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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga permainan yang paling populer 

di berbagai negara, baik itu di negara berkembang maupun negara maju. 

Permainan sepakbola tergolong kegiatan yang sebetulnya sudah tua usianya, 

walaupun masih dalam bentuk sederhana, akan tetapi sepakbola sudah dimainkan 

ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat darimana 

dan siapa pencipta permainan sepakbola itu. Jika kita membaca literatur tentang 

sejarah sepakbola, maka kita akan mendapat kesan bahwa asal usul sepakbola itu 

diwarnai oleh interpensi penulis sejarah atau pengarang literatur tersebut. 

Pada dasarnya tujuan permainan sepakbola adalah pemain berusaha 

menguasai bola yang kemudian memasukkannya ke gawang lawan, serta tetap 

berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukkan. Nugraha (2012, 

hlm. 11) menyatakan bahwa:  

Dalam sepakbola, tim yang berisikan masing-masing 11 orang mengambil 

bagian dalam pertandingan. Mereka berusaha menguasai dan menendang 

bola ke wilayah dan gawang lawan, jika usaha ini berhasil maka disebut 

sebagai mencetak gol. Tim yang paling banyak mencetak gol dalam waktu 

dua kali 45 menit akan menjadi tim yang memenangkan pertandingan. 

Sepakbola adalah permainan antara dua regu yang berusaha memasukkan 

bola sebanyak-banyaknya, dengan anggota badan selain tangan. Mereka yang 

memasukkan lebih banyak, akan keluar sebagai pemenang sepakbola. Sedangkan 

dilansir dari Wikipedia (2014) bahwa “sepakbola adalah cabang olahraga yang 

menggunakan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing 

beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan sebagian pemain cadangan”. 

FIFA adalah suatu lembaga international tertinggi yang menaungi seluruh 

kegiatan sepakbola dunia. Untuk memudahkan pengamatan dan pelaksanaan 

kompetisi sepakbola FIFA membentuk konfederasi-konfederasi di tiap-tiap 

zonanya. Pembagian zone tersebut adalah Afrika (CAF), Amerika Serikat, 

Amerika Utara, Caribia (CONCACAF), Amerika Selatan (CONMEBOL), Asia 
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(AFC), Eropa (UEFA), dan Oceania (OFC). Indonesia yang terletak di kawasan 

asia tenggara otomatis menjadi salah satu anggota dari zona asia yang dinaungi 

oleh konfederasi AFC (Asian Foot ball Confederation). 

Selain membuat regulasi keorganisasian dan juga peraturan-peraturan 

pertandingan, badan organisasi sepakbola juga biasanya menjembatani 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung dalam kemajuan 

sepakbola. Salah satu bentuk dukungnya AFC menyediakan fasilitas berupa 

pengetahuan mengenai alat ukur atau tes yang menunjang hasil proses latihan 

yang dilakukan oleh sekolah sepakbola maupun klub sepakbola yang 

menyelenggarakan pembinaan. 

Seorang pemain sepakbola yang bermutu jelas membutuhkan beberapa 

kemampuan. Beberapa kemampuan itu diantaranya adalah fisik dan teknik. Tanpa 

mengesampingkan fisik, faktor yang sangat menentukan permainan dari suatu 

kesebelasan adalah penguasaan teknik-teknik dasar bermain sepakbola. 

Scheunemainn (2013, hlm. 89) menyatakan bahwa : 

Perkembangan sepakbola saat ini mengharuskan pemain memiliki tenik 

yang luar biasa. Maklum, permainan kini berlangsung dengan cepat dan 

lawan melakukan pressing dengan ketat. Tidak jarang pemain dihadang dua 

atau bahkan lebih pemain lawan. Untuk itu kemampuan teknis harus spesial. 

Dalam pembinaan usia dini ataupun remaja, banyak sekali  keterampilan 

teknik dasar bermain sepakbola yang harus dikuasai. Beberapa teknik yang 

dipelajari secara sistematis seperti dribbling, passing, stopping, dan shooting. Dari 

sebagian teknik keterampilan bermain sepakbola tersebut pada pembinaan usia 

remaja perlu dilakukan latihan secara sistematis dan intensif, karena latihan teknik 

dasar pada remaja akan memberikan dampak besar bagi kemampuan pemain di 

usia berikutnya. Sucipto dkk, (2000, hlm. 17) mengemukakan bahwa : 

Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalah 

menendang (kicking), menghentikan (stoping), menggiring (dribbling), 

menyundul (heading), merampas (tackling), lemparan ke dalam (throw-in), 

dan menjaga gawang (goal keeping).  

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) adalah kompetisi sepakbola antara SMP 

dan SMA (atau yang sederajat) dan Universitas seluruh Indonesia yang 

diselenggarakan secara bertahap, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, sampai 
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wilayah tingkat nasional. Kompetisi ini terselenggara berkat kerjasama 

Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia, Kementrian Pemuda dan Olahraga 

Indonesia, dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Dengan adanya kompetisi 

di tingkat satuan pelajar tentunya membuat perkembangan sepakbola Indonesia 

mempunyai wadah baru untuk membina prestasi khususnya di cabang sepakbola. 

SMAN 3 Cimahi merupakan salah satu sekolah yang mengikuti kejuaraan 

Liga Pendidikan Indonesia, sekolah ini merupakan sekolah berprestasi yang bisa 

memenangi gelar juara LPI tingkat SMA secara berturut-turut di kota Cimahi. 

Bahkan selain menjadi kompetitor utusan  LPI di tingkat provinsi, hampir di 

setiap kejuaraan di tingkat  PORDA selalu banyak diwakili oleh anak-anak 

SMAN 3 Cimahi. Selain membina pemain lewat ekstrakulikuler sekolah yang 

terprogram oleh pembina/pelatih, banyak juga pemain SMAN 3 Cimahi yang ikut 

terdaftar sebagai pemain di beberapa klub ternama di daerah Bandung dan 

Cimahi. Dengan banyaknya pemain berkualitas hasil pembinaan di sekolah 

maupun klub tentunya membuat tim ini menjadi unggul dan berprestasi. 

Selain SSB ataupun klub sepakbola, sekolah dengan kegiatan 

ekstrakulikuler sepakbolanya menjadi wadah pembinaan sepakbola di usia remaja, 

dan dalam hal ini usia remaja menjadi fokus utama pengamatan penulis karena 

pada usia ini merupakan usia pemantapan latihan teknik dasar sebagai bekal untuk 

melanjutkan latihan ke tahap usia yang lebih matang. Dalam proses pelatihan dan 

pembinaan belum adanya tes yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu 

untuk melihat tingkat kemahiran teknik atlet, malalui data yang dihasilkan dari tes 

yang dilakukan kemudian dapat menjadi evaluasi sebagai perbaikan untuk 

meningkatkan mutu pembinaan yang lebih baik. Dalam keterampilan teknik ini 

perlu adanya evaluasi yang berkesinambungan, guna adanya perhatian dan 

melihat tingkat kemahiran pemain dapat bermain bola dengan baik sesuai dengan 

tujuan latihan yang direncanakan. Tindakan yang efektif untuk melihat 

kemampuan atlet yaitu dengan cara tes yang dilakukan pelatih pada atlet pada 

setiap semester/tahun guna menganalisa peningkatan kemampuan hasil pelatihan 

dan pembinaan. 
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Penggunaan tes dalam bidang olahraga sangatlah penting, perkembangan 

individu menjadi fokus utama dalam semua tahap. Artinya setiap atlet dilihat 

perkembangannya di tiap-tiap tahapan usia. Sampai saat ini tidak sedikit SSB atau 

klub sepakbola yang tidak sama sekali melaksanakan tes untuk mengevaluasi serta 

melihat tingkat kemampuan dan perkembangan pemain. Dalam mengevaluasi 

pemain usia remaja ini harus berdasarkan data tes individu dan kinerja pemain, 

bukan berdasarkan hasil dari sebuah turnamen karena hal itu tidak bisa dijadikan 

ukuran keberhasilan dari sistem pembinaan usia dini. Nurhasan dan Hasanudin 

(2007, hlm. 3) mengungkapkan bahwa “tes merupakan suatu alat ukur yang dapat 

digunakan untuk memperoleh data yang obyektif tentang hasil belajar siswa”. 

Oleh karena itu, pembudayaan penggunaan tes keterampilan dalam pembinaan 

khususnya SSB maupun kegiatan sepakbola di lembaga seperti sekolah perlu 

digalakan dengan menggunakan alat tes yang telah memenuhi standar kriteria 

penelitian. Hal ini bertujuan agar tes tersebut benar-benar dapat menggambarkan 

kemampuan atlet dalam bermain sepakbola.  

Dalam penelitian ini penulis akan menguji validitas dan reliabilitas tes 

keterampilan teknik dasar sepakbola AFC skill test yang terdiri dari tes 

keterampilan juggling & short passing (accuracy) test, dribbling & shooting test, 

running with the ball & long pass test, dan short passing (quickness) test. Tes ini 

merupakan alat ukur keterampilan sepakbola yang digunakan oleh AFC yang 

bertujuan untuk menyamaratakan kemampuan keterampilan sepakbola asia 

khususnya di usia remaja sehingga negara-negara asia dapat bersaing dengan 

negara dari berbagai benua lainnya. 

Penulis memilih penelitian uji validitas dan reabilitas tes keterampilan 

teknik sepakbola AFC skill test, disebabkan karena tes keterampilan ini berbeda 

dengan tes keterampilan sepakbola lainnya yang biasanya hanya mengukur satu 

bentuk tes keterampilan teknik dasar saja, contohnya tes passing, tes shooting, 

atau bentuk tes keterampilan teknik dasar lainnya. Sedangkan AFC skill test 

adalah bentuk tes yang mengukur keterampilan pemain dalam melakukan satu 

rangkaian teknik dasar sepakbola. Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara tes 
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AFC skill test dengan permainan sebenarnya. Contohnya pada saat bermain dalam 

pertandingan, seorang pemain menerima bola harus dalam penguasaan teknik ball 

control (juggling) dengan baik. setelah menerima bola, pemain harus segera 

memutuskan arah bola berikutnya dengan melakukan teknik passing yang 

diberikan terhadap rekan satu tim, atau melakukan teknik dribbling untuk 

membawa bola ke arah yang tidak terdapat lawan, dan pada akhirnya melakukan 

teknik shooting untik memasukkan bola. Serangkaian tes ini perlu dikuasai oleh 

setiap individu pemain, karena sepakbola menuntut beragam gerak yang harus 

dikuasai secara prima untuk menghasilkan permainan yang baik.  

Tes keterampilan sepakbola AFC skill test perlu diuji keabsahannya, karena 

suatu alat ukur dapat digunakan apabila telah memiliki tingkat validitas dan 

reliabilitas yang memenuhi syarat yang sesuai dengan kaidah penelitian. Maka 

dari itu penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Hasil dari 

penelitian instrumen tes ini akan didapat besarnya tingkat koefisien melalui proses 

penghitungan dan analisis data. Besarnya tingkat koefisien yang diperoleh dapat 

menentukan tes ini bisa digunakan dan menjadi alat ukur yang baku untuk 

mengukur tingkat keterampilan teknik sepakbola khususnya pada usia remaja 

yang menjadi fokus penelitian. Hal ini menjadi alasan penting karena dalam 

proses penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa perlu data yang obyektif, yang 

diperoleh dari hasil tes dan pengukuran.  

Validitas atau kesahihan menunjukan pada kemampuan suatu instrumen 

(alat pengukur) mengukur apa yang harus diukur. Alat ukur dari AFC skill test ini 

perlu diteliti mengenai derajat validitas dan reliabilitas yang dihasilkan dari data 

penghitungan secara statistik. Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal, 

validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa tes itu 

valid  untuk suatu tujuan tertentu saja. Nurhasan & Cholil (2007, hlm. 35) 

menjelaskan bahwa “suatu pengukuran dapat dikatakan valid bila alat pengukuran 

atau tes benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur dan sesuai 

dengan gejala yang diukurnya”. Sedangkan mengenai realibilitas Nurhasan & 

Cholil (2007, hlm. 42) mengemukakan bahwa “jika alat ukur itu reliabel, maka 
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pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan memakai alat yang sama 

terhadap obyek dan subyek yang sama hasilnya akan tetap atau relatif sama”. 

Reliabilitas juga merupakan syarat bagi validitas tes. Suatu tes yang tidak reliabel 

dengan sendirinya tidak akan valid karena akan selalu menghasilkan data yang 

berbeda-beda, sehingga alat ukur tersebut tidak cocok untuk digunakan pada 

sesuatu yang hendak diukur. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menganggap penting melakukan 

penelitian untuk menguji validitas & reliabilitas tes keterampilan teknik sepakbola 

AFC skill test, sehingga menemukan alat ukur tes baku yang dapat digunakan  

sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan antara lain seleksi, klasifikasi, 

dan evaluasi di SSB atau lembaga sekolah guna menganalisa peningkatan dan 

perkembangan keterampilan atlet dalam pembinaan sepakbola. Sejalan dengan hal 

itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Uji Validitas dan 

Reliabilitas Tes Keterampilan Teknik Sepakbola Usia Remaja (Studi Deskriptif 

dari AFC Skill Test)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya alat ukur tes keterampilan sepakbola usia remaja. 

2. Masih kurangnya penelitian dalam hal alat ukur tes keterampilan sepakbola 

usia remaja. 

3. Kurangnya penggunaan alat ukur tes dalam proses evaluasi pembinaan dan 

latihan sepakbola usia remaja.  

4. Kurangnya penggunaan alat ukur yang mengkombinasikan dua keterampilan 

dasar secara bersamaan dalam sepakbola. 

  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, penulis merumuskan rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa besar tingkat validitas alat ukur tes keterampilan teknik sepakbola AFC 

skill test terhadap pemain Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SMAN 3 Cimahi? 



7 
 

 
Rifki Rosad, 2014 

Uji Validitas Dan Reabilitas Tes Keterampilan Teknik Sepakbola Usia Remaja 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  

2. Berapa besar tingkat reabilitas alat ukur tes keterampilan teknik sepakbola 

AFC skill test terhadap pemain Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SMAN 3 

Cimahi? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat validitas alat ukur tes keterampilan 

teknik sepakbola AFC skill test terhadap pemain Liga Pendidikan Indonesia 

(LPI) SMAN 3 Cimahi. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat reliabilitas alat ukur tes keterampilan 

teknik sepakbola AFC skill test terhadap pemain Liga Pendidikan Indonesia 

(LPI) SMAN 3 Cimahi. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, agar 

penelitian dapat terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Maka penelitian ini akan 

dibatasi pada hal-hal berikut:   

1. Penelitian ini menganalisa tingkat validitas dan reliabilitas tes keterampilan 

teknik sepakbola AFC skill test. 

2. Penelitian ini dilakukan pada pemain (siswa) SMAN 3 Cimahi yang mengikuti 

kejuaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI). 

 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas penulis mengharapkan bahwa 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa FPOK khususnya dan 

umumnya bagi pihak lain yang berkepentingan dalam bidang olahraga 

sepakbola. 

1. Secara teoritis dapat dijadikan literatur atau sumbangan keilmuan yang berarti 

dalam proses pembinaan sepakbola usia remaja. 
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2. Secara praktis dapat dijadikan suatu acuan pada proses pelatihan dan 

pembinaan serta adanya alat ukur tes keterampilan teknik dasar sehingga 

dapat digunakan sebagai evaluasi pembinaan dengan tujuan untuk melihat 

tingkat kemampuan siswa pada pembinaan sepakbola usia remaja. 

 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi  

Struktur Organisasi dalam penulisan skripsi yang peneliti tentukan adalah 

sebagai berikut:  

BAB I. 

 

 

BAB II. 

 

BAB III. 

 

 

BAB IV. 

 

BAB V. 

Memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi penelitian.   

Menerangkan tentang konsep, teori, dan pendapat para ahli terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

Berisi penjabaran tentang metode penelitian, penentuan populasi, 

penentuan sampel, dan langkah-langkah penelitian yang akan 

dilakukan. 

Pembahasan mengenai hasil data yang proses melalui analisis, 

pengolahan, dan penghitungan.  

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang terkait hasil 

penelitian.  
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