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ABSTRAK

Komunikasi Antarpribadi Pelatih dan Atlet Dalam Proses Latihan Baseball
(Studi pada Tim Baseball Lampung)

Oleh

M. Fachry Rizko

Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan
diantara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang, dengan berbagai efek
dan umpan balik (feedback). Komunikasi antar pribadi baik dalam bentuk verbal
maupun nonverbal juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan
olahraga, khususnya kepelatihan dalam mengembangkan kualitas permainan
dalam olahraga baseball. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bahasa verbal maupun non
verbal dalam komunikasi antarpribadi pelatih dan atlet dalam proses latihan
bermain baseball.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah
komunikasi antar pribadi dalam bentuk verbal maupun non verbal yang terjadi
antara pelatih dan atlet dalam proses latihan baseball pada tim baseball Lampung.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi, namun peneliti lebih banyak mendapatkan data dari
hasil wawancara. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tim baseball
Lampung dengan informan pelatih dan juga para atletnya. Informan dipilih
dengan menggunakan teknik purposive, Informan penelitian berjumlah 8
(delapan) orang. 2 (dua) orang pelatih dan 6 (enam) orang atlet.. Penelitian ini
menggunakan pendekatan humanistik milik De Vito dan juga Teori pendukung
yaitu Interaksional Simbolik milik Herbert Mead.

Hasil penelitian ini adalah pada latihan baseball tim baseball Lampung terdapat
komunikasi antarpribadi antara pelatih dan atlet yang menggunakan bahasa verbal
dan non verbal. Bahasa verbal banyak digunakan diluar latihan inti berupa
penjelasan program latihan yang diberikan. Sementara pada latihan inti, bahasa
yang digunakan lebih kepada bahasa non verbal berupa isyarat dan ekspresi
wajah. Penggunaan bahasa verbal dan non verbal yang digunakan pelatih dan atlet
dapat dipahami kedua belah pihak sehingga latihan dapat berjalan baik dan lancar
serta dapat meningkatkan kemampuan atlet.

Kata kunci: Komunikasi antar pribadi, Pendekatan Humanistik, Interaksional
Simbolik, Latihan Baseball.



ABSTRACT

The Interpersonal Communication Of Coaches And Athletes In The Baseball
Training Process (The Case Of Lampung Baseball Team)

Interpersonal communication is the process of sending and receiving messages
between two people or among a small group of people, with various effects and
feedback. Interpersonal communication in both verbal and non-verbal forms also
plays a critical role in the sports training process, in particular to train effectively
the quality of performances in baseball game. This study aims to identify and
explain verbal and non-verbal communication in the coach-athletes interpersonal
relationshhip in baseball training process.

This research uses descriptive method with qualitative approach and supported by
the theory of humanistic approach and symbolic interaction theory. This research
is focused in interpersonal communication in the form of verbal and non-verbal
that occurs between the coach and athletes in the baseball training process on
Lampung baseball Team. The major instruments in this research were interview,
field observation and documentation. Subjects in this research is Lampung
Baseball Team with coach informant and also its athletes. The informant uses
purposive technique. The research informants involved 8 (eight) persons, 2 (two)
coaches and 6 (six) athletes. This research uses De Vito's humanistic approach as
well as supporting theories that are Herbert Mead's Symbolic Interactional.

The results of this research is Interpersonal communication plays a critical role in
Lampung Baseball Team, they were using verbal and non-verbal communication
during baseball training process. Verbal communication were effectively used
outside the core exercise is explanation of programs. Meanwhile in practice, non-
verbal communication is effectively used through sign language or gestures and
facial expressions. The use of verbal and non-verbal communication between
coach and athlete can be understood with each other so that the exercise goes
well and also improve the athletes abilities.

Keywords: Interpersonal Communication, Humanistic Approach, Symbolic Interactivity,
Baseball Training
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan yang cepat sekali berubah, manusia membutuhkan

kecakapan dalam melakukan suatu hal, baik dalam tingkah laku maupun

berkomunikasi. Pada era serba instan seperti sekarang ini, manusia harus pintar-

pintar bergaul, beradaptasi cepat dengan lingkungan dan mampu beragumentasi

terhadap kontroversi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam hakikat

komunikasi yang merupakan proses pernyataan antar manusia, yang menyatakan

pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa

sebagai alat penyalurnya (Effendy, 2003:28).

Komunikasi merupakan jembatan untuk menjalin suatu hubungan, dimana bahasa

menjadi perantara. Dalam ilmu komunkasi, kita mempelajari berbagai jenis

komunikasi, diantaranya komunikasi antarpribadi, komunkasi antar budaya,

komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan

komunikasi persuasif. Dimana masing-masing mempunyai fungsi dan tujuannya

dalam berkomunikasi, serta memiliki segmentasi khalayak yang berbeda-beda

pula.
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Mungkin secara tidak langsung sebagian besar orang beranggapan komunikasi itu

tidaklah penting, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman komunikasi sudah

memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat agar setiap masalah

yang timbul bisa dicari pemecahannya. Akan tetapi, pengertian komunikasi yang

dipaparkan diatas sifatnya sangat mendasar, dalam arti kata bahwa komunikasi itu

minimal harus mengandung kesamaan makna antara kedua belah pihak yang

terlibat. Dikatakan minimal karena komunikasi tidak hanya bersifat informatif,

yaitu agar orang lain mengerti, tapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia

menerima keyakinan, melakukan suatu perbuatan, dan lain-lain (Effendy, 1984:

9).

Selain bersifat informatif, komunikasi juga harus bersifat efektif. Salah satu

komunikasi yang efektif adalah komunikasi antarpribadi. Menurut De Vito dalam

(Liliweri, 1991;13), komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan

penerimaan pesan diantara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang,

dengan berbagai efek dan umpan balik (feed back). Dalam definisi ini setiap

komponen harus dipandang dan dijelaskan sebagai bagian-bagian yang

terintegrasi dalam tindakan komunikasi antarpribadi.

Dalam kenyataanya, komunikasi antarpribadi banyak dipakai disegala aspek

kehidupan. Salah satunya dalam bidang olahraga. Dalam dunia olahraga,

khususnya olahraga tim, komunikasi mempunyai arti penting demi tercapainya

prestasi suatu tim. Salah satunya adalah olahraga baseball. Komunikasi

antarpribadi baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal mempunyai peranan
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yang sangat penting dalam kegiatan kepelatihan untuk mengembangkan kualitas

permainan dalam olahraga baseball.

Hal ini dikarenakan menjadi tujuan khusus dalam berkomunikasi, terutama dalam

melatih para atlet, sehingga seorang pelatih mampu mengetahui batasan

kemampuan dan mengoreksi kekurangan seorang pemain dengan mempengaruhi

pemain lainnya untuk memberikan dorongan. Oleh karena iu, komunikasi

antarpribadi dari pelatih kepada setiap atlet baik secara verbal dan nonverbal

diharapkan dapat membawa hasil yang baik, pengetahuan pengalaman dan adanya

pengertian diantara pelatih dan para atlet yang terlibat dalam penyelesaian suatu

peningkatan kualitas.

Peneliti memilih olahraga baseball, karena olahraga ini sedang berkembang di

provinsi Lampung. Ini ditandai dengan berdirinya beberapa club baseball sejak

kehadiran olahraga baseball di Lampung tahun 1996. Obyek penelitian ini adalah

Tim Baseball Lampung, tim ini merupakan tim yang selalu berusaha

meningkatkan kualitas tim untuk meningkatkan prestasi. Upaya tersebut

mencakup mengenai kemampuan berkomunikasi antara pelatih dan atletnya.

Selain itu alasan peneliti memilih tim ini sebagai objek penelitian karena dalam

beberapa tahun belakangan tim baseball Lampung meraih prestasi yang

membanggakan dalam kategori kejuaraan nasional dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya yang belum bisa mendapatkan prestasi seperti sekarang ini.

Berikut adalah daftar nama Club Baseball Softball yang ada di provinsi Lampung.
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Table 1.1  Data Club Baseball Softball Lampung

NO NAMA ASAL TAHUN BERDIRI
1 Mohicans Bandar Lampung 2001
2 SSBC Bandar Lampung 2000

3 Saburai Bandar Lampung 2015
4 Dolphin Bandar Lampung 2005
5 Sixthsense Bandar Lampung 2005

6 Smansa Metro 2008

7 Garmet Metro 2000
(Sumber : Data Pengurus Provinsi PERBASASI Lampung, Desember 2009)

Selain itu, Tim baseball Lampung memberikan tren yang positif, terlihat dari

beberapa prestasi yang telah dicapai oleh tim baseball Lampung saat ini. Dari

tahun 1999 sampai saat ini prestasi yang diraih oleh tim baseball Lampung

mengalami fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor yang menjadi

hambatan tim baseball Lampung belum bisa meraih prestasi pada tahun

sebelumnya. Menurut hasil pra riset yang telah dilakukan peneliti, faktor yang

menghambat tim ini belum bisa meraih prestasi itu terjadi karena kurangnya rasa

keterbukaan dan sikap kesetaraan yang dimiliki pelatih sebelumnya, sehingga

membuat atlet merasa takut untuk terbuka kepada  pelatih, akan tetapi setelah

pergantian pelatih di periode selanjutnya tim ini bisa meraih prestasi yang

membanggakan. Hal tersebut juga terjadi karena komunikasi antarpribadi yang

dimiliki pelatih yang sekarang sangat berbanding terbalik dengan pelatih

sebelumnya. Selain itu tim baseball Lampung juga merupakan salah satu cabang

olahraga beregu yang lolos ke Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke 19 di

Jawa Barat setelah cabang olahraga sepak takraw.
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Alasan peneliti memilih komunikasi antarpribadi dalam proses latihan baseball

adalah komunikasi antar pribadi merupakan proses pemberian dan penerimaan

pesan antara dua atau diantara orang-orang dalam kelompok kecil melalui satu

saluran atau lebih, dengan melibatkan beberapa pengaruh dan umpan balik.

Komunikasi antar pribadi melibatkan hubungan pribadi antara dua individu atau

lebih. Dalam proses latihan, komunikasi antar pribadi memungkinkan terjadinya

interaksi yang bersifat pribadi baik secara verbal maupun non verbal antara

pelatih dan atlet. Oleh karena itu ketrampilan komunikasi antar pribadi perlu

dikuasai oleh pelatih untuk menunjang kemampuan bermain baseball atlet.

Tabel 1.2 Data Pertandingan Tim Baseball Lampung.

No. Tahun/Tempat Pelaksanaan Peringkat Keterangan
1. Exibisi 1999, Jakarta Peringkat VI IKUT EVENT
2. PON XV 2000, Surabaya Peringkat VII IKUT EVENT
3. PON XVI 2004, Palembang Peringkat III IKUT EVENT
4. PON XVII 2008, Samarinda Peringkat VIII IKUT EVENT
5. PON XVIII 2012, Riau Peringkat II IKUT EVENT
6. Kejurnas Open 2014, Jakarta Peringkat I IKUT EVENT
7. PON XIX 2016, Bandung Peringkat II IKUT EVENT

(Sumber : Data Bidang Pembinaan Prestasi Baseball dan Softball
Pengprov Perbasasi Lampung.)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul: Komunikasi antarpribadi pelatih dan atlet dalam proses latihan

baseball (Studi pada Tim baseball Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah

penelitian adalah “Bagaimanakah komunikasi antarpribadi dalam bentuk bahasa
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verbal maupun non verbal pelatih dan atlet dalam proses latihan tim baseball

Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bahasa verbal maupun non verbal

dalam komunikasi antarpribadi pelatih dan atlet dalam proses latihan tim baseball

Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya wawasasan

dalam sebuah proses belajar mengenai kajian komunikasi antarpribadi antara

pelatih dan atlet sebagai salah satu kajian dalam ilmu komunikasi.

2. Secara Praktis

a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan pembelajaran

bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dalam kajian komunikasi

antarpribadi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pengembangan ilmu komunikasi

dalam bahasa verbal maupun non verbal khususnya dalam komunikasi

antarpribadi.
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c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelatih

maupun atlet baseball mengenai komunikasi antarpribadi baik dalam bentuk

verbal maupun non verbal dalam proses latihan. Dengan demikian pelatih

dapat menerapkan komunikasi antarpribadi yang tepat sesuai dengan

karakteristik atlet didiknya agar dapat mencapai keberhasilan latihan yang

maksimal.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang dapat relevan dan mendukung penelitian ini,

yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

NO ASPEK PENELITIAN KETERANGAN

1.

Judul
Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembentukan
Identitas Sosial Anggota Komunitas Punk Muslim

Peneliti
Nurida Sari Dewi, Jurusan Ilmu Jurnalistik,
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Metode Penelitian Kualitatif

Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa identitas terbentuk
dari interaksi yang dilakukan dengan lingkungan-
lingkungan tertentu. Lingkungan yang berhubungan
dengan masa lalu informan memengaruhi sikap
informan dalam menunjukkan identitasnya kini
sebagai anggota Komunitas Punk Muslim.
Sedangkan lingkungan keluarga dan masyarakat
menjadi tempat mereka dalam aktualisasi diri
sebagai anggota Komunitas Punk Muslim. Selain
keterbukaan, sikap percaya diri juga merupakan
faktor utama terbentuknya identitas.

Perbedaan

Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh
peneliti. Fokus penelitian ini yaitu pembentukan
identitas sosial dengan komunkasi antarpribadi dan
objek penelitian ini adalah komunitas punk muslim

Kontribusi

Kontribusi penelitian ini untuk penelitian penulis
yaitu memberikan kajian interaksi dalam satu
lingkungan dengan menggunakan teori interaksi
simbolik.

2.

Judul
Peranan Komunikasi Antarpribadi Dalam
Meningkatkan Keahlian Dasar-dasar Fotografi (Studi
pada Calonn Anggota UKM Fotografi ZOOM
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
(Sumber: Skripsi Aryanti Widyaningrum FISIP 2013, Charles P FISIP 2015 dan

http://library.fikom.unpad.ac.id diakses pada tanggal 12 februari 2017 pukul 20.55
WIB)

Universitas Lampung Angkatan 15)

Peneliti
Aryanti Widyaningrum, JURUSAN Ilmu
Komunikasi, FISIP, Universitas Lampung

Metode Penelitian Kualitatif

Hasil

Aktivitas komunikasi antarpribadi menumbuhkan
hubungan emosional antar anggota dengan  CAZ 15
UKM ZOOM Unila seperti keakraban, saling
pengertian, memahami satu individu dengan individu
lainnya, rasa keterbukaan, simpati dan empati
sehingga interaksi antar anggota dengan CAZ 15
menjadi harmonis.

Perbedaan

,Penelitian ini lebih berfokus pada sesama anggota
UKM ZOOM untuk melihat seberapa besar peranan
komunikasi antarpribadi dalam meningkatkan
keahlian fotografi.

Kontribusi

Kontribusi yaitu memberikan pengertian tentang
peranan  komunikasi antarpribadi yang berpengaruh
besar terhadap suatu objek. Dimana di dalam
penelitian ini komunikasi antarpribadi berperan
dalam proses belajar teknik dasar fotografi.

3.

Judul Komunikasi Interpersonal Antara Pelatih dan Atlet
Bulutangkis Dalam Meningkatkan Prestasi Pada
Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi
Riau

Peneliti
Charles P, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Riau

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Hasil

Komunikasi interpersonal antara pelath dan atlet
bulutangkis cukup efektif. Karena masih ada beberapa
hambatan dan kendala dalam proses latihan.
Diantaranya hambatan manusiawi, hambatan
psikologis dan hambatan fisik

Perbedaan
Penelitian ini lebih berfokus pada hambatan-hambatan
komunikasi interpersonal yang terjadi didalam
olahraga bulutangkis.

Kontribusi
Memeberikan pengertian tentang efektivitas
komunikasi interpersonal yang terjadi antara pelatih
dan atlet dalam olahraga.
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Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis mengadopsi teori

komunikasi antarpribadi, namun tidak semua elemen atau variable dikaji sama

dengan penelitan sebelumnya. Perbedaan paling mendasar antara penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya adalah dimana perbedaan penggunaan subjek

penelitian yang diambil, hal ini dilakukan agar tidak terjadi plagiatisme pada

penelitian yang dilakukan.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Dari

penelitian yang dilakukan oleh Nurida Sari Dewi memberikan kontibusi kepada

peneliti mengenai kajian teori interaksi simbolik dalam suatu pembentukan

identitas. Karena pada hasil penelitian yang diteliti oleh Nurida tertuliskan

identitas terbentuk melalui interaksi-interaksi dalam lingkungan tertentu.

Sedangkan kontribusi yang pentliti dapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh

Aryanti Widyaningrum yaitu, memberikan pengertian tentang peranan

komunikasi antarpribadi terhadap suatu objek tertentu, dimana dalam penelitian

ini komunikasi antarpribadi berperan dalam proses belajar teknik dasar fotografi.

Karena pada hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa komunikasi

antarpribadi menumbuhkan hubungan emosional antar sesama anggota UKM

tersebut. Melalui aspek keterbukaaan, simpati dan empati. Interaksi antar anggota

UKM ZOOM menjadi harmonis dan penelitian yang dilakukan Charles P

memberika kontribusi tentang efektivitas komunikasi interpersonal yang terjadi

antara pelatih dan atlet dalam olahraga. Karena pada hasil peneltian tersebut
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peneliti menemukan bahwa komunikasi interpersonal dalam olahraga bulutangkis

berjalan cukup efektif dikarenakan adanya beberapa hambatan.

2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat

Komunikasi, hakekat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Yang

dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam “bahasa” komunikasi,

pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang menyampaikan pesan disebut

komunikator (communicator), sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi

nama komunikan (communicate). Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis pesan

komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (the content of the message),

kedua lambang (symbol). Konkretnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan,

lambang adalah bahasa (Effendy, 2003: 28).

Harnack dan Fest seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat menganggap

komunikasi sebagai “proses interaksi diantara orang untuk tujuan integrasi

intrapersonal dan interpersonal” (Rakhmat, 2008 :8). Edwin Neuman juga seperti

yang dikutip Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan komunikasi sebagai “proses

untuk mengubah kelomppok manusia menjadi kelompok yang berfungsi”

(Rakhmat, 2008 :8). Hakikat komunikaasi adalah proses pernyataan antar manusia

yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain

dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya (Effendy, 2008:26)
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Menurut Effendy, pada hakekatnya komunikasi antarpribadi adalah komunikasi

antar komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini dianggap paling

efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena

sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung,

komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. Pada saat

komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah

komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat

memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya.

2.3 Tinjauan Tentang Komunikasi Antarpribadi

2.3.1 Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan

pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (Suranto 2010:231),.

Gitosudarmo dan Agus Mulyono dalam (Mulyana, 2012:122) memaparkan bahwa

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka, interaksi

orang ke orang, dua arah, verbal dan nonverbal, serta saling berbagi informasi dan

perasaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok

kecil.

Definisi tentang komunikasi antarpribadi dapat dipahami dari berbagai prespektif

seperti yang dikatakan (Mulyana 2012:84) dalam bukunya menyebutkan bahwa

komunikasi antarpribadi berarti komunikasi antara orang-orang secara tatap muka,

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara

langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Ia menjelaskan bentuk khusus
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dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya

dua orang. Komunikasi demikian menunjukkan pihak-pihak yang berkomunikasi

berada dalam jarak yang dekat dan mereka saling mengirim dan menerima pesan

baik verbal ataupun nonverbal secara simultan dan spontan. Menurut para ahli ada

tiga perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang definisi

komunikasi antarpribadi, yaitu:

1. Perspektif komponensial, yaitu definisi komunikasi antarpribadi yang dilihat

dari komponen-komponennya. Komunikasi antarpribadi dalam definisi ini

diartikan sebagai proses mengirim dan menerima pesan-pesan diantara dua

orang atau di antara sekelompok kecil orang, dengan berbagai umpan balik dan

efek.

2. Perspektif pengembangan, yaitu definisi komunikasi antarpribadi yang dilihat

dari “proses pengembangannya”. Komunikasi dalam definisi ini dianggap

sebagai proses yang berkembang, yakni dari hubungan yang bersifat

impersonal meningkat menjadi hubungan antarpribadi.Suatu komunikasi

dikatakan bersifat antarpribadi bila berdasarkan pada data psikologis,

pengetahuan yang dimiliki, dan aturan-aturan yang ditentukan sendiri oleh para

pelaku komunikasi.

3. Perspektif relasional, yaitu definisi komunikasi antarpribadi yang dilihat dari

hubungan diantara dua orang. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar

manusia baik secara perorangan, kelompok atau organisasi tidak mungkin

dapat terjadi. Komunikasi ini biasanya berlangsung secara berhadapan muka,

bisa juga melalui sebuah media telepon. Komunikasi antarpribadi dapat terjadi
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dalam konteks satu komunikator dengan satu komunikan (komunikasi diadik:

dua orang) atau satu komunikator dengan dua komunikan (komunikasi triadik:

tiga orang). Lebih dari tiga orang biasanya dianggap komunikasi kelompok.

Kajian komunikasi antarpribadi dibagi dalam 2 bentuk, yaitu komunikasi verbal

dan non verbal. Berikut adalah penjelasan bahasa verbal dan non verbal dalam

komunikasi antarpribadi.

1. Bahasa Verbal

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan

maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata, bahasa dan pujian yang

mempresentasikan berbagai aspek realitas indivual kita. Konsekuensinya kata-

kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang

merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili kata-kata itu. (Mulyana,

2012:261).

2. Bahasa Non Verbal

Bahasa non verbal adalah bahasa dengan gejala yang menyangkut gerakan

tubuh (gestures), isyarat (cue), ekspresi wajah (facial expressions), pakaian

yang bersifat simbolik, isyarat dan lain gejala yang sama, yang tidak

menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Bahasa non verbal mencakup semua

rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang

dihasilkan individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang

mempunyai nilai pesan potensial bagi si individu atau penerima (Effendy,

2003:76).
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Manusia sebagai mahluk sosial sudah pasti memerlukan komunikasi untuk

menunjang kehidupan sosialnya. Proses interaksi pada manusia dapat terjadi

dengan berbagai cara. Seperti halnya yang terjadi pada tim baseball Lampung,

komunikasi antar pelatih dan atlet terjadi dalam dua cara yaitu verbal dan non

verbal.

2.3.2 Ciri-ciri Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi, merupakan jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya

cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila diamati dan dikomparasikan

dengan jenis komunikasi lainnya, maka dapat dikemukakan ciri-ciri komunikasi

antarpribadi, Liliweri (1991: 61) mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah orang yang terlibat sedikit berkisar dua hingga sepuluh orang.

2. Tingkat kedekatan fisik pada waktu berkomunikasi intim sangat pribadi

3. Peran komunikasinya informal.

4. Penyesuaian pesan bersifat khusus yaitu pesan hanya diketahui oleh

komunikator dan komunikan saja.

5. Tujuan dan maksud komunikasi tidak berstruktur tetapi sangat sosial. Hal ini

karena sifatnya yang pribadi sehingga tujuan yang disampaikan hanya

mengenai kepentingan komunikator kepada komunikan saja atau sebaliknya.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi

merupakan komunikasi yang cenderung memiliki arus pesan dan konteks
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komunikasi secara dua arah. Sehingga menyebabkan tingkat umpan balik yang

terjadi akan semakin tinggi karena umpan balik tersebut bersifat segera.

Komunikasi antarpribadi memiliki kekhasan dibanding komunikasi yang lain. Hal

ini dapat ditinjau dari aspek komunikator, pesan, komunikan, dan efek yang

terdapat pada komunikasi antarpribadi. Berikut adalah penjelasan masing-masing

unsur dalam komunikasi antarpribadi menurut (Liliweri, 1997:49).

- Komunikator

Komunikator juga disebut sumber pesan. Orang yang mengambil inisiatif dalam

menyampaikan pesan. Setiap kali terjadi penyampaian pesan dari seseorang

(sumber pesan) kepada orang lain. Dalam berkomunikasi yang menjadi

informasi adalah otak. Dalam otak seseorang kemungkinan terdapat pesan atau

informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam komunikasi antarpribadi yang

menjadi penyampaian atau pemindahan pesan pada diri komunikator terjadi

proses pembentukan suara yang berhubungan dengan otak-otak serta organ

tubuh lainnya yang terlibat dalam penggunaan bahasa non verbal, sedangkan

dalam komunikasi yang menggunakan alat-alat komunikasi yang berfungsi

sebagai pemancarnya adalah alat itu sendiri seperti radio, televise, telepeon dan

yang lainnya.

- Pesan

Dalam komunikasi antarpribadi yang dimaksud dengan pesan adalah semua

bentuk komunikasi baik verbal maupun non verbal. Bentuk pesan dapat bersifat

informatif memberi keterangan dan komunikan membuat persepsi sendiri.

Persuasif atau bujukan untuk membangkitkan pengertian, kesadaran, sehingga
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terjadi perubahan pada perdapat atau sikap. Koersif memaksa dengan ancaman

sanksi, biasanya berbentuk perintah. Adanya orang-orang atau sekelompok kecil

orang-orang yang dimaksud disini adalah bahwa apabila seseorang

berkomunikasi, paling sedikit akan melibatkan dua orang, tapi mungkin juga

akan melibatkan sekelompok kecil orang.

- Komunikan

Adanya penerimaan pesan (komunikan) ialah bahwa dalam suatu komunikasi

antar pribadi, tentu pesan-pesan yang dikirimkan oleh seseorang harus dapat

diterima oleh orang lain. Komunikan yang juga dikatakan sebagai orang yang

menerima pesan, lawan bicara, audiens. Dalam komunikasi tidaklah cukup jika

komunikator dan pesan saja. Melainkan adanya suatu respon terhadap pesan

yang disampaikan komunikator, respn tersebut adalah dari pihak komunikan

atau orang yang menerima pesan.

- Efek

Adanya Efek dalam suatu komunikasi antarpribadi tentu akan terjadi beberapa

efek. Efek mungkin berupa suatu persetujuan mutlak atau ketidak setujuan

mutlak, atau mungkin berupa pengertian mutlak atau ketidak-mengertian mutlak

pula. Dengan demikian komunikan tentu akan terpengaruh pula oleh pengiriman

pesan oleh komunikator.

- Umpan Balik

Adanya umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali oleh si penerima, baik

secara sengaja maupun tidak sengaja. Apabila komunikasi itu tatap muka, maka

umpan balik bisa berupa kata-kata, kalimat, gerakan mata, senyum, anggukan
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kepala atau gelengan kepala. Konsep umpan balik ini dalam proses komunikasi

antarpribadi amat penting, karena dengan terjadinya umpan balik, komunikator

mengetahui apakah komunikasinya berhasil atau gagal, dengan kata lain apakah

umpan baliknya itu positif atau negatif. Bila positif, ia patut gembira, sebaliknya

jika negatif menjadi permasalahan, sehingga ia harus mengulangi lagi dengan

perbaikan gaya komunikasinya sampai menimbulkan umpan balik positif.

2.3.3 Keberhasilan Komunikasi Antarpribadi

Untuk menciptakan keberhasilan komunikasi antar pribadi, perlu dikembangkan

sikap-sikap positif sebagai berikut (Suranto, 2011:18):

1. Membuka pintu komunikasi, misalnya dengan cara lambaian tangan, senyum

yang tulus dan simpatik, mengucapkan kata sapaan, mengajak berjabat tangan,

menanyakan keadaan, meminta maaf dan permisi, dan mengucapkan terima

kasih.

2. Sopan dan ramah dalam berkomunikasi tidak hanya dalam berbicara, tetapi

juga dalam berpenampilan.

3. Jangan sungkan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Dengan begitu

kita menaruh rasa hormat pada orang yang diajak berbicara, dan pada

gilirannya kita akan dihormati pula.

4. Penuh perhatian, hal ini dapat diketahui dari seberapa jauh komunikator

mengetahui karakteristik komunikan atau seberapa jauh wali kelas menghafal

nama-nama siswa, apa yang disukai atau tidak, dan lain-lain.
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5. Bertindak jujur dan adil. Hal ini akan mengantarkan komunikator pada

keprofesionalan karena kejujuran merupakan prinsip professional yang penting.

2.3.4 Tujuan Komunikasi Antarpribadi

Ada enam tujuan komunikasi antar pribadi yang dianggap penting, yaitu (Widjaja.

2000: 122):

1. Mengenal Diri Sendiri dan Orang Lain

Salah satu cara untuk mengenal diri sendiri adalah melalui komunikasi antar

pribadi. Komunikasi antar pribadi memberikan kesempatan bagi kita untuk

memperbincangkan diri kita sendiri. Dengan membicarakan tentang diri kita

sendiri pada orang lain, kita akan mendapat perspektif baru tentang diri kita

sendiri dan memahami lebih mendalam tentang sikap dan perilaku kita.

2. Mengetahui Dunia Luar

Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan

kita secara baik yakni tentang objek, kejadian-kejadian dan orang lain. Banyak

informasi yang kita miliki sekarang berasal dari interaksi antar pribadi. Melalui

komunikasi antar pribadi kita sering membicarakan kembali hal-hal yang telah

disajikan media massa.

3. Menciptakan dan Memelihara Hubungan Menjadi Bermakna

Dalam kehidupan sehari-hari, orang ingin menciptakan dan memelihara

hubungan dekat dengan orang lain. Banyak waktu yang kita gunakan dalam

komunikasi antar pribadi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara

hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan yang demikian membantu
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mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita merasa lebih positif

tentang diri kita sendiri.

4. Mengubah Sikap dan Perilaku

Dalam komunikasi antar pribadi sering kita berupaya menggunakan sikap dan

perilaku orang lain. Kita ingin seseorang memilih suatu cara tertentu, mencoba

makanan baru dan sebagainya. Singkatnya, kita banyak mempergunakan waktu

untuk mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi.

2.3.5 Komunikasi Antarpribadi yang Efektif

Menurut Devito (2007: 259-268) komunikasi antarpribadi dapat menjadi efektif

maupun sebaliknya, karena apabila terjadi suatu permasalahan dalam hubungan,

diantaranya hubungan persahabatan, maka komunikasi antarpribadi menjadi tidak

efektif. Berikut ini terdapat 3 sudut pandang yang membahas tentang karakteristik

komunikasi antarpribadi yang efektif yaitu:

1. Sudut Pandang Humanistik

Sudut pandang yang menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung,

sikap positif, dan kesetaraan yang menciptakan interaksi yang bermakna, jujur,

dan memuaskan. Beberapa hal yang ditekankan dalam sudut pandang yang

memiliki penjabaran yang luas, diantaranya:

- Keterbukaan, yang memiliki pengertian bahwa dalam komunikasi

antarpribadi yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajak
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berinteraksi, kesediaan untuk mebuka diri, kesediaan untuk mengakui

perasaan dan pikiran yang dimiliki dan mempertanggung jawabkannya.

- Empati, kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami

orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain tersebut,

dimana seseorang juga mampu untuk memahami motivasi dan pengalaman

orang lain, perasaan, dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka

untuk masa depannya.

- Sikap mendukung, dalam hai ini merupakan pelengkap daripada kedua hal

sebelumnya, karena komunikasi yang terbuka dan empati tidak dapat

berlangsung dalam suasana tidak mendukung.

- Sikap positif, komunikasi antarpribadi akan terbina apabila orang memilki

sikap yang positif terhadap diri mereka sendiri, karena orang yang merasa

positif dengan diri sendiri akan mengisyaratkan perasaan kepada orang lain,

yang selanjutnya juga akan merefleksikan perasaan positif kepada lawan

bicaranya, kemudian sifat positif juga dapat diwijudkan dengan memberikan

suatu sikap dorongan dengan menunjukkan sikap menghargai keberadaan,

pendapat, dan pentingnya orang lain, dimana perilakuini sangat bertentangan

dengan sikap acuh.

- Kesetaraan, memiliki pengertian bahwa kita menerima pihak lain atau

mengakui dan menyadari bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan

berharga. Karena pada kesetaraan, suatu konflik akan lebih dapat dilihat
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sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai

kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain (Devito, 2007: 259-268).

2. Sudut Pandang Pragmatis

Sudut pandang yang menekankan pada mnajemen dan kesegaran interaksi

secara umum, kualitas-kualitas yang menentukan pencapaian tujuan spesifik.

Beberapa hal yang ditekankan dalam sudut pandang ini adalah sebagai berikut:

- Kepercayaan diri, komunikator yang efektif memiliki kepercayaan diri,

dimana hal itu dapat dilihat pada kemampuan untuk menghadirkan suasana

nyaman pada saat berinteraksi diantara orang-orang yang merasa gelisah,

pemalu atau khawatir.

- Kebersatuan, mengacu pada penggabungan antara pembicara dan pendengar,

dimana terciptanya rasa kebersamaan dan kesatuan yang mengisyaratkan

minat dan perhatian untuk mau mendengarkan.

- Manajemen interaksi, dalam melakukan komunikasi dapat mengendalikan

interaksi untuk kepuasan kedua belah pihak, hingga tidak seorang pun merasa

diabaikan atau merasa menjadi tokoh yang paking penting. Beberapa cara

yang tepat untuk melakukannya adalah dengan menjaga peran sebagai

pembicara dan pendengar melalui gerakan mata, ekspresi vocal, gerakan

tubuh dan wajah yang sesuai dan juga dengan saling memberikan kesempatan

untuk berbicara merupakan wujud dari manajemen interaksi.
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- Daya ekspreksi, mengacu pada kemampuan untuk mengkomunikasikan apa

yang ingin disampaikan dengan aktif, bukan dengan menarik diri atau

melemparkan tanggung jawab kepada orang lain.

- Orientasi kepada orang lain, dalam hal ini dimaksudkan untuk lebih

menyesuaikan diri pada lawan bicara dan mengkomunikasikan perhatian dan

minat terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara (Devito, 2007: 259-

268).

3. Sudut Pandang Pergaulan Sosial

Sudut pandang yang berdasarkan model ekonomi imbalan dan biaya. Suatu

hubungan diasumsikan sebagai suatu kemitraan dimana imbalan dan biaya

saling dipertukarkan (Devito, 2007: 259-268).

2.4 Tinjauan Tentang Olahraga Baseball

2.4.1 Baseball

Menurut Endang Widyastuti (2009), Baseball adalah olahraga permainan yang

tergolong dalam permainan bola kecil beregu. Dalam satu tim minimal memiliki 9

orang pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan ini pertama kali

ditemukan oleh George Hancock tahun 1887 di kota Chicago, Amerika Serikat.

Di dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai

kesempatan memukul (batting) untuk mencetak angka (run). Ketika tim yang

menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola tim bertahan

melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar bola tidak
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dapat dipukul. Tim yang mendapat giliran memukul bergantian seorang demi

seorang untuk memukul bola. Tim yang berjaga berusaha mematikan anggota tim

yang mendapat giliran memukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapat

kesempatan 3 kali mati (out) sebelum giliran memukul digantikan tim yang

bertahan.

Olahraga ini sudah diperkenalkan secara luas di Indonesia tetapi belum masal di

masyarakat, hal ini disebabkan karena mahal dan langkanya peralatan yang

digunakan. Pada saat ini olahraga baseball masih terbatas dimainkan di kota-kota

besar dengan melalui perkumpulan-perkumpulan olahraga masyarakat atau klub-

klub ekstrakulikuler sekolah atau Universitas. Baseball merupakan jenis

permainan bola pukul yang dapat dimainkan oleh siapa saja baik, anak-anak,

remaja, dan dewasa biasanya dimainkan oleh laki-laki. Olahraga ini selain dapat

menjadi olahraga prestasi juga dapat dilakukan sebagai olahraga rekreasi. Sebagai

cabang olahraga prestasi baseball mempunyai prospek yang cerah yaitu olahraga

ini sudah dimasukkan dalam acara pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional

(PON), Asian Games, dan Olympiade Games, sehingga akan dibina secara serius

oleh KONI (Komite Olahraga Nasonal Indoesia) pusat.

Olahraga di dunia banyak sekali macam cabang olahraga. baseball adalah salah

satunya. Meskipun olahraga tersebut kurang begitu popular di masyarakat, seiring

kemajuan zaman olahraga baseball akan menjadi populer khususnya di asia timur.

Permainan tersebut termasuk olahraga beregu yang dapat di kelompokkan

kedalam permainan bola pukul, sekilas permainan ini mirip dengan permainan
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bola rounders, tetapi dalam permainan baseball benar-benar Membutuhkan

ketangkasan dan menguras banyak pikiran. Olahraga ini membutuhkan strategi

khusus untuk menang. Untuk itu peran pelatih sangat dibutuhkan dalam olahraga

ini untuk menyiapkan strategi dan teknik yang khusus agar atlet dapat memahami

dan memberikan permainan yang terbaik saat bertanding.

Dalam olahraga baseball terdapat beberapa teknik dasar untuk melatih seseorang

atau tim untuk bisa bermain baseball, berikut ini adalah teknik dasar dalam

bermain baseball menurut Aufal Marom (2015: 26) :

a. Teknik Melempar Bola Dalam Baseball

Teknik lemparan dalam baseball adalah lemparan yang dilakukan dari

belakang melewati kepala mengarah pada sasaran ke depan, dengan proses

pada persendian bahu. Lemparan ini memiliki kekuatan yang besar, karena

terjadi dari koordinasi kerja otot-otot pada bahu, pinggang, lengan. Dimulai

dari kaki, pinggang, dan tangan bergerak bersamasama menjadi satu kesatuan

gerak. Analisa gerak lemparan atas adalah sebagai berikut:

- Posisi siap

Berdiri pada kedua kaki terpisah dengan posisi kaki terpisah dengan posisi

salah satu kaki didepan terarah pada sasaran. Pegang bola selayaknya

didalam glove, konsentrasikan pikiran dan pandangan kea rah sasaran yang

akan dilempar. Pada sikap posisi siap melempar yang penting adalah

keseimbangan badan dan bola kontrol.
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- Gerak awalan

Pada saat pergantian posisi pada gerak awalan pindahkan berat badan pada

salah satu kaki yang berada dibelakang disertai dengan striding yaitu

mengangkat kaki kearah samping, depan menuju sasaran. Pada saat

bersamaan, tangan yang memegang bola ajukan ke belakang dengan

mengacungkan pergelangan tangan.

- Gerak melempar bola

Ayunkan lengan kedepan disertai memutar gerak pinggang dan

memindahkan berat badan kedepan. Pada saat pelepasan bola disertai lecutan

pergelangan tangan, untuk menambah dan mengotrol kecepatan jalannya bola

kesasaran.

- Gerak lanjut

Setelah bola lepas dari tangan disertai gerak lecutan tangan, gerakan

mengikuti gerak jalannya bola yang dilemparkan. Gerak tersebut berakhir

pada samping badan atau kaki pada tangan yang memakai glove. Pada saat

ini diikuti dengan memindahkan kaki belakang ke depan sebagai

keseimbangan dan posisi siap menjaga.

Gambar 1. Teknik Melempar
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b. Teknik Memukul Bola  Dalam Baseball

Pada dasar memukul bola dalam permainan baseball ada dua cara. antaralain :

(1) Memukul bola dengan ayunan (swing), (2) Memukul bola tanpa ayunan

(bunt). Kedua tehnik memukul bola ini di pergunakan untuk menyerang lawan

agar memperoleh nilai untuk meraih kemenangan, serta menyelamatkan diri ke

base, dan membantu teman satu regu mencapai base berikutnya.

1. Teknik Memukul Bola dengan Ayunan (Swing)

Untuk melakukan gerakan memukul bola, perlu memperhatikan beberapa

prisip, menurut sarumpaet (1992 : 167-169 ) adalah prinsip memegang bat,

sikap kaki, posisi badan, gerakan kaki danayunan lengan posisi bat, serta

gerak lanjutan. Adapun prisip-prisip memukul bola di jelaskan sebagai

berikut :

- Memegang Bat (Tongkat Pemukul)

Pegangan jari terhadap bat seperti bersalaman, jari berada pada ujung bat

merapat dengan knop, relaks dan tidak terjadi ketegangan pada lengan dan

pergelangan tangan. lengan yang dominan untuk memukul dalam posisi

horizontal dengan tanah dan sedikit di tikuk pada siku, serta dijauhkan dari

badan. posisi kepaladan pandangan selalu kearah bola, mengharap pitcher

sampai terjadi perkenaan bola terhadap bat. posisi bat berada di samping

bahu, agak condong menjauh dari badan.
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Gambar 2. Memegan tongkat pemukul (bat)

- Sikap

Pada saat memukul bola, harus selalu berdiri dalam better box, dengan

sikap sewajarnya dan relaks. Posisi kedua kaki selebar bahu mudah untuk

bergerak memukul bola. Badan condong sedikit ke depan, dengan berat

badan pada kedua kaki.

- Pelaksanaan

Setelah Pitcher melepaskan bola pitching, batter mengayunkan lengan

kebelakang untuk menambah pukulan. Lakukanlah sldiding kaki ke depan

secukupnya, disertai dengan ayunan lengan ke depan pada saat memukul

bola harus lurus dan pinggang kearah pitcher, gerak lengan pada saat

memukul bola harus lurus dan mendatar, agar mamperoleh hasil yang

maksimal. Berat badan berpindah ke depan dengan mendorongkan kaki

belakang, dengan gerakan lengan aktif disertai dengan lecutan pergelangan

tangan, untuk menambah kekuatan pada saat perkenaan terhadap bola.

- Sikap Akhir

Gerak Akhir dari pukulan harus disertai dengan gerak lanjutan dari badan

kearah pukulan, searah dengan jalannya bola, diikuti dengan pivot kaki

belakang dan tumit terangkat, serta memindahkan berat badan ke depan.
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Gambar 3. Teknik Memukul

2. Teknik Memukul Bola Tanpa Ayunan (Bunt)

- Sikap Awal

Untuk melakukan pukulan tanpa ayunan (bunt), sikap awal pemukul sama

dengan posisi pada saat melakukan pukulan dengan ayunan (swing). Hal

ini agar tidak diketahui atau mengelabuhi lawan. Bola hasil pukulan tanpa

ayunan sebaiknya tidak bergerak jauh dari home plate. Sedangkan bula

yang dipukul hendaknya strike dengan posisi rendah. Posisi pemukul

berdiri pada ujung better box, kedua tangan lurus, pandangan mata selalu

terarah pada bola sampai terjadi perkenaan pada bat.

Jika Posisi berdiri pemukul sejajar dengan home plate, geserkan kaki

dengan pivot diagonal kearah base dua, disusul dengan kaki belakang

sehingga kedua kaki sejajar. Pada posisi demikian, pemukul berdiri pada

ujung better box menghadap pitcher. Pertahankan posisi ini sampai terjadi

perkenaan bola terhadap bat.
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- Pelaksanaan Gerak

Bersamaan dengan pivot foot, geserkanlah tangan yang dibagian atas ke

arah disekitar merk bat. Peganglah dengan ibu jari dan ujung jari belakang

bat sedemikian rupa agar terkena bola.

Gambar 4. Teknik Memukul Tanpa Ayunan

3. Teknik Menangkap Bola Dalam Baseball

a. Menangkap Bola lambung

Untuk menangkap bola lambung, posisi pemain harus tepat pada jatuhnya bola,

sehingga bola dapat dikuasai sepenuhnya. Agar tangkapan dapat dilakukan

dengan baik, kedua tangan diluruskan keatas, terhadap datangnya bola, tidak

menutupi pandangan terhadap bola. Bola ditangkap setinggi raihan pastikan

bahwa bola masuk dalam glove. Tutuplah bola dengan tangan yang lain,

disertai tarikan kedua tangan kearah badan agar bola tidak terlepas, segera

tangan yang lain mengambil bola untuk siap dilempar pada sasaran berikutnya.

b. Menangkap Bola Lurus

Untuk menangkap bola lurus, pemain harus berdiri dengan kedua kaki selebar

bahu. Kedua tangan didepan badan. dengan lengan ditekuk dan rileks.
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Hadapkan glove kearah datangnya bola dibantu tangan yang lain disamping

glove, pandangan mata tertuju pada bola. Pada saat bola ditangkap telah masuk

pada glove, tariklah kedua tangan kearah badan untuk meredam bola. ditutup

dengan tangan lain agar bola tidak lepas.

c. Menangkap Bola Gulir

Bola gulir (ground ball) adalah bola yang bergerak menggulir/mengguling

pada tanah dari hasil pukulan atau lemparan. Untuk menangkap bola gulir

dapat dikuasai dilakukan dengan menyongsong datangnya bola dan bukan

menunggu bola ditempat. Adapun posisi kaki dibengkokkan turun ke bawah

dengan posisi merendahkan badan. Letakkanlah tangan dengan menempatkan

punggung glove pada tanah, menghadap keatas pada arah datangnya bola

diantara kedua kaki. Selanjutnya ditutup dengan tangan untuk melempar.Untuk

menjaga bola gulir yang datangnya keras, dilakukan dengan menempelkan satu

lutut pada tanah, dengan kaki yang lain dilipat seperti posisi start pada lari

pendek. Dengan posisi demikian tujuannya untuk memblok bola denganbadan

jika kemungkinan terlepas dari tangkapan. Letakkan bagian belakang glove

pada tanah menghadap datangnya bola. Setelah bola masuk dalam glove,

tutuplah dengan tangan yang lain untuk mengambil bola dan siap melempar.

Gambar 5. Teknik Menangkap
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4. Teknik Lari Menuju Base (Base Running)

Lari adalah faktor yang sangat penting dalam bermain baseball. Parapemain

harus memiliki kemampuan, kecakanpan, kelincahan dan kecepatan lari. Dapat

berhenti mendadak dan dapat membalik dengan cepat. Untuk meningkatkan

kemampuan lari maka harus dilatih. Latihan lari ini dapat terbentuk dari sprint,

berhenti mendadak, membalik dan sprint lagi. Di samping itu, untuk lari

keliling bagi pemukul teknik lari secara keliling harus dikuasai dengan baik.

5. Teknik Meluncur (sliding) Dalam baseball

Sliding adalah meluncur dengan menjatuhkan badan untuk menghindari

ketikan dan sentuhan bola oleh penjaga agar selamat mancapai base. Sliding

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kecepatan laju lari agar dapat tepat

berhenti pada base, bukan terlajur melewati base dan untuk menghindari

sentuhan/ketikan bola dari lawan, sehingga dapat selamat mencapai base yang

dituju.

Pada dasarnya ada tiga macam cara melakukan sliding, yaitu : (1) Sliding Lurus

(straight in slide), (2) Sliding mengait (hock slide), (3) sliding dengan kepala

terlebih dahulu (head first slide).

Gambar 6. Teknik Meluncur (Sliding).
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2.4.2 Pelatih Baseball Sebagai Komunikator

Menurut (Suranto, 2011:7) Komunikator yaitu orang yang menciptakan,

memformulasikan, dan menyampaikan pesan. Pelatih mengirimkan sebuah pesan

atau perintah berupa verbal dan nonverbal kepada atlet. Perintah atau pesan yang

disampaikan berupa pengetahuan keolahragaannya kepada atlet secara lengkap

baik dalam segi teknik, taktik, maupun mental.

Pelatih merupakan seseorang yang mempunyai peranan penting dalam pembinaan

olahraga. Pelatih yang berkualitas akan sangat membantu dalam pencapian

prestasi yang maksimal. Di samping memiliki pengalaman yang luas, seorang

pelatih harus menguasai berbagai disiplin ilmu yang mendukung dalam

pembinaan olahraga. Menurut Sukadiyanto (2005: 4), tugas seorang pelatih,

antara lain:

- Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses berlatih

melatih.

- Mencari dan memilih olahragawan yang berbakat.

- Memimpin dalam pertandingan (perlombaan).

- Mengorganisir dan mengelola proses latihan.

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Tugas pelatih yang utama adalah membimbing dan mengungkapkan potensi yang

dimiliki olahragawan, sehingga olahragawan dapat mandiri sebagai peran utama

yang mengaktualisasikan akumulasi hasil latihan ke dalam kancah pertandingan.

Menurut Djoko Pekik Irianto (2005: 17-18), untuk memperoleh kewibawaan

tersebut seorang pelatih perlu memiliki ciri-ciri sebagai pelatih yang disegani,
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meliputi (1) Intelegensi, muncul ide-ide untuk membuat variasi latihan. (2) Giat

atau rajin , konsisten dalam bertugas. (3) Tekun, tidak mudah putus asa. (4) Sabar,

tabah menghadapi heterogonitas atlet dengan berbagai macam permasalahan. (5)

Semangat, mendorong atlet agar secara pribadi mampu mencapai sasaran latihan.

(6) Berpengetahuan, mengembangkan metode dan proses berlatih melatih. (7)

Percaya diri, memiliki keyakinan secara proporsional terhadap apa yang dimiliki.

2.4.3 Atlet Baseball Sebagai Komunikan

Komunikan adalah orang yang menerima pesan, menganalisis, dan menafsirkan

pesan tersebut sehingga memahami maknanya (Suranto, 2011:7). Atlet menerima

pesan dari pelatih berupa arahan atau masukan mengenai teknik dalam bermain

baseball, kemudian di tafsirkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Faktor utama yang dominan untuk mencapai prestasi olahraga adalah atlet. Atlet

adalah obyek yang menjadi sasaran untuk meraih suatu prestasi yang setinggi-

tingginya. Oleh karena itu, seorang atlet harus memiliki potensi yang optimal

terhadap cabang olahraga yang dipelajarinya, sehingga prestasi yang tinggi dapat

diciptakan. Menurut Sukadiyanto (2010: 6) atlet atau olahragawan adalah

seseorang yang menggeluti (menekuni) dan aktif melakukan latihan untuk meraih

prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya. Sedangkan menurut Kamiso (2005

: 131) mengatakan “seseorang atlet harus mempunyai psikis yang baik yang

meliputi komponen intelegensia, mental, emosi dankepribadian”. Hal ini dapat

diuraikan sebagai berikut :
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a. Intelegensi ialah berhubungan dengan kecerdasan, kemampuan, kecakapan,

dan kepandaian.

b. Mental ialah menyangkut kemauan, daya juang, tahan menderita, semangat.

c. Emosi ialah keadaan tergeraknya seseorang oleh rangsangan dari dalam atau

dari luar, yang dirasakan sebagai marah, senang, benci, sedih, bahagia dan

sebagainya.

d. Kepribadian ialah moral (tingkah laku baik dan buruk), tata susila, tata

krama, sopan santun, kejujuran, sosial, kedisiplinan.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Pendekatan Humanistik

Menurut de Vito, komunikasi antarpribadi dapat sangat efektif dan dapat pula

sangat tidak efektif. Karakteristik efektifitas ini dilihat dari tiga sudut pandang,

yaitu pendektan humanistik, pendektan pragmatis, dan pendekatan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan humanistik dikarenakan pendekatan ini

paling cocok dibandingkan pendekatan lain. Pendekatan humanistik menekankan

pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang

menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan pendekatan ini

dimulai dengan kualitas-kualitas umum yang menetukan terciptanya hubungan

antar manusia yang superior. Dengan terciptanya hubungan yang superior itulah

maka tingkat kedekatan dan tali persaudaraan antar manusia dapat terjalin dengan

harmonis. Dari kualitas-kualitas umum yang ada pada pendekatan ini, kemudian

dapat kita turunkan beberapa perilaku spesifik yang menandai komunikasi
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antarpribadi yang efektif. Menurut de Vito dalam Suranto AW (2010:129), dalam

pendekatan humanistik ada lima sikap positif yang harus dipersiapkan dalam

komunikasi antarpribadi yaitu:

a. Keterbukaan (openness) merupakan sikap bisa menerima masukan dari orang

lain, serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain

tersebut, sehingga ada ketersediaan membuka diri untuk mengungkapkan

informasi dan kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari

komunikasi antarpribadi, yaitu:

- Komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka kepada orang yang

diajaknya berinteraksi.

- Mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap

stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada

umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan.

- Menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian ini

adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang seseorang lontarkan

adalah memang miliknya dan orang tersebut bertanggung jawab atasnya.

b. Empati (empathy) merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan

seandainya menjadi orang lain, dapat memahami sesuatu yang sedang dialami

orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan memahami sesuatu

persoalan dari sudut pandang orang lain. Orang yang empatik mampu

memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka,

serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Seseorang dapat

mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non verbal. Secara
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nonverbal, yaitu dengan memperlihatkan (a) keterlibatan aktif dengan orang itu

melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai (b) konsentrasi terpusat

meliputi komtak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik,

serta (c) sentuhan atau belaian yang sepantasnya.

c. Sikap mendukung (supportiveness) merupakan hubungan antarpribadi yang

efektif antara pelatih dan atlet, memiliki komitmen untuk mendukung

terselenggaranya interaksi secara terbuka. Oleh karena itu, respon yang relevan

adalah respon bersifat spontan dan lugas, bukan respon bertahan dan berkelit.

d. Sikap positif (positiveness) ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku.

Perasaan positif ini dapat ditunjukkan dengan cara menghargai orang lain,

berfikir positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga berlebihan, meyakini

pentingnya orang lain, memberikan pujian dan penghargaan, dan komitmen

menjalin kerja sama.

e. Kesetaraan (equality) berarti harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa

kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing

pihak saling memerlukan. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain.

Kesetaraan meliputi penempatan diri setara dengan orang lain, menyadari akan

adanya kepentingan yang berbeda, mengakui pentingnya kehadiran orang lain,

tidak memaksakan kehendak, komunikasi dua arah, saling memerlukan, serta

suasana komunikasi akrab dan nyaman.
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2.5.2 Teori Interaksi Simbolik

Sejarah Teori Interaksi Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George

Herbert Mead (1863-1931). Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap

isyarat non verbal dan pesan verbal yang dimaknai berdasarkan kesepakatan

bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu

bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Perilaku seseorang

dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku

orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat

mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca

simbol yang ditampilkan oleh orang lain (Littlejohn, 2009:121).

Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Mead, definisi singkat dari tiga ide dasar dari

interaksi simbolik adalah :

1. Mind (pikiran) - kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai

makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran

mereka melalui interaksi dengan individu lain. Mind dalam penelitian ini

berperan dalam olahraga baseball. Pelatih dituntut harus mendalami dan

menguasai teknik dasar dalam olahraga baseball demi terciptanya kemampuan

yang maksimal yang dilakukan oleh atlet. Interaksi yang dilakukan pada saat

latihan harus dimanfaatkan oleh atlet sebagai proses untuk mengembangkan

pengetahuan dan keterampilan baseball yang didapatkan dari pelatih.

2. Self (diri pribadi) - kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari

penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme
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simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan

tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya.

Self jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah pelatih merefleksikan dirinya

sebagai pelatih saat proses latihan itu berlangsung atau berada didalam

lapangan. Dimana pelatih harus bersikap seperti pengajar yang baik terhadap

atlet dan memposisikan dirinya sebagai pelatih yang bertanggung jawab kepada

atletnya dan pelatih juga harus mampu merefleksikan dirinya ketika berada

diluar lapangan. Begitu juga dengan atlet, atlet harus mampu merefleksikan

dirinya sebagai atlet saat proses latihan itu berjalan. Dimana atlet harus

mendengar semua pengetahuan yang diberikan pelatih demi terciptanya

kemampuan yang maksimal.

3. Society (masyarakat) - hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan

dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu

tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela,

yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di

tengah masyarakatnya.

Society dalam penelitian ini berkaitan dengan status seorang pelatih sebagai

pelatih baseball dan atlet sebagai atlet baseball. Dimana seorang pelatih

berperan sebagai pelatih yang bertanggung jawab serta menguasai pengetahuan

bermain baseball saat proses latihan berjalan dan pelatih juga harus berperan

aktif diluar lapangan dengan memberikan bentuk motivasi kepada atlet. Begitu

juga dengan atlet, atlet harus berperan sebagai atlet baseball yang bertanggung
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jawab dalam proses latihan dan mendegarkan semua pengetahuan yang

diberikan pelatih saat proses latihan didalam lapangan maupun saat berada

diluar lapangan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Komunikasi antarpribadi merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang dinilai

paling efektif untuk dilakukan seorang komunikator dalam mempengaruhi

komunikan. Karena dalam komunikasi antarpribadi dalam bentuk verbal dan non

verbal, kita bisa melihat dan mengawasi panca indera serta gesture tubuh lawan

bicara secara langsung.

Kualitas komunikasi pelatih dapat diwujudkan dengan melihat pada penyampaian

pesan baik dalam bentuk verbal maupun non verbal dari pelatih kepada atlet, atau

atlet ke pelatih, penulis menggunakan pendekatan humanistik dan untuk meneliti

kualitas hubungan, dengan memusatkan perilaku spesifik yang harus digunakan

komunikator untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagaimana

diungkapkan deVito,yang menawarkan lima poin sudut pandang humanistik yang

meliputi, keterbukaan (openess), empati (empathy), sikap mendukung

(supportiveness), sikap positif (positiveness), kesetaraan (equality) serta Interaksi

Simbolik yang meliputi, Mind (pikiran), Self (diri sendiri), dan Society

(masyarakat).
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2.7 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 7. Bagan Kerangka Pikir

(Sumber : Modifikasi penulis. Februari 2017)

Proses Latihan Baseball

Pelatih Atlet

Bahasa Verbal

- Bahasa
- Kata
- Pujian

Bahasa non Verbal

- Isyarat
- Gerakan tubuh
- Ekspresi wajah

Komunikasi Efektif (Sudut
Pandang Humanistik)

- Keterbukaan
- Empati

- Sikap mendukung
- Sikap positif
- Kesetaraan

Kemampuan Atlet

- Teknik Melempar Bola
- Teknik Memukul Bola
- Teknik Menangkap Bola
- Teknik Lari Menuju Base
- Teknik Meluncur

Mind, Self, Society

Komunikasi



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif

merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau

fenomena tertentu (Arikunto, 2002:64). Alasan menggunakan tipe penelitian

deksriptif adalah bahwa tipe ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi

lebih banyak segi dibandingkan dengan tipe-tipelain. Kemudian tipe penelitian ini

banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui pemberian

informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-

faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan.Selanjutnya, tipe penelitian ini

dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat

dalam situasi tertentu (Sevilla, 2003:43).

3.2 Pendekatan Penelitian

Bogdan dan Taylor dalam buku (Moloeng, 1989:96) mendefinisikan kualitatif

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tulisan atau lisan dari orang lain atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau

membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak
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selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi

kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus

melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. Pendekatan penelitian

melalui pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang telah dilakukan

memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai komunikasi

antarpribadi dalam bentuk verbal maupun non verbal pelatih dan atlet dalam

proses latihan baseball pada tim baseball Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan bahasa verbal dan non verbal yang

terjadi dalam komunikasi antarpribadi antara pelatih dan atlet dalam proses latihan

baseball pada tim baseball Lampung.

Penggunaan bahasa verbal dan non verbal yang dipahami kedua belah pihak yang

terlibat dalam komunikasi antarpribadi akan menghasilkan komunikasi

antarpribadi yang efektif. Kualitas komunikasi antarpribadi tersebut dapat diukur

dengan melihat ada tidaknya 5 aspek kualitas hubungan antarpribadi dalam

prespektif humanistik sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Openness) verbal dan non verbal.

2. Empati (Empathy) verbal dan non verbal.

3. Sikap Mendukung (Supportiveness) verbal dan non verbal.

4. Sikap Positif (Positiveness) verbal dan non verbal.

5. Kesetaraan (Equality) verbal dan non verbal.
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3.4 Indikator Penilaian

1. indikator komunikasi antarpribadi dalam bentuk verbal :

- Keterbukaan (Openness)

a. Keterbukaan dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori baik

apabila pelatih dan atlet memiliki keterbukaan untuk saling mengoreksi

kekurangan dalam hal kemampuan bermain baseball.

b. Keterbukaan dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori cukup

baik apabila pelatih dan atlet cukup memiliki keterbukaan untuk saling

mengoreksi kekurangan dalam hal kemampuan bermain baseball.

c. Keterbukaan dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori tidak

baik apabila pelatih dan atlet tidak memiliki keterbukaan untuk saling

mengoreksi kekurangan dalam hal kemampuan bermain baseball.

- Empati (Empathy)

a. Empati dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori baik apabila

pelatih dan atlet dapat menyampaikan perasaan ataupun presepsi terhadap

proses dalam latihan maupun diluar latihan.

b. Empati dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori cukup baik

apabila pelatih dan atlet cukup dapat menyampaikan perasaan ataupun

presepsi terhadap proses dalam latihan maupun diluar latihan.
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c. Empati dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori tidak baik

apabila pelatih dan atlet tidak dapat menyampaikan perasaan ataupun

presepsi terhadap proses dalam latihan maupun diluar latihan.

- Sikap Mendukung (Supportiveness)

a. Sikap mendukung dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori

baik apabilapelatih memberikan motivasi kepada atlet untuk

meningkatkan kemampuan bermain baseball.

b. Sikap mendukung dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori

cukup baik apabila pelatih cukup memberikan motivasi kepada atlet

untuk meningkatkan kemampuan bermain baseball.

c. Sikap mendukung dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori

tidak baik apabila pelatih tidak memberikan motivasi kepada atlet untuk

meningkatkan kemampuan bermain baseball.

- Sikap Positif (Positiveness)

a. Sikap positif dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori baik

apabilapelatih dan atlet menunjukan sikap positif dalam proses latihan

maupun saat pertandingan.

b. Sikap positif dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori cukup

baik apabila pelatih dan atlet cukup menunjukan sikap positif dalam

proses latihan maupun saat pertandingan.
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c. Sikap positif dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori tidak

baik apabila pelatih dan atlet tidak menunjukan sikap positif dalam proses

latihan maupun saat pertandingan.

- Kesetaraan (Equality)

a. Kesetaraan dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori baik

apabila pelatih menempatkan posisi setara dengan atlet dan tidak

memberikan jarak yang membatasi kedekatan antara pelatih dan atlet.

b. Kesetaraan dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori cukup baik

apabila pelatih cukup menempatkan posisi setara dengan atlet dan tidak

memberikan jarak yang membatasi kedekatan antara pelatih dan atlet.

c. Kesetaraan dalam bentuk bahasa verbal masuk dalam kategori tidak baik

apabila pelatih tidak menempatkan posisi setara dengan atlet dan tidak

memberikan jarak yang membatasi kedekatan antara pelatih dan atlet.

2. Indikator komunikasi antarpribadi dalam bentuk non verbal :

- Keterbukaan (Openness)

a. Keterbukaan dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori baik

apabila pelatih dan atlet memiliki keterbukaan untuk saling mengoreksi

kekurangan dalam hal kemampuan bermain baseball.

b. Keterbukaan dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori

cukup baik apabila pelatih dan atlet cukup memiliki keterbukaan untuk

saling mengoreksi kekurangan dalam hal kemampuan bermain baseball.
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c. Keterbukaan dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori tidak

baik apabila pelatih dan atlet tidak memiliki keterbukaan untuk saling

mengoreksi kekurangan dalam hal kemampuan bermain baseball.

- Empati (Empathy)

a. Empati dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori baik

apabila pelatih dan atlet dapat menyampaikan perasaan ataupun presepsi

terhadap proses dalam latihan maupun diluar latihan.

b. Empati dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori cukup

baik apabila pelatih dan atlet cukup dapat menyampaikan perasaan

ataupun presepsi terhadap proses dalam latihan maupun diluar latihan.

c. Empati dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori tidak baik

apabila pelatih dan atlet tidak dapat menyampaikan perasaan ataupun

presepsi terhadap proses dalam latihan maupun diluar latihan.

- Sikap Mendukung (Supportiveness)

a. Sikap mendukung dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori

baik apabila pelatih memberikan motivasi kepada atlet untuk

meningkatkan kemampuan bermain baseball.

b. Sikap mendukung dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori

cukup baik apabila pelatih cukup memberikan motivasi kepada atlet

untuk meningkatkan kemampuan bermain baseball.
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c. Sikap mendukung dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori

tidak baik apabila pelatih tidak memberikan motivasi kepada atlet untuk

meningkatkan kemampuan bermain baseball.

- Sikap Positif (Positiveness)

a. Sikap positif dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori baik

apabila pelatih dan atlet menunjukan sikap positif dalam proses latihan

maupun saat pertandingan.

b. Sikap positif dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori

cukup baik apabila pelatih dan atlet cukup menunjukan sikap positif

dalam proses latihan maupun saat pertandingan.

c. Sikap positif dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori tidak

baik apabila pelatih dan atlet tidak menunjukan sikap positif dalam proses

latihan maupun saat pertandingan.

- Kesetaraan (Equality)

a. Kesetaraan dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori baik

apabila pelatih menempatkan posisi setara dengan atlet dan tidak

memberikan jarak yang membatasi kedekatan antara pelatih dan atlet.

b. Kesetaraan dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori cukup

baik apabila pelatih cukup menempatkan posisi setara dengan atlet dan

tidak memberikan jarak yang membatasi kedekatan antara pelatih dan

atlet.
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c. Kesetaraan dalam bentuk bahasa non verbal masuk dalam kategori tidak

baik apabila pelatih tidak menempatkan posisi setara dengan atlet dan

tidak memberikan jarak yang membatasi kedekatan antara pelatih dan

atlet.

3. Indikator Kemampuan:

- Teknik melempar

a. Teknik melempar masuk dalam kategori baik apabila atlet memahami

seluruh komponen teknik melempar seperti posisi siap, gerakan awal,

gerakan melempar bola dan gerak lanjut.

b. Teknik melempar masuk dalam kategori tidak baik apabila atltet tidak

memahami seluruh komponen teknik melempar seperti posisi siap,

gerakan awal, gerakan melempar bola dan gerak lanjut.

- Teknik memukul

a. Teknik memukul masuk dalam kategori baik apabilaatlet mampu

melakukan seluruh teknik memukul yaitu teknik memukul dengan swing

dan teknik memukul dengan bunt.

b. Teknik memukul masuk dalam kategori tidak baik apabila tidak mampu

melakukan seluruh teknik memukul yaitu teknik memukul dengan swing

dan teknik memukul dengan bunt.
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- Teknik menangkap

a. Teknik menangkap masuk dalam kategori baik apabila atlet mampu

melakukan seluruh teknik menangkap yaitu teknik menangkap bola

lambung, menangkap bola lurus dan menangkap bola gulir.

b. Teknik menangkap masuk dalam kategori tidak baik apabila atlet tidak

mampu melakukan seluruh teknik menangkap yaitu teknik menangkap

bola lambung, menangkap bola lurus dan menangkap bola gulir.

- Teknik lari

a. Teknik lari masuk dalam kategori baik apabila atlet mampu melakukan

seluruh teknik lari yaitu lari sprint, berhenti mendadak, dan membalik ke

base.

b. Teknik lari masuk dalam kategori tidak baik apabila atlet tidak mampu

melakukan seluruh teknik lari yaitu lari sprint, berhenti mendadak, dan

membalik ke base.

- Teknik meluncur

a. Teknik meluncur masuk dalam kategori baik apabila atlet mampu

melakukan seluruh teknik meluncur yaitu sliding lurus, sliding

mengait,sliding dengan kepala terlebih dahulu.

b. Teknik meluncur masuk dalam kategori tidak baik apabila atlet tidak

mampu melakukan seluruh teknik meluncur yaitu sliding lurus, sliding

mengait, sliding dengan kepala terlebih dahulu.
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3.5 Informan

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

purposive dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria

ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk

mendeskripsikan komunikasi (keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap

positif dan kesetaraan) antarpribadi pelatih dan atlet dalam proses latihan baseball

pada tim baseball Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari prariset oleh penulis, terdapat informan

yang akan dilibatkan dalam penelitian ini yaitu 2 orang pelatih tim baseball

Lampung dan 18 orang atlet tim baseball Lampung. Adapun jumlah yang akan

dijadikan informan berdasarkan tingkat kecukupan data dalam penelitian

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus

sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2005:119).

Menurut Spradley dalam Moleong, informan harus memiliki beberapa kriteria

yang harus dipertimbangkan, adapun beberapa kriteria/syarat informan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan  pelatih dan atlet tim baseball Lampung.

2. Aktif dalam kepelatihan tim baseball Lampung.

3. Mempunyai waktu untuk diwawancarai dan dimintai informasi.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data menurut Hadari (2008: 48) :

1. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap keterangan dari responden

dengan menggunakan wawancara mendalam (indeepth interview). Sebelum

wawancara dimulai, penulis menceritakan terlebih dahulu pokok-pokok

penelitian, kemudian subyek penelitian dibiarkan bercerita tentang segala

sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi antarpribadi antara pelatih dan atlet

dalam proses latihan baseball pada tim baseball Lampung. Wawancara

dilakukan peneliti pada pelatih dan atlet timbaseball Lampung.

Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai pelatih dan atlet yang sudah

terpilih menjadi informan. Wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 8

informan yang berkompetensi dan berkaitan langsung dengan komunikasi

antarpribadi dalam proses latihan tim baseball Lampung di Bandar Lampung.

Informan 1 dan informan 2 yaitu Aliansyah dan Lukman diwawancarai

terpisah, informan 1 pada tanggal 14 Maret 2017 dan informan 2 pada tanggal

16 Maret 2017. Informan 3 dan informan 4 diwawancarai terpisah, informan 3

yaitu Muhammad Fauzi diwawancarai pada tanggal 18 Maret 2017 sedangkan

informan 4 yaitu Andika Arlistianto diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2017.

Informan 5 yaitu Fidya Septana diwawancarai pada tanggal 23 Maret

2017.Kemudian informan 6 dan informan 8 yaitu Verry Kasyoga dan Vik

Handra diwawancarai pada tanggal 25 Maret 2017.Selanjutnya informan yang



53

terakhir informan 7 yaitu Hamzah diwawancarai pada tanggal 26 Maret

2017.Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan

mengajukan pertanyaan yang mendalam agar data yang diperoleh lengkap

sesuai dengan tujuan penelitian ini.

2. Observasi

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan

data atau fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dibutuhkan

dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, lokasi penelitianya adalah

di lapangan perak baseball dan softball Lampung yang telah dilakukan dari

tanggal 28 Maret 2017 hingga 31Maret 2017. Observasi dilakukan dengan

mengamati proses latihan timBaseball Lampungdimulai dari awal latiha

sampai berakhirnya latihan. Proses pengamatan dilakukan dengan waktu yang

berbeda-beda karena di setiap harinya metode latihan yang diberikan pelatih

berbeda-beda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi  yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

rangka pengumpulan data sekunder seperti data tentang gambaran komunikasi

antarpribadi antara pelatih dan atlet dalam proses latihan baseball pada tim

baseball Lampung.

Dokumentasi telah dilakukan oleh peneliti di Lapangan Perak Baseball dan

Softball Way HalimBandar Lampung. Hal ini untuk menggambarkan

bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pelatih dan atlet saat proses latihan



54

berjalan.. Peneliti juga menggunakan arsip dokumen Peengprov Perbasasi

Lampung bidang pembinaan prestasi tahun 2016.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu, berpendapat bahwa

penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-

kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.Dengan

analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah

dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari

objek yang diteliti guna mendapatkan kesimpulan sesuai sesuai dengan kondisi

Arikunto (2006:48).

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, mengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama

penelitian berlangsung.Cara yang dipakai dalam  reduksi data ini  dilakukan

dengan seleksi ketat dari ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkan ke

dalam suatu pola yang lebih luas. Dari sekian aktivitas kegiatan peneliti

menggolongkan, mengkelompokkan mana yang bentuk komunikasi

antarpribadi dan mana tidak yang menggunakan komunikasi antarpribadi baik

dalam bentuk bahasa verbal maupun non verbal.Sehingga untuk yang tidak

menggunakan komunikasi antarpribadi tidak dibahas karena penelitian ini
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memfokuskan pada komunikasi antarpribadi pelatih dan atlet dalam bentuk

bahasa verbl maupun non verbal.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Data dan

informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu tabel

dan transkip wawancara dengan kedua pelatih yaitu Aliansyah dan Lukman

serta 8 atlet yang sesuai dengan posisi masing-masing dalam baseball.. Adapun

data yang diperoleh dari teknik observasi disajikan dalam bentuk uraian

melengkapi penjelasan dari data yang diperoleh dari wawancara.Penyajian data

dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta cara yang utama bagi analisa

kualitatif yang valid. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan kalimat-

kalimat yang berisi penjelasan atau analisi terhadap hal-hal yang dibahas dalam

penelitian ini.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Begitu wawancara disajikan dengan tabel dan transkip, maka kesimpulan awal

dapat dilakukan.Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Penarikan kesimpulan

hanyalah sebagian dari suatu kegiatan.Kesimpulan juga diverifikasi selama

penelitian berlangsung.Dalam penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik

analisanya ialah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi

data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.
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3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip

Moleong (2011:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan

kepada oranglain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah

awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara

sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Tahapan analisis data kualitatif menurut McDrury (Collaborative Group Analysis

of Data, 1999) seperti yang dikutip Moleong (2011:248) adalah sebagai berikut:

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang

ada dalam data

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang

berasal dari data.

c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan.

d. Koding yang telah dilakukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan

kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek

penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat

transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil

wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata
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yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti

menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus

membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti

membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan

mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian

atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya

saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. Abstraksi yang sudah

dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan

berdasarkan taksonomi dari domain penelitian.

Analisis Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh gambaran

yang umum dan menyeluruh dari obyek atau penelitian atau situasi sosial. Peneliti

memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour.

Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk

penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih

domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui

struktur internalnya.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data.

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data yang menggunakan berbagai

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga

dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut

pandang yang berbeda.
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Menurut Dwidjowinoto (2002:55) dalam Kriyantono (2008:42), ada beberapa

macam triangulasi data, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil

pengamatan dengan hasil wawancara. Pada hal ini, peneliti mengamati proses

latihan selagi melakukan proses wwawancara kepada informan pelatih

maupun informan atlet. Dari hasil perbandingan ini peneliti menyimpulkan

penuturan informan atlet maupun pelatih memang terbukti dan terlihat selama

proses latihan Tim baseball Lampung.

2. Triangulasi Waktu

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena

perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Karena periset perlu

mengadakan observasi tidak hanya satu kali. Perilaku yang dicerminkan dari

informan pelatih maupun atlet menunjukkan hasil yang sama dengan

wawancara dimana perilaku yang ditunjukkan memang demikian adanya.

3. Triangulasi Teori

Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu

diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap

supaya hasilnya komprehensif. Peneliti telah merancat riset menggunakan

tinjauan-tinjauan pustaka yang ada di bab sebelumnya. Selain itu, dalam

menganalisis riset peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada
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wawancara serta observasi yang peneliti lakukan selama proses latihan tim

baseball.

4. Triangulasi Metode

Usaha mengecek keabsahan data atau keabsahan temuan riset. Triangulasi

metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik

pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama. Dalam penelitian ini

sendiri, peneltiti menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dan tipe

penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif sendiri dilakukan dengan

menggunakan studi pustaka, sedangkan tipe penelitian yang peneliti pakai

yaitu deskriptif dilakukan dengan menggambarkan gambaran umum ataupun

keadaan sebenarnya dalam proses latihan tim baseball Lampung kemudian

peneliti ceritakan kembali dalam bentuk narasi atau penjelasan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Tim Baseball Lampung

Baseball Lampung berdiri tahun 1999, saat itu tim baseball lampung didirikan

oleh pemerintah provinsi lampung yang pemainnya di seleksi langsung oleh

pemerintah yang di bantu oleh tim pencari bakat yang di datangkan langsung dari

luar negri untuk mengikuti kejuaraan nasional baseball pertama yang di adakan

Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia (PERBASASI) di Jakarta tahun

1999. Tim baseball Lampung di bentuk dengan cara menyeleksi pemain-

pemainnya yang berada pada club-club di Lampung tiap tahunnya.

Pada saat ini tim baseball Lampung dikelola oleh pemerintah provinsi Lampung.

Setiap 3 tahun sekali diadakan seleksi pemain untuk mengikuti kepelatihan daerah

untuk di ikutsertakan dalam ajang kejuaraan nasional. Sampai saat ini tim

baseball Lampung banyak meraih prestasi, dapat dibuktikan ketika tim baseball

Lampung yang tak pernah absen mengikuti kejuaraan nasional dan meraih

prestasi. Salah satunya mendapatkan medali perunggu pada ajang kejuaraan Pekan

Olahraga Nasional (PON) ke-16 di Palembang tahun 2012, 3 medali perak pada

kejuaraan PON ke 18, Pra PON dan PON 19. Kemudian medali emas pada ajang
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kejuraan nasional di Jakarta pada tahun 2014. Hal ini tentu saja suatu kebanggan

tim baseball Lampung.

Selain prestasi tim, baseball Lampung merupakan perkumpulan yang terus eksis

di blantika baseball tanah air. Tim baseball Lampung juga selalu menelurkan

atlet-atlet serta pelatih-pelatih yang berprestasi serta mampu mengharumkan nama

provinsi Lampung pada tingkat nasional, serta mengharumkan nama tim nasional

pada tingkat iternasional. Hal ini dibuktkan dengan atlet-atlet tim Lampung yang

selalu terpilih untuk masuk dalam tim nasional untuk berjuang dalam event

seperti, Asean Games, Sea Games, dan World Cup. (Sumber Pengurus Provinsi

Perbasasi Lampung)

4.2 Visi, misi, dan Tujuan Tim Baseball Lampung

1. Visi

Mengembangkan olahraga baseball agar dapat optimal dan mampu

mengharumkan nama daerah dan bangsa.

2. Misi

a. Membentuk bibit-bibit atlet secara mental maupun keterampilan agar

berprestasi untuk Provinsi dan Negara.

b. Membentuk jajaran pelatih agar mampu membawa tim ke level tertinggi.

c. Meningkatkan kemampuan atlet dengan konsep latihan yang baik.

d. Mewujudkan suasana tim yang baik agar atlet memliki kepedulian dan

rasa yang tinggi terhadap tim.
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3. Tujuan

a. Mengaharumkan nama provinsi di bidang olahraga baseball.

b. Menyiapkan dan membekali atlet-atlet baik secara mental maupun

kemampuan agar mampu berprestasi dan mwngharumkan nama bangsa.

c. Menyiapkan dan membekali pelatih-pelatih yang handal agar mampu

membawa tim ke level tertinggi.

4.3 Data Pemain Tim Baseball Lampung

Tabel 4.1 Nama Pemain Tim Baseball Lampung

NO NAMA POSISI
1 Aliansyah Pelatih
2 Lukman Pelatih
3 Andika Arlistianto Atlet
4 Muhammad Fauzi Atlet
5 Fidya Septana Atlet
6 Verry Kasyoga Atlet
7 Hamzah Atlet
8 Vik Handra Atlet
9 Yuza Irsandi Atlet
10 Ranjani Lubis Atlet
11 Muharom Lubis Atlet
12 Panca Cahya Atlet
13 Hakeem Yatim Atlet
14 Pandu Aria Prakasa Atlet
15 Bachtiar Sanjaya Atlet
16 Wailim Aldrin Atlet
17 All Luthvy Jhonata Atlet
18 Ursandy Alif Jhonata Atlet
19 Akbar Kurniawan Atlet
20 Rajib Abi Bakri Atlet

(Sumber : Data Pengurus Provinsi PERBASASI Lampung, September 2016)
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(Gambar 8. Foto Tim Baseball Lampung 2016)
(Sumber : Data Bidang Pembinaan Prestasi Baseball dan Softball

Pengprov Perbasasi Lampung, 2016)

4.4 Proses Latihan Baseball pada Tim Baseball Lampung

Tim baseball Lampung selalu berusaha dalam mencapai prestasi, hal ini tidak

terlepas dari proses latihan yang dijalankan oleh tim ini. Tim baseball Lampung

menerapkan beberapa tahap yaitu latihan teknik dan non teknik. Tim ini

melaksanakan pelatihan selama 7 hari dimulai dari hari Selasa sampai dengan hari

Minggu, kemudian di hari Senin tim ini diberikan kesempatan untuk beristrahat.

Latihan teknik dilakukan pada hari Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu, komponen

latihan teknik dalam tim baseball lampung adalah teknik fisik dan teknik dasar

bermain baseball. Sedangkan untuk latihan non teknik tim ini berlatih pada hari

Selasa dan Kamis di tempat pusat kebugaran jasmani atau fitness.
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Proses latihan tim baseball Lampung berdurasi 3 jam lamanya, dimulai dengan

proses berdoa bersama dilanjutkan dengan pelatih mengistruksikan program

latihan apa yang dijalankan. Pada tahap ini pelatih menjelaskan tentang materi

gerakan dan strategi permainan baseball yang akan dilakukan hari ini, tetapi tidak

ada sesi tanya jawab saat proses penjelasan program latihan. Sesi latihan dimulai

dengan pemanasan, pemanasan yang dilakukan berupa gerakan-gerakan untuk

meregangkan otot pada tubuh atlet dengan tujuan ketika proses latihan atlet tidak

akan merasakan sakit atau cidera. (Sumber : Hasil Observasi, Juni 2017)

Setelah pemanasan selesai, pelatih langsung menjalankan sesi latihan inti yaitu

menjalankan program latihan. Teknik latihan yang diberikan pelatih adalah seperti

mempraktikan gerakan-gerakan memukul, melempar, lari dan teknik dasar lainnya

yang ada dalam olahraga baseball, kemudian jika ada atlet yang mengalami

kesulitan pelatih langsung mengevaluasi atlet yang mengalami kesalahan tersebut

dan pelatih pun tak segan untuk menegur atlet tersebut seperti misalnya dengan

teguran “Bon, blockingnya turun lagi bokongnya, liat bola sampe masuk glove

abis itu lempar yang kenceng” ini juga dilakukan pelatih dengan mencontohkan

gerakan yang benar dengan intonasi yang tidka berlebihan saat proses latihan

berjalan. Kemudian gerakan-gerakan pelatih yang lain seperti mencontohkan

gerakan memukul dan lari juga diperlihatkan saat proses latihan inti, untuk latihan

inti memang banyak bahasa non verbal yang digunakan pelatih. Karena pada

dasarnya pelatih memberikan contoh semua gerakan-gerakan yang ada pada

olahraga baseball. (Sumber : Hasil Observasi, Juni 2017)
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Setelah proses pemanasan dan pelaksaan latihan dilaksanakan, pelatihan ditutup

dengan evaluasi hasil latihan yang telah dilaksanakan, semua proses yang sudah

diterapkan dalam pelaksanaan latihan dibahas dalam evaluasi, serta saling

bertukar saran atau masukan antara pelatih dan atlet. Seperti misalnya pelatih

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan atlet untuk dibenarkan dan

menanyakan apa saja yang kurang dalam proses latihan yang telah dijalankan.

(Sumber : Hasil Observasi, Juni 2017)

Tim baseball Lampung tidak memiliki jadwal latihan dalam bentuk tertulis karena

memang pada dasarnya seluruh atlet sudah mengetahui jadwal latihan, oleh

karena itu peneliti disini memodifikasi jadwal latihan dalam bentuk tabel sebagai

berikut.

Table 4.2 Jadwal Proses Latihan Tim Baseball Lampung
(Sumber : Hasil Wawancara Atlet, Juni 2017)

NO HARI WAKTU METODE LATIHAN DURASI TEMPAT
1 Selasa - 14.00 – 16.30 Latihan Fisik 2 Jam 30 menit Spartan Gym

2 Rabu
- 06.00 – 08.00

- 14.30 – 17.30

Latihan Fisik

Latihan Teknik

2 Jam

3 Jam
Lapangan

3 Kamis - 14.00 – 16.30 Latihan Fisik 2 Jam 30 menit Spartan Gym

4 Jumat
- 06.00 – 08.00

- 14.30 – 17.30

Latihan Fisik

Latihan Teknik

2 Jam

3 Jam
Lapangan

5 Sabtu
- 06.00 – 08.00

- 14.00 – 17.30

Latihan Fisik

Latihan Game

2 Jam

3 Jam 30 menit
Lapangan

6 Minggu - 08.00 – 12.00 Latihan Game 4 Jam Lapangan



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan informan yaitu 2 orang

pelatih serta 6 orang atlet Tim Baseball Lampung, maka didapatkan simpulan dari

Komunikasi Antar Pribadi Pelatih dan Atlet dalam Proses Latihan Baseball

sebagai berikut:

1. Komunikasi antarpribadi antara pelatih dan atlet dalam proses latihan baseball

di tim baseball Lampung memadukan komunikasi verbal dan non verbal secara

proporsional, keduanya digunakan tetapi lebih mengutamakan komunikasi non

verbal saat proses latihan berlangsung dan semuanya  mencerminkan bahwa

didalam komunikasi tersebut terdapat kualitas komunikasi antarpribadi. Dalam

sikap keterbukaan bahasa verbal dicerminkan dari kata-kata seperti pelatih mau

menerima masukan ketika proses evaluasi latihan dan bahasa non verbal

dicerminkan dengan gerakan tubuh seperti merangkul, hal tersebut ditunjukan

pelatih agar atlet merasa lebih tenang saat mengalami kesulitan ketka latihan

berjalan. Kemudian bahasa verbal dan non verbal dari sikap empati

dicerminkan dengan kata-kata dan gerakan tubuh seperti menanyakan kondisi

atlet saat latihan serta mencontohkan gerakan-gerakan yang benar dalam teknik
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bermain baseball serta gerakan memberikan minum kepada atlet yang

menglami kelelahan. Begitu juga dengan sikap mendukung, bahasa verbal dan

non verbal yang dicerminkan adalah pujian dan isyarat seperti pelatih memuji

atlet yang tujuannya untuk memotivasi, kemudian isyarat yang dilakukan

pelatih adalah gerakan mengacungkan jempol sebagai simbol memotivasi atlet.

Untuk sikap positif dan sikap kesetaraan, bahasa verbal maupun non verbal

dicerminkan dengan kata-kata, bahasa, pesan yang disampaikan melalui media

sosial dan ekspresi wajah. Seperti bahasa yang digunakan adalah bahasa

layaknya seperti keluarga ataupun teman yang begitu dekat sehingga timbulnya

kenyamanan antara pelatih dan atlet serta ekspresi wajah senang yang

mencerminkan sikap kesetaraan.

2. Terdapat 3 manfaat komunikasi antar pribadi selama proses pelatihan tim

baseball Lampung, yaitu:

a. Meningkatkan hubungan (human relation).

b. Sebagai media mengurangi ketidakpastian serta berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan orang lain dalam pelatihan baseball.

c. Untuk mengatasi konflik-konflik pribadi yang dapat merusak hubungan

pertemanan dan kekeluargaan.

3. Komunikasi Antarpribadi Pelatih dan Atlet dalam Proses Latihan Baseball

tersebut selalu mengacu pada model interaksional. Melalui model ini, pelatih

dan atlet diharapkan untuk selalu menjaga keseimbangan dari sub-sistem yang

ada, sehingga akan membentuk suatu kerjasama yang baik dan pada akhirnya

akan membantu meningkatkan proses latihan tim baseball Lampung.
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6.2 Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada pelatih serta atlet-atlet tim baseball Lampung diharapkan dapat

menciptakan suasana yang lebih akrab namun tetap serius agar lebih nyaman

dalam melakukan aktivitas komunikasi antarpribadi baik dalam bentuk bahasa

verbal maupun non verbal sehingga tim baseball Lampung merasa nyaman

untuk selalu berinteraksi secara personal mengenai baseball yang sekiranya

belum dipahami pada saat latihan.

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama atau sejenis,

diharapkan untuk dapat lebih memperluas lagi pembahasan-pembahasan

tentang baseball Seperti pembahasan mengenai teknik-teknik baseball bahkan

sampai pada baseball profesional.
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