
PEDOMAN WAWANCARA 

  

 EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PELATIH BOLA 

BASKET WHAPEC DALAM MEMBENTUK 

KEKOMPAKAN TIM  

 

   

Pertanyaan Untuk Pelatih : 

A. Sikap keterbukaan (openness) 

1. Apakah anda sebagai pelatih secara terbuka menyampaikan berbagai 

pesan/pendapat kepada para atlet? 

2. Apakah anda sebagai pelatih secara jujur menyampaikan berbagai pendapat 

yang ingin anda  sampaikan kepada para atlet?  

3. Bagaimanakah bentuk KAP yang dilakukan oleh  anda sebagai pelatih kepada 

atletnya ? 

 

4. Apakah anda sebagai pelatih harus  menanamkan rasa percaya (trust) kepada 

para atlet ? 

 

B. Sikap Empati (empathy) 

5. Apakah anda sebagai pelatih peduli kepada para atlet anda pada saat 

berinteraksi?  

6. Apakah anda sebagai pelatih dapat memahami perasaan kepada para atlet pada 

saat berinteraksi?  

 

C. Sikap Mendukung (suppotiveness) 

7. Apakah komunikasi antarpribadi yang dilakukan anda sebagai pelatih sudah 

tepat dengan situasi dan suasana pribadi atlet? 

8. Bagaimana cara anda sebagai pelatih mendukung atlet? 

 

D. Sikap Positif (positiveness) 

9. Apakah  anda sebagai pelatih sudah menerapkan prilaku disiplin kepada para 

atlet? 



10. Bagaimana anda sebagai pelatih membangun situasi atau suasana interaksi 

yang menyenangkan dengan atletnya? 

 

 

E.  Sikap Kesetaraan (equality)  

11. Apakah sikap anda sebagai pelatih dalam memberikan perhatiannya sama 

kepada semua atletnya? 

12. Apakah kedudukan anda sebagai pelatih dengan atlet sama derajatnya pada 

saat berinteraksi?  

 

 

Pertanyaan Untuk Atlet : 

A. Sikap keterbukaan (openness) 

13. Apakah pelatih anda secara terbuka menyampaikan berbagai pesan/pendapat 

kepada para atlet? 

14. Apakah pelatih anda secara jujur menyampaikan berbagai pendapat yang ingin 

anda  sampaikan kepada para atlet?  

15. Apakah pelatih anda harus  menanamkan rasa percaya (trust) kepada para atlet 

? 

 

B. Sikap Empati (empathy) 

16. Apakah pelatih anda peduli kepada para atlet anda pada saat berinteraksi?  

17. Apakah pelatih anda dapat memahami perasaan kepada para atlet pada saat 

berinteraksi?  

 

C. Sikap Mendukung (suppotiveness) 

18. Apakah komunikasi antarpribadi yang dilakukan pelatih anda sudah tepat 

dengan situasi dan suasana pribadi atlet? 

19. Bagaimana cara pelatih anda mendukung atlet? 

 

 

D. Sikap Positif (positiveness) 

20. Apakah pelatih anda sudah menerapkan prilaku disiplin kepada para atlet? 



21. Bagaimana pelatih anda membangun situasi atau suasana interaksi yang 

menyenangkan dengan atletnya? 

 

 

E.  Sikap Kesetaraan (equality)  

22. Apakah sikap pelatih anda dalam memberikan perhatiannya sama kepada 

semua atletnya? 

23. Apakah kedudukan pelatih anda dengan atlet sama derajatnya pada saat 

berinteraksi?  

 

 


