

positif dan kesetaraan di antara 

keduanya. 

 

Saran. Setelah menyimpulkan dari hasil 

penelitian, maka peneliti menyampaikan 

saran yaitu : 
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Untuk para pelatih dan atlet 

disarankan untuk mampu memahami dan 

mengaplikasikan komunikasi yang 

efektif di dalam latihan, pertandingan 

dan sehari-hari sehingga menunjang 

seorang atlet untuk mencapai prestasi 

yang optimal. Penulisan ini diharapkan 

dapat dijadikan acuan dan menambah 

pengetahuan tentang pentingnya faktor 

komunikasi dalam olahraga (olahraga 

prestasi). 
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