
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin meningkat yang banyak ditandai dengan 

munculnya alat-alat modern dan makin meningkatnya bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

manusia. Seperti telah diketahui di dalam kehidupan sehari-hari, semua 

makhluk hidup di dunia pasti memerlukan gerak, demikian juga manusia 

merupakan makhluk yang aktif, mereka banyak memerlukan gerak. Kodrat 

manusia sejak lahir sudah dikaruniai sifat-sifat dasar tumbuh dan berkembang 

lebih-lebih untuk menjaga serta memelihara keseimbagan antara jasmani dan 

rohani yang sehat, maka kebutuhan gerak ini harus dipenuhi dan salah satu 

diantara macam-macam aktifitas fisik yang yang banyak digemari oleh 

manusia adalah olah raga. 

Tujuan olah raga bermacam-macam sesuai dengan olah raga yang dilakukan, 

menurut salah satu buku olah raga memiliki tujuan berbeda-beda yaitu untuk 

memperoleh kesenangan, kesehatan, status sosial, dan juga untuk berprestasi 

sebagai olah raga profesional (Nurhasan, 2005). Tetapi olahraga secara umum 

meliputi memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani, memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan prestasi olah raga setinggi-

tingginya. Tujuan tersebut telah menjadi bagian yang terpenting untuk dicapai 
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secara umum, tetapi tujuan khusus yang lebih penting adalah memenangkan 

setiap pertandingan khususnya dalam permainan sepakbola. Keberhasilan 

akan diraih apabila latihan yang dilakukan sesuai dan berdasarkan prinsip 

latihan yang terencana dan terprogram. 

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat banyak diminati 

oleh masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Dimana inti dari 

permainan ini adalah memasukkan bola kedalam gawang lawan. Dalam 

melakukan permainan ini tentu saja butuh keahlian khusus, seperti keahlian 

dalam menggiring bola, kelincahan sang pemain, kecepatan sang pemain, dan 

kecerdasan agar dapat lolos dari kawalan pemain belakang tim lawan. 

Sayangnya di Indonesia,sepak bola dianggap belum dapat memberikan 

prestasi yang berarti bagi bangsa. 

Salah satu faktor penyebab ketidak berhasilan tersebut adalah fasilitas yang 

kurang mendukung kemajuan olahraga sepakbola di Indonesia. Seperti 

kurangnya regenerasi pemain muda, dan  dominasi pemain asing. Padahal 

jika dilihat kebelakang, Indonesia punya prestasi yang cukup membanggakan 

di era 80-an. Dimana Indonesia disebut Macan Asia karena kegaranganTim 

Merah Putih  dalam mengolah bola di atas lapangan hijau.  

Hal ini seharusnya bisa menjadi  masalah atau pekerjaan rumah yang harus 

diperhatikan dalam olahraga yang terus populer dari tahun ke  tahun  ini. Dan 

pemerintah juga harus ikut berperan dalam menciptakan pemain-pemain baru 

agar sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan sumber daya  para 

pemain asing, seperti Malaysia ataupun Singapura. Karena jika dilihat dari 



3 

 

perkembangan para pemain muda sepak bola di Indonesia, hanya klub-klub di 

Liga Indonesia yang menjadi penyalur pemain muda, sedangkan seperti yang 

telah diketahui bahwa Liga di Indonesia hanyalah masuk dalam jajaran tim 

standart maksudnya tidak terlalu memalukan tetapi untuk menjadi juara pun 

sulit di jajaran tim sepak bola di wilayah Asia Tenggara. Ini bisa dilihat dari 

prestasi  tim-tim di Liga Indonesia jika beradu kekuatan dengan tim-tim di 

Liga Asia seperti kompetisi Liga Champion Asia. 

Sehingga jika dilihat dari permasalahan yang ada, maka sebuah sekolah sepak 

bola diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan bibit-bibit pemain 

muda berbakat, sehingga bisa memajukan  sepak bola di Indonesia. Selain itu 

juga hasil didikan dari sekolah sepak bola juga dapat bersaing dengan 

pemain-pemain bola profesional di kawasan Eropa.  

Dalam permainan sepak bola itu sendiri dituntut adanya kerjasama yang baik 

antara satu pemain dengan pemain yang lainnya, karena sepak bola 

merupakan permainan tim, oleh karena itu kerja sama tim merupakan 

kebutuhan permainan sepak bola yang harus dipenuhi oleh setiap 

kesebelasan  yang menginginkan kemenangan. Kemenangan dalam 

permainan sepak bola hanya akan diraih dengan melalui kerjasama dari tim 

tersebut. Kemenangan tidak dapat diraih secara perseorangan dalam 

permainan tim, selain itu setiap pemain harus memiliki kondisi fisik yang 

bagus, teknik yang baik dan mental bertanding yang baik pula. 

Permainan sepak bola modern  saat ini telah mengalami banyak kemajuan, 

perubahan serta perkembangan yang pesat, baik dari segi kondisi fisik, 
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teknik, taktik permainan maupun mental pemain itu sendiri. Kemajuan dan 

perkembangan tersebut dapat dilihat dalam siaran langsung Televisi pada 

pertandingan-pertandingan besar seperti Piala Eropa, dan Piala Dunia oleh 

tim-tim kesebelasan Asia, Afrika, Eropa maupun Amerika Latin. Bagaimana 

permainan cepat dan teknik yang baik yang didukung oleh kemampuan 

individu menonjol serta seni gerak telah pula ditampilkan. Permainan  yang 

cepat dan teknik yang  baik, itulah yang perlu dicontoh oleh persepak bolaan 

Indonesia agar dapat maju dan berkembang dengan baik. 

Masalah peningkatan prestasi di bidang olah raga sebagai sasaran yang ingin 

dicapai dalam pembinaan olah raga di  Indonesia membutuhkan waktu yang 

lama dalam proses pembinaannya. Pembinaan olahraga menuntut partisipasi 

dari semua pihak demi peningkatan prestasi olah raga di Indonesia.  

Kondisi fisik yang baik serta penguasan teknik yang baik dapat memberikan 

sumbangan yang cukup besar untuk bermain sepak bola. Tetapi hal itu perlu 

diselidiki lebih lanjut oleh pakar sepak bola di tanah air. Kondisi fisik yang 

baik tanpa didukung dengan penguasaan teknik bermain, taktik yang yang 

baik serta mental yang baik, maka prestasi yang akan dicapai tidak dapat 

berjalan seimbang. Demikian pula sebaliknya memiliki kondisi yang jelek 

tetapi teknik, taktik dan mental yang baik juga kurang mendukung untuk 

pencapaian prestasi. Untuk itu perlu pembinaan yang baik  pada cabang olah 

raga sepak bola ini sedini mungkin untuk mencapai sasaran agar prestasi 

puncak dapat diraih sebaik-baiknya.  
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Dalam proses latihan unsur-unsur kondisi fisik menempati posisi terdepan 

untuk dilatih, yang berlanjut ke latihan  teknik, taktik, mental dan kematangan 

bertanding dalam pencapaian prestasi. Peranan latihan untuk 

mengembangkan unsur-unsur permainan sepak bola guna meningkatkan 

kecakapan bermain sangat menentukan. Latihan kondisi fisik secara teratur 

dan berkesinambungan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi 

peningkatan kemampuan pengembangan teknik dalam pertandingan.  

Kondisi fisik pemain sepak bola menjadi sumber bahan untuk dibina oleh ahli 

sepak bola selain teknik, taktik, mental dan kematangan bertanding. Kondisi 

fisik yang baik serta siap untuk menghadapi lawan bertanding merupakan 

unsur yang penting dalam permainan sepak bola. Seorang pemain sepak bola 

dalam bertahan maupun menyerang kadang-kadang  menghadapi benturan 

keras, ataupun harus lari dengan kecepatan penuh ataupun menghindari 

lawan, berhenti dan menguasai bola atau mengecoh lawan dengan tiba-tiba. 

Seorang pemain sepak bola dalam mengatasi hal seperti itu haruslah dibina 

dan dilatih sejak awal. 

Setiap cabang olahraga mempunyai sifat tertentu dan pesertanya harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Seseorang pemain sepak bola harus 

memiliki dan menguasai teknik bermain yang baik terutama teknik dasar  

menendang bola yang sangat dibutuhkan saat mengoper ataupun 

mengeksekusi bola-bola mati. Untuk teknik bola mati dibutuhkan 

kemampuan menendang penalti yang baik. Yang perlu dilatih dengan porsi 

yang cukup, disamping itu untuk melakukan tipuan saat menendang penalti 

guna mengecoh penjaga gawang lawan saat satu lawan satu dalam 
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menendang penalti perlu memiliki kemampuan menendang dan kepercayaan 

diri yang baik untuk menghindari bola yang ditendang melambung dan 

mengecoh penjaga gawang lawan. 

Kepercayaan diri dibutuhkan oleh seseorang pemain sepak bola dalam 

menghadapi situasi tertentu dan  kondisi pertandingan yang menuntut unsur 

percaya diri dalam menguasai bola maupun dalam bertahan, kepercayaan diri 

dapat dilatih baik secara individu maupun berkelompok. Bagi seorang pemain 

sepak bola situasi yang berbeda-beda selalu dihadapi dalam setiap 

pertandingan, juga seorang pemain sepak bola mmenghindari tekanan yang 

berlebihan dan rasa gugup saat bertanding diperlukan rasa percaya diri yang 

baik. 

Teknik dalam permainan sepak bola meliputi 2 macam teknik yaitu : teknik 

dengan bola dan tanpa bola. Teknik dasar bermain sepak bola yang harus 

dikuasai meliputi menendang bola, menghentikan bola, mengontrol bola, 

gerak tipu, tackling, lemparan kedalam dan teknik menjaga gawang. 

Menendang bola diantaranya dengan kaki bagian luar, dalam ataupun 

punggung kaki untuk mendapatkan hasil tendangan dan arah yang baik guna 

mengecoh penjaga gawang lawan yang bisa disebut juga menendang penalti.  

Menendang penalti tidak hanya tidak hanya menendang  bola menyusuri 

tanah dan lurus ke depan melainkan menentukan arah yang benar dan power 

tendangan yang baik. Hal ini menuntut seorang pemain untuk memiliki 

kemampuan menendang bola dengan baik. Tendangan penalti adalah 

tendangan yang dilakukan dari titik yang telah dibuat di tengah kotak dalam 
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wilayah penjaga gawang, tanpa dijaga oleh pemain lawan (pagar betis), 

dengan jarak kira-kira 12 kaki dari gawang. Menendang bola memerlukan 

ketrampilan yang baik dan dukungan dari unsur-unsur  kondisi fisik dan 

mental yang baik pula seperti kecepatan dan kepercayaan diri dapat 

memberikan kemampuan menendang yang baik dan gerak lebih cepat. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian yang 

berjudul  : Hubungan Tingkat Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Tendangan 

Penalti Pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 6 Bandar Lampung. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah diatas adalah 

sebagai berikut:  

1. Rendahnya tingkat kepercayaan diri siswa disaat melakukan tendangan 

penalti.  

2.  Kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan tendangan penalti.  

3. Siswa belum mengerti tentang pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil 

tendangan penalti. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa kelas XI IPS I ? 

2. Bagaimana hasil tendangan pinalti siswa kelas XI IPS I ? 

3. Adakah hubungan antara kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti 

? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa kelas XI IPS 1 

2. Untuk mengetehui hasil tendangan penalti kelas X IPS 1 

3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan hasil 

tendangan penalti ? 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Peneliti 

Sebagai salah satu sarana untuk mengkaji tingkat kepercayaan diri pemain.  

b.  Pemain/atlet 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kepercayaan diri 

pemain dengan hasil tendangan penalty. 

c. Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengkajian 

tingkat kepercayaan diri pemain dengan hasil tendangan penalti.  

 


