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1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia diciptakan Tuhan tidak hanya sebagai mahkluk individu akan tetapi 

sebagai mahkluk sosial juga. Sebagai mahkluk individu, manusia bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri terutama saat berhubungan dengan kepentingan 

pribadinya sendiri, misalnya saat beribadah kepada pencipta-Nya atau orang 

muslim sering mengistilahkan dengan kata Habnuminallah. Sedangkan 

manusia sebagai mahkluk sosial berarti bahwa sebagai manusia tidak dapat 

hidup tanpa kehadiran ataupun bantuan dari manusia yang lainnya atau orang 

lain. Itu artinya manusia memerlukan bantuan manusia lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Untuk itu manusia perlu berinteraksi atau berhubungan dengan 

manusia lainnya untuk bekerja sama saling memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Habnuminannas). 

 

Begitu pula halnya dalam olahraga, baik atlet, pelatih, official, maupun orang 

yang terlibat dalam olahraga semuanya saling berinteraksi, berhubungan, 

berkomunikasi dan bekerja sama karena dalam olahraga semua saling 

berhubungan dan saling membutuhkan serta saling mempengaruhi terutama 

pada olahraga berkelompok. Kelompok itu sendiri bisa di artikan dua atau 
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lebih individu yang memiliki motivasi, saling berinteraksi, tiap orang 

menyadari keanggotaannya dalam kelompok dan keberadaan orang lain 

serta setiap anggota menyadari saling ketergantungan dalam mencapai 

tujuan bersama. Kekompakan, kerja sama setiap orang yang berkecimpung 

dalam dunia olahraga sangat penting. Bakat seorang pemain dapat 

memenangkan sebuah pertandingan, tetapi kerjasama sebuah tim akan dapat 

memenangkan sebuah kejuaraan (Jordan 1994 dalam Nurseto : 2011 ). Dari 

pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa bakat seseorang hanya dapat 

memenangkan tim hanya dalam sebuah pertandingan, akan tetapi kerjasama 

yang kompak dalam sebuah tim akan memenangkan sebuah kejuaraan. 

Kohesivitas, yang secara sederhana diartikan sebagai kekompakan, dapat 

didefinisikan sebagai proses dinamis yang tercermin dalarn kecenderungan 

untuk menjalin dan mengembangkan kebersamaan yang padu untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Kekompakan menjadi hal pokok bagi sebuah tim untuk mencapai prestasi 

maksimal. Kekompakan sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai 

tingkatan dimana anggota suatu kelompok atau tim merasa saling terikat pada 

kelompoknya. Agar dapat terciptanya kekompakan, kerjasama yang baik, 

kebersamaan, diperlukan pengertian, komitmen untuk mau berkorban oleh 

setiap anggota tim, guna mencapai prestasi yang terbaik. 

Di Indonesia Super League (ISL) 2014, kita bisa lihat secara komposisi pemain 

Arema Chronus dan Persipura Jayapura memiliki kemampuan individu jauh 

lebih baik dari pemain-pemain Persib Bandung, namun Persib Bandung 
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mempunyai kekompakan yang luar biasa sehingga Persib mampu menjadi 

juara pada turnamen tersebut. 

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya kekompakan tim 

menurut Carron’s (dalam Husdarta, 2010:106) ialah faktor individu, faktor tim, 

faktor kepemimpinan dan faktor lingkungan. Sedangkan yang menjadi goal nya 

ialah meliputi individu (sasaran utamanya tingkah laku) dan tim (kestabilan 

tim).  

 

Apabila kohesi kelompok sudah terjalin dengan sangat baik, maka yang terjadi 

selanjutnya ialah akan terbentuk yang namanya kekuatan kelompok. 

Cartwright dan Zander (dalam Husdarta, 2010:106) mengungkapkan “kohesi 

kelompok yang tinggi mampu menumbuhkan loyalitas terhadap kelompok dan 

hal ini bisa menumbuhkan kekuatan kelompok.” Agar menjadi sebuah 

kelompok yang mempunyai kekuatan, maka dalam kelompok tersebut harus 

mempunyai kohesivitas yang tinggi. 

 

Kita jarang menyaksikan tim sepakbola, bolavoli, dan bolabasket maupun 

cabang olahraga beregu lainnya mengibarkan Bendera Merah-Putih di arena 

olahraga internasional. Dalam sepakbola misalnya, kesebelasan Indonesia 

hampir selalu gugur di putaran pertama Pra Piala Dunia. Jangankan di 

tingkat piala dunia, di kawasan Asia Tenggara saja, kesebelasan Indonesia 

belum mampu menunjukkan prestasi yang diharapkan. 
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Timnas usia dibawah 19 tahun yang digadang-gadang mempunyai 

kekompakan yang cukup bagus harus pulang lebih awal di ajang AFC U-19 

Championship setelah kalah dari Uzbekistan dan Australia. 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kita tidak mempunyai 

potensi di cabang olahraga beregu? Apakah pembinaan cabang olahraga 

beregu yang selama ini berjalan kurang efisien dan efektif? Apakah 

memang tidak mampu membentuk dan mengembangkan cabang olahraga 

beregu yang baik sehingga menjadi sebuah tim yang solid dan andal untuk 

berprestasi? Segala per
-
tanyaan bisa saja diungkapkan dan sudah barang 

tentu memerlukan jawaban yang kongkrit dan komprehensif yang tidak 

mungkin diungkapkan hanya melalui satu penelitian. 

Satu asumsi yang mungkin perlu dipahami adalah bahwa perilaku sebuah 

kelompok (tim) sangat berbeda dari jumlah total dari perilaku individu yang 

membentuk tim. Dari asumsi tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 

sangat mungkin terjadi sebuah tim yang didukung oleh pemain-pemain 

handal tidak mampu menghasilkan tampilan (performance) yang diharapkan 

ketika membentuk sebuah tim. Sebaliknya, sebuah tim yang didukung oleh 

pemain-pemain dengan kemampuan "biasa" setelah tergabung dalam satu 

tim menjadi tim yang mempunyai kekuatan baru, emosi baru, dan semangat 

baru serta memiliki tampilan (performance) yang relatif lebih baik.  

Kekompakan  tim memang sangat dibutuhkan dalam permainan sepakbola 

namun kemampuan individu terkadang tidak kalah penting didalam 

permainan sepakbola. 
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Pertandingan antar kelas (class meeting ) yang merupakan ajang 

pertandingan olahraga antar kelas ditingkat sekolah juga timbul masalah 

yang serupa. Seperti halnya sekolah pada umumnya Pertandingan antar 

kelas  di SMP N 11 Kotabumi biasanya diadakan setelah ujian semester 

sebagai wadah untuk menunjukkan bakat dan potensi yang masih terpendam 

yang dimiliki oleh peserta didik, dan salah satu olahraga yang di 

pertandingkan adalah sepakbola. 

Di ajang Pertandingan antar kelas  SMP N 11 kotabumi  cabang sepakbola 

ada kelas yang diisi oleh pemain-pemain yang mempunyai skill bagus 

namun tidak menjadi juara diajang tersebut, tetapi kelas yang diisi oleh 

pemain yang biasa-biasa saja yang menjadi juara. Menurut hasil 

pengamatan dan observasi di SMP N 11 kotabumi dengan melihat kondisi 

tim sepakbola kelas yang berbeda-beda maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang “Hubungan kohesivitas terhadap prestasi tim 

sepakbola pada turnamen Pertandingan antar kelas  di SMP N 11 

Kotabumi”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang maslah tersebut, yang dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Kohesivitas dalam permainan sepakbola memang hal yang harus dimiliki 

setiap tim sepakbola. 

2. Masih rendahnya kohesivitas di setiap tim kelas. 
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3. Kemampuan individu cukup berperan dalam tim sepakbola dalam 

memenangkan pertandingan. 

4. Tingkat kohesivitas tim berhubungan dalam tim sepakbola untuk bisa 

menjuarai turnamen sepakbola. 

5. Faktor-faktor yang berhubungan tingkat kohesivitas tim. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya, adapun 

pembatasan masalahnya yaitu : 

1. Kohesivitas tim yang berhubungan terhadap prestasi tim pada 

Pertandingan antar kelas  di SMP N 11 Kotabumi. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. “Seberapa besar hubungan kohesivitas tim terhadap prestasi tim pada 

turnamen Pertandingan antar kelas  di SMP N 11 Kotabumi ?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 
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“Seberapa besar hubungan kohesivitas tim terhadap prestasi tim pada turnamen 

Pertandingan antar kelas  di SMP N 11 Kotabumi”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

1. Bagi atlet 

Meningkatkan pengetahuan atlet dalam hal kohesivitas tim. 

2. Bagi pelatih atau guru penjas 

Sebagai acuan untuk bisa meningkatkan kohesivitas pada tim sepakbola. 

3. Bagi peneliti  

Peneliti dapat mengetahui kohesivitas merupakan hal yang berpengaruh 

bagi prestasi tim dan mampu mengetahu upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kohesivitas. 

4. Bagi Program Studi 

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin 

melaksanakan penelitian. 

 

 

 


