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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Olahraga merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari yang  penting dan 

sudah merupakan kebutuhan bagi manusia dan berguna untuk membentuk jasmani 

dan rohani yang sehat. Olahraga dapat berperan sebagai media yang ampuh untuk 

menciptakan kondisi tubuh menjadi sehat dan bugar serta dapat memberikan 

sumbangan yang berharga bagi manusia secara meyeluruh. Perkembangan 

olahraga saat ini telah memberikan kontribusi yang positif dan nyata bagi 

peningkatan kebugaran, kesegaran dan kesehatan mesyarakat. Di samping itu 

olahraga juga turut berperan besar terhadap peningkatan kemampuan bangsa 

dalam melaksanakan sistem pembangunan yang berkelanjutan. 

 Sepakbola adalah pemainan yang sangat popular di dunia modern saat 

ini.Sepakbola adalah suatu permainan beregu, Kerjasama beregu merupakan 

tuntutan pemainan dalam sepakbola yang harus dipenuhi oleh setiap kesebelasan 

yang menginginkan kemenangan.Apapun yang dilakukan pemain-pemain secara 

individu harus bermanfaat bagi kesebelasan. 

 Sepakbola di Indonesia sudah lama di kenal oleh masyarakat luas, namun 

pada saat kejuaraan piala AFF U-19 pada tahun 2013 masyarakat Indonesia 

diberikan tontonan yang terbaik oleh tim Nasional Indonesia. Sehingga pada saat 

itu juga baik anak-anak,remaja,dewasa, maupun usia lanjut semua menikmati 

indahnya permainan sepakbola. Dan apabila pemain melewati lawan-lawannya 

dengan menggunakan teknik tinggi serta mencetak gol dengan berbagai perkenaan 
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baik kaki, dada, kepala, tumit, dan paha maka semua itu adalah moment yang dinanti. 

 Pemain sepakbola tidak hanya menampilkan teknik saja didalam lapangan tetapi 

juga mencetak gol adalah sebagai penentu sebuah tim untuk memperoleh kemenangan. Gol 

bisa dicetak oleh semua pemain yang berada di dalam lapangan baik kipper (penjaga 

gawang), back (pemain bertahan), midfielder (pemain gelandang), wing (pemain sayap), 

second striker (pemain dibelakang penyerang), dan striker (pemain penyerang). 

Pada dasarnya tujuan bermain sepakbola beranekaragam, ada yang sekedar mengisi 

waktu luang sebagai hiburan, maupun untuk prestasi. Cepatnya perkembangan permainan 

sepakbola di masyarakat dikarenakan mudah dipelajari. Disamping itu peralatan olahraga ini 

relatif murah. Alasan lain juga karena permainan ini dapat dimainkan di mana saja, asal 

tersedia bidang datar yang memadai. Maka tidak heran jika banyak kita jumpai lapangan atau 

arena bermain sepakbola di sekolah, di balai desa, di pantai, maupun di tempat lain. Sekarang 

ini di masyarakat telah banyak muncul klub-klub sepakbola.  

Prestasi olahraga dapat diperoleh melalui pembinaan, dan ditunjang oleh berbagai 

disiplin ilmu yang berkaitan dengan cabang olahraga itu sendiri. Ilmu yang menunjang teori 

dan metodologi pelatihan meliputi fisiologi, biomekanika, statistik, psikologi, tes dan 

pengukuran, kesehatan, olahraga, ilmu gisi, sejarah dan sosiologi ( Harsono, 2001: 65).  

Pencapaian prestasi sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu “kemampuan 

fisik, teknik, taktik, atau strategi, tetapi latihan mental memegang peranan penting untuk 

menghasilkan keadaan mental yang baik” (Komarudin, 2012:1). Latihan mental adalah 

latihan-latihan pada pendewasaan pemain serta perkembangan emosional dan imflusif; 

misalnya semangat bertanding, sikap pantang menyerah,keseimbangan emosi meskipun 

berada dalam situasi stress, sportivitas, percaya diri, focus, berani dan sebagainya. 

 Mental merupakan daya penggerak dan pendorong untuk meningkatkan kemampuan 

fisik, teknik dan taktik dalam bertanding bagi atlet. Setiap kali menghadapi rangsangan-
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rasangan emosional, siap menghadapi tugas yang berat,atau siap menghadapi beban mental. 

Dalam mempersiapkan mental para striker seorang pelatih harus memberikan latihan ini pada 

priodesasi latihan yaitu pra kompetensi. Karena latihan mental yang tepat akan menghasilkan 

mental yang baik serta dapat juga mempengaruhi pencapaian prestasi secara maksimal. 

Menurut Kartono dan Gulo (2000:276) menjelaskan bahwa mental “menyinggung masalah 

pikiran, akal atau ingatan,penyesuaian terhadap lingkungan,dan secara khusus menunjuk pada 

penyesuaian yang mencakup fungsi-fungsi symbol yang disadari oleh individu”. Banyak 

studi yang menunjukan bagaimana pentingnya peranan psikologis dalam meningkatkan 

kemampuan seorang pemain dalam menghadapi pertandingan. Djoko Pekik Irianto (2002: 

99) “selain fisik, teknik, taktik, keberhasilan dalam bertanding juga ditentukan oleh kesiapan 

mental atau kematangan psikis,sebab sering terjadi seorang pemain atau sebuah tim yang 

memiliki fisik,teknik,dan taktik yang bagus kalah dalam bertanding karena lemah secara 

psikis”. 

 Mental pemain tidak terlepas dari kecerdasan emosi, keceerdasan emosi mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pemain untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. Menurut Sukadiyanto (Muhammad Yani, 2014: 1) “menyatakan karakteristik dari 

kecerdasan emosi itu sendiri diantaranya commitment (janji), intelektual (kepandaian), 

Motivation (motivasi), Self Confidence (percaya diri), dan emotional Stability (stabilitas 

emosi)”. Seorang striker jika memiliki kecerdasan emosi yang baik maka pemain tersebut 

dapat mengendalikan diri, meningkatkan potensi diri, dan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi sehingga mampu menciptakan peluang dalam setiap permainannya. 

 Penelitian ini akan ditekankan pada tingkat kepercayaan diri pemain, dimana 

pengertian kepercayaan diri adalah keyakinan pada diri sendiri dan sadar akan kemampuan 

yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam situasi pertandingan. Menurut Jhon 

Feraira (Ary Ginanjar A, 2009:117) menyatakan, “seseorang yang memiliki kepercayaan diri, 
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di samping mampu untuk mengendalikan serta menjaga keyakinan diri tersebut, akan mampu 

pula membuat perubahan di lingkungannya”. Selain itu atlet yang mempunyai rasa 

kepercayaan diri tinggi akan senantiasa selalu berfikir optimis untuk berprestasi, disamping 

itu atlet mampu memamfaatkan rasa kepercayaan diri yang dimilikinya untuk memperoleh 

keberhasilan dalam setiap pertandingan yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. 

 Gill, Gould, Weiss, Weinberg, Rushall, dan Terry (Monty P. Satiadarma, (2000: 40), 

Secara umum berpendapat bahwa atlet yang memiliki keterampilan yang baik pada umumnya 

memiliki skor rendah dalam derajat kecemasan, ketegangan, depresi, marah, dan bingung. 

Mereka sebaliknya memiliki kecenderungan memperoleh skor tinggi dalam aspek 

kepercayaan diri, konsep diri, harga diri, keberanian, kebutuhan berprestasi, kecenderungan 

untuk mendominasi, agresi, intelligensi, kemandirian, ketegangan mental, independensi atau 

atonami, kemampuan social, stabilitas pribadi dan kecenderungan ekstroversi. 

 Pemain yang mempunyai kepercayaan diri yang baik akan mampu mengatasi semua 

hambatan-hambatan dalam pertandingan, bersikap tenang, dan fokus terhadap pertandingan. 

Striker yang mempunyai  kepercayaan diri akan lebih memiliki naluri dalam mencetak gol. 

Menurut Brendan Rogres (Suryadi Wongso, 2014: 7) menyatakan bahwa: ada pemain yang 

terlahir sebagai pencetak gol yang handal dan pemain tersebut hanya fokus untuk dalam 

mencetak gol. Pemain selalu ingin mencetak gol, namun beberapa pemain sama sekali tidak 

peduli pada skema penyerangan. Mereka inginkan hanyalah mencetak gol karena mereka 

memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Kemudian, ada beberapa pemain papan atas yang 

berkerja sangat keras, yang memiliki kemampuan dalam mencetak banyak gol dan 

menciptakan peluang. Kemampuan itu adalah kemampuan yang berkembang dengan 

meningkatnya kepercayaan diri. 

 Kenyataan dilapangan pada pemain Club Gracial FC saat berlangsungnya 

pertandingan masih banyak pemain yang kurang mempunyai kepercayaan diri yang baik. Hal 
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ini ditunjukkan dengan adanya pemain yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang baik 

dan ragu dalam mengambil keputusan untuk mencetak gol sendiri atau memberi umpan 

kepada rekannya sehingga lawan dapat merebut bola dari penguasaan striker. Salah satu 

factor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah rendahnya kepercayaan diri seorang pemain, 

maka dari itu kepercayaan diri sangat dibutuhkan seorang pemain sepakbola dalam mencetak gol. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan tingkat kepercayaan diri terhadap ketepatan shooting sepakbola 

pada Club Gracial FC. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Banyak pemain yang belum memiliki tingkat kepercayaan diri saat mencetak gol. 

2. Masih banyak pemain yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencetak 

gol. 

3. Masih banyak pemain yang ragu dalam mengambil keputusan untuk mencetak gol 

sendiri atau memberi umpan kepada rekannya. 

4. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan seorang pemain dalam mencetak gol. 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah dan jelas sesuai dengan sasaran maka perlu dibuat 

batasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada “Hubungan tingkat 

kepercayaan diri terhadap ketepatan shooting sepakbola pada Club Gracial FC.” 

1.4 Defenisi Oprasional 

1. Tingkat Kepercayaan Diri 
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Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri 

sehingga orang yang bersangkutan tidak terlau cemas dalam tindakan-tindakannya, merasa 

bebas untuk melakukan hal-hal yang sesua keinginan dan bertanggung jawab atas 

perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan 

berpartisipasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya. 

2. Ketepatan Shooting 

Ketepatan shooting suatu usaha untuk memasukkan bola ke dalam gawang dengan 

cara menendang bola tersebut menggunakan kaki untuk memperoleh kemenangan. 

1.5 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah 

terdapat hubungan tingkat kepercayaan diri terhadap ketepatan shooting sepakbola pada Club 

Gracial FC? 

1.6 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kepercayaan diri 

terhadap ketepatan shooting sepakbola pada Club Gracial FC. 

1.7 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan dalam perkembangan pengetahuan, khususnya bagi 

mahasiswa dibidang kepelatihan Sepakbola. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian yang sejenis. 
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2. Manfaat praktis 

a. Memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan diri pemain dalam ketepatan 

shooting pada Club Gracial FC. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemain akan pentingnya kepercayaan diri 

bagi seorang pemain. 

  

 

 

 


