
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Sepakbola 

Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang 

masing-masing regu terdiri dari sebelas (11) orang pemain, yang lazim 

disebut kesebelasan. Masing-masing regu atau kesebelasan berusaha 

memasukan bola sebanyak-banyaknya kedalam gawang lawan dan 

mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan (Sarumpaet. A. 

2002). 

Agar peraturan-peraturan permainan ditaati oleh pemain pada saat permainan 

atau pertandingan berlangsung maka ada wasit dan hakim garis yang 

memimpin atau mengawasi pertandingan tersebut. Setiap pelanggaran yang 

dilakukan oleh pemain ada sangsinya (hukumnya), oleh karena itu kedua 

kesebelasan diharapkan bermain sebaik mungkin serta memelihara sportifitas 

( Sarumpaet. A. 2002). 

Permainan sepakbola adalah cabang olahraga permainan beregu atau 

permainan team, maka suatu kesebelasan yang baik, kuat, tangguh adalah 

kesebelasan yang terdiri atas pemain-pemain yang mampu menyelenggarakan 

permainan yang kompak, artinya mempunyai kerja sama team yang baik. 

Untuk mencapai kerja sama team yang baik diperlukan pemain-pemain yang 

dapat menguasai semua bagian-bagian dan macam-macam teknik dasar dan 
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keterampilan bermain sepakbola, sehingga dapat memainkan bola dalam 

segala posisi dan situasi dengan cepat, tepat dan cermat, artinya tidak 

membuang-buang energi atau waktu (Sukatamsi. 2001). 

B. Teknik Dasar Bermain Sepakbola 

Teknik dasar merupakan salah satu fundasi bagi seseorang pemain untuk 

dapat bermain sepakbola. Menurut Sarumpaet. A. (2002) bahwa teknik dasar 

adalah semua kegiatan yang mendasari sehingga dengan modal sedemikian 

itu sudah dapat bermain sepakbola. 

Untuk meningkatkan mutu permainan kearah prestasi maka masalah teknik 

dasar merupakan persyaratan yang menentukan. Dengan demikian seorang 

pemain sepakbola yang tidak menguasai teknik dasar dan keterampilan 

bermain sepakbola tidaklah mungkin akan menjadi pemain yang baik dan 

terkemuka. Semua pemain sepakbola harus menguasai teknik dasar dan 

keterampilan bermain sepakbola karena orang akan menilai sampai dimana 

teknik dan keterampilan para pemain. Oleh karena itu tanpa menguasai dasar-

dasar teknik dan keterampilan sepakbola dengan baik untuk selanjutnya tidak 

akan dapat melakukan prinsip-prinsip bermain sepakbola, tidak dapat 

melakukan pola-pola permainan atau pengembangan taktik modern dan tidak 

akan dapat pula membaca permainan. 

Menurut Sukatamsi (2001) bahwa teknik dasar bermain sepakbola terdiri 

dari: 1) teknik tanpa bola, diantaranya adalah: a) lari, b) melompat, c) gerak 

tipu tanpa bola , d) gerakan khusus penjaga gawang. 2) teknik dengan bola, 

diantaranya adalah: a) menendang bola, b) menerima bola, c) menggiring 
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bola, d) menyundul bola, e) melempar bola, f) gerak tipu dengan 

bola, g) merampas atau merebut bola, dan h) teknik-teknik khusus penjaga 

gawang. 

C. Percaya Diri 

Percaya Diri (Self Confidence) adalah meyakinkan pada kemampuan dan 

penilaian (judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih 

pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya 

menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas 

keputusan atau pendapatnya. Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap positif 

seorang induvidu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau 

situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti induvidu tersebut mampu dan 

kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. Rasa percaya diri yang 

tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan 

induvidu terseburt  dimana ia merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu 

dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi 

aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri. 

a) Macam – macam Percaya Diri 

Ada beberapa istilah yang terkait dengan persoalan percaya diri ini. Di sini 

saya hanya ingin menyebutkan enam saja: 

1. Self concept menunjukkan bagaimana anda menyimpulkan diri anda 

secara keseluruhan, bagaimana anda melihat potret diri anda secara 

keseluruhan, bagaimana anda mengkonsepsikan diri anda secara 

keseluruhan. 
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2. Self esteem menunjukkan sejauh mana anda punya perasaan positif 

terhadap diri anda, sejauh mana anda punya sesuatu yang anda 

rasakan bernilai atau berharga dari diri anda, sejauh mana anda 

meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat atau berharga di 

dalam diri anda. 

3. Self efficacy menunjukkan sejauh mana anda punya keyakinan atas 

kapasitas yang anda miliki untuk bisa menjalankan tugas atau 

menangani persoalan dengan hasil yang bagus (to succeed). Ini yang 

disebut dengan general self-efficacy. Atau juga, sejauhmana anda 

meyakini kapasitas anda di bidang anda dalam menangani urusan 

tertentu. Ini yang disebut dengan specific self-efficacy. 

4. Self confidence menunjukkan sejauh mana anda punya keyakinan 

terhadap penilaian anda atas kemampuan anda dan sejauh mana anda 

bisa merasakan adanya “kepantasan” untuk berhasil. Self confidence 

itu adalah kombinasi dari self esteem dan self-efficacy. 

5. Self-ideal terdiri dari semua harapan, impian, visi dan idaman anda. 

Orang yang memiliki self-ideal yang baik akan membentuk 

kepercayaan diri yang baik pula. Orang yang tahu siapa diri mereka 

dan apa yang dia yakini serta konsisten dengan nilai ideal yang dianut. 

6. Self-image merupakan bagian yang menunjukkan bagaimana anda 

melihat diri anda dan pendapat anda tentang diri anda. Pada bagian ini 

anda melihat ke dalam diri anda dan menentukan bagaimana anda 

sebaiknya bertingkah laku. Self-image akan mempengaruhi berbagai 

emosi, perilaku, sikap dan bagaimana interaksi anda dengan orang 
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lain. Untuk memiliki kepercayaan diri yang baik, anda harus 

menciptakan self-image yang baik pula. 

Berdasarkan itu semua, kita juga bisa membuat semacam kesimpulan 

bahwa kepercayaan-diri itu adalah efek dari bagaimana kita merasa, 

meyakini, dan mengetahui. Orang yang punya kepercayaan diri rendah 

atau kehilangan kepercayaan diri memiliki perasaan negatif terhadap 

dirinya, memiliki keyakinan lemah terhadap kemampuan dirinya dan 

punya pengetahuan yang kurang akurat terhadap kapasitas yang 

dimilikinya.  

b) Akibat Kurang Percaya Diri 

Ketika ini dikaitkan dengan praktek hidup sehari-hari, orang yang 

memiliki kepercayaan diri rendah atau telah kehilangan kepercayaan, 

cenderung merasa / bersikap sebagai berikut : 

1. Tidak memiliki sesuatu (keinginan, tujuan, target) yang diperjuangkan 

secara sungguh sungguh. 

2. Tidak memiliki keputusan melangkah yang decissive (ngambang) 

3. Mudah frustasi atau give-up ketika menghadapi masalah atau kesulitan 

4. Kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah 

5. Sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab 

(tidak optimal) 

6. Canggung dalam menghadapi orang 

7. Tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan 

mendengarkan yang meyakinkan 

8. Sering memiliki harapan yang tidak realistis 
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9. Terlalu perfeksionis 

10. Terlalu sensitif (perasa) 

Sebaliknya, orang yang mempunyai kepercayaan diri bagus, mereka 

memiliki perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan yang kuat 

atas dirinya dan punya pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang 

dimiliki. Orang yang punya kepercayaan diri bagus bukanlah orang yang 

hanya merasa mampu (tetapi sebetulnya tidak mampu) melainkan adalah 

orang yang mengetahui bahwa dirinya mampu berdasarkan pengalaman 

dan perhitungannya  

D. Tendangan Pinalti 

a) Pengertian Tendangan Penalti 

Di dalam permainan sepak bola, tendangan penalti adalah tendangan yang 

dilakukan apabila salah satu pemain tim melakukan pelanggaran di dalam 

kotak wilayah penjaga gawang tim sendiri. Tendangan dilakukan dengan 

menendang bola dari titik yang telah di buat di tengah kotak 

dalam wilayah penjaga gawang, tanpa dijaga oleh pemain lawan (pagar 

betis), dengan jarak kira-kira 12 kaki dari garis gawang 

b) Rangkaian Gerakan Tendangan Penalti 

Menendang merupakan salah satu gerakan yang ada dalam sepak bola. 

Menendang bukan perkara yang mudah, apalagi dalam situasi tendangan 

penalti. Namun secara umum, gerakan menendang terbagi menjadi 3, yaitu 

: (1) persiapan/ancang-ancang, (2) tendangan, dan (3) follow-trough.  

http://wapedia.mobi/id/Penjaga_gawang
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Keberhasilan menendang tergantung pada beberapa bagian yaitu melihat 

perkenaan bola dengan kaki dan perkenaan kaki dengan bola. Dalam 

melaksanakan menendang dengan punggung kaki dimulai dari :  

1. Ancang-ancang. 

Ancang ancang dilakukan 3-4 meter yang dilakukan sambil berlari 

untuk memperoleh percepatan. Lari yang dilakukan seenaknya dengan 

percepatan yang diatur sedemikian rupa dengan tetap melihat letak 

bola. Sambil berlari ayunlah tangan seenaknya mengikuti 

irama langkah kaki. Jika melangkah kaki kanan, maka tangan kiri 

diayun ke depan demikian sebaliknya hingga posisi menepakkan kaki 

kira. Ancang-ancang sebaiknya dibelakang bola dan jika ditarik 

garis lurus, sejajar dengan sasaran. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tendangan Penalti 

2. Tendangan. 

Sebelum melakukan tendangan (menggunakan kaki kanan) maka 

letakkanlah kaki kiri persis disisi kiri dan agak ke belakang dari bola 

yang jika ditarik garis lurus membentuk sudut 450. Posisi letak kaki 

kiri menentukan luncuran bola. Jika kaki kiri berada dibelakang bola, 

maka jalannya bola akan melambung karena dengan sendirinya 
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perkenaan bola tepat dibagian bawah. Jika kaki kira persis disisi kiri 

bila, jannya bola akan ground atau bergelinding di tanah. Karena 

perkenaannya berada pada bagian atas bola. Jika letak kaki kiri agar 

mundur sedikir sekitar 450 maka dapat diprediksi jalannya bola lurus 

dan mendatar, sebab perkenaan bola pada bagian tengah antara 

atas dan bawah.  Menendang dengan punggung kaki maksudnya 

adalah perkenaan bola pada kaki tepat pada bagianpunggung kaki. 

Setelat dirasa letak kaki kiri cukup enak maka ayunlah kaki kakan 

yang masih dibelakang sekuat-kuatnya dengan tetap memperhatikan 

perkenaan kaki dengan bola dan perkenaan bola dengan kaki. 

Perkenaan pada punggung kaki berarti keadaan angkel adalah 

ekstensi atau jika ditarik garis lurus sejajar dengan tulang kering. 

3. Follow trough. Setelah bola ditendang oleh kaki kanan, maka  

lanjutkanlah kaki kanan dengan melangkah ke depan satu atau dua 

langkah. 

c) Tips Tendangan Pinalti 

Kemampuan dalam hal menendang tendangan penalti mutlak harus 

dikuasai oleh setiap pemain sepak bola, tidak terkecuali untuk penjaga 

gawang, dikarenakan tendangan penalti bisa memegang peranan penting 

dalam menentukan menang atau kalahnya suatu pertandingan. Jika 

tendangan penalti dilakukan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya 

gol akan semakin besar. 
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Ada 2 tipe tendangan penalti : Penempatan Arah (Placer) dan Kekuatan 

Tendangan (Blaster). Tendangan penalti dengan kekuatan tenaga 

menggunakan kaki bagian dalam/punggung, sedangkan penempatan arah 

(Placer) dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam.Penendang 

harus memperhatikan juga aspek phisiologi. Hal ini menjadi kunci utama 

dalam hal menghadapi trik-trik penjaga gawang yang melakukan gerakan-

gerakan yang sekiranya akan mengganggu konsentrasi kita. Ada beberapa 

konsep dasar dalam melakukan tendangan penalti. 

1. Pada saat anda menentukan target bola pada bagian gawang, sekali anda 

menentukan arah, jangan merubahnya pada saat anda mulai menendang 

bola. 

2. Tendang serendah mungkin jika memungkinkan, anda lebih mudah 

menendang kearah bagian atas mistar gawang dibanding bagian bawah 

mistar gawang. 

3. Ambilah arah satu dari 2 pojok gawang dan coba lakukan latihan 

berulang kali untuk mendapatkan tendangan yang bagus 

E. Kerangka pikir 

Keberhasilan menendang pinalti sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan 

diri. Sebenarnya kepercayaan diri ini ditimbulkan oleh psikologi mental atlet 

yang terlatih. Psikologi dan mental atlet apabila sudah terlatih 

akanmenimbulkan rasa optimis didalam diri atlet tersebut dan akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, karena besertaan dengan itu saat 

menendang pinalti ia akan yakin dan mampu menendang bola itu mengarah 

ke gawang dan masuk ke gawang. 
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F. Hipotesis 

Menurut Hadi. S. (2001) Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar 

mungkin salah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dari definisi tersebut 

dapatlah dikatakan hahwa hipotesis terdiri dari sesuatu yang ditolak atau 

sesuatu yang diterima. Menurut hasil penelitian dalam penulisan hipotesis 

haruslah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan bukan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan rumusan masalah tentang hubungan tingkat kepercayaan diri 

dengan hasil tendangan pinalti pada siswa kelas XI IPS 1 SMA negeri 6 

Bandar Lampung, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut " ada 

hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan hasil tendangan pinalti pada 

siswa kelas XI IPS 1 SMA negeri 6 Bandar Lampung.” 

 


