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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan mahluk Tuhan yang sempurna terutama 

memliliki beberapa aspek untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, 

terutama sikap atau attitude sudah sejak lama menjadi salah-satu konsep 

yang dianggap paling penting dalam psikologi sosial khusunya  dalam 

berbagai ilmu sosial. Sikap dapat diartian sebagai kesiapan untuk bereaksi 

dan bertindak terhadap objek tertentu secara positif atau negatif. Sikap 

negatif atau sikap yang tidak sesuai dengan harapan tercermin dalam 

perilaku, misalnya kurang disiplin atau tidak menujukan kegigihan untuk 

memertahankan nama perkumpulanya, keadaan yang demikian harus 

diteliti sebabnya yang lebih dalam. Karena sikap berhubungan dengan sifat 

atlet, motivasinya, pemikiranyak, perasaannya, dan juga pengaruh yang 

datang dari luar dirinya. (Husdarta, 2010, hlm.19) 

Sedangkan sikap definisikan dalam berbagai versi oleh para ahli, 

Louis Thurstone,1928; Renis Likert,1932; Charles Osgood (Saifuddin 

Azwar, 1994, hlm.4)  pengertian sikap pada umumnya yaitu: 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap 

sesuatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak 

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 

memihak (unfavorable) pada objek tersebut . 

 

Menurut Lauster ,1992  (dalam M Nur Ghufron & Rini Risnawati 

S, 2010, hlm.34) Mendefinisikan kepercayaan diri diperoleh dari 

pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek 

keperibadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri sesorang 

sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai 

kehendak,gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. 

Guru atau pelatih dituntut untuk mengetahui karakteristik masing-

masing siswa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pada 

psikologi  khususnya pada sikap percaya diri sehingga guru/pelatih mudah 

untuk meningktakan kinerja siswa pada saat belajar atau latihan. Menurut 
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Husdarta, (2010, hlm.92)  Seperti halnya over confidence, lack confidence 

atau kurag percaya diri terhadap kemampuan diri dapat berakibat tidak 

baik. Seorang atlet yang memiliki lack confidence tidak akan mencapai 

tangga juara, karena sasaran atau target yang ditetapkan lebih rendah dari 

kemampuan yag dimilikinya. 

Pada dasarnya pentingnya sikap percaya diri baik dalam dunia 

pendidikan atau dunia olahraga prestasi terhadap siswa baik dengan cara 

latihan individu atau melalui guru/pelatih sehingga siswa mampu 

melakukan penampilan secara maksimal baik dalam pembelajaran ataupun 

dalam penampilan bermain, percaya diri juga dapat di aplikasikan dalam 

lingkungan sosial diluar sekolah. 

Weinberg & Gould 1995 (dalam Komarudin, 2013, hlm.69) 

menjelaskan: “ Confidence as the balief that yau can successfully a 

desaired behavior”. Esensi kepercayaan diri adalah kepercayaan bahwa 

atlet bisa menampilkan keberhasilan sesuai dengaan perilaku yang 

diinginkan. Atlet yang memlilki kepercayaan diri berarti atlet dapat 

melakukan tugas-tugasnya dengan baik, atlet percaya kepada kemampuan 

dirinya untuk memperoleh berbagai kompetensi dan keterampilan yang 

dibutuhkannya baik fisik maupun mental. 

Pada kenyataanya, pada saat proses pembelajaran atau bermain 

terkadang siswa cenderung mencoba menghindari untuk membuat 

kesalahan dalam pertandingan tersebut sehingga menentukan tujuan yang 

mudah-mudah saja, dan tidak pernah tertantang untuk mencapai  tujuan 

yang sulit.  

Percaya diri yang berlebihan juga dapat berakibat kurang baik bagi 

penampilan atlet. Menurut Homby, 1987  (dalam Husdarta, 2010, hlm.92) 

Over confidence atau percaya diri yang berlebihan dapat berakibat 

kurang menguntungkan terhadap atlet karena konkomital dengan 

tubuhnya over confidence muncul pula rasa dan pikiran 

“menganggap enteng” lawan. Disisi lain over confidence dapat 

menyebabkan seorang atlet mudah mengalami frustasi jika ia 

dikalahkan lawanya. 
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Dalam kegiatan latihan atau pada saat bermain pelatih  harus bisa 

mengarahkan siswa dengan baik dan benar pada saat bertanding, 

khususnya  pada permainan sepakbola yang salah satunya aktivitas 

olahraga permainan yang melibatkan satu tim, sehingga perlunya latihan 

baik disekolah atau diluar sekolah. 

Komarudin (2013, hlm.72) Dalam olahraga prestasi, atlet umunya 

diharapkan pada situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan 

dibandingkan dengan yang bukan atlet. Situasi yang penuh dengan 

ketegangan itu tejadi karena atlet merasa takut atau tegang dalam 

menghadapi sesuatu yang dianggap mengancam harga dirinya. Situasa 

tersebut dirasakan menimbulkan ketegangan (stress) pada diri atlet yang 

bersangkutan. Situasi yang penuh dengan ketegangan tersebut merupakan 

tantangan berat bagi atlet.  

Di sekolah MAN 2 Bandung, Permainan sepakbola termasuk salah 

satu  ekstrakulikuler  yang diminati oleh siswa kedua dari permainan 

futsal.  Permainan sepakbola dapat menyalurkan unsur hobi, bakat dan 

kegembiraan siswa, selain itu dapat membuat siswa akan lebih bugar. 

Berkaitan permainan sepakbola dengan dunia olahraga  hendaknya 

permainan ini terus dikembangkan melalui latihan yang terarah dan 

terencana melalui beberapa  tahapan-tahapan latihan, terutama latihan 

dasar yang perlu ditingkatkan dalam permainan sepakbola tidak itu saja 

dari segi psikologi juga harus ada tahapan-tahapan latihan agar siswa atau 

atlet tidak merasa tegang pada saat pertandingan terutama pada 

berhadapan dengan lawan. 

Menurut Agus Salim (2008, hlm.10) Pada dasarnya sepakbola 

adalah olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan kaki. Tujuan 

utamanya dari permainan ini adalah untuk mencetak gol atau skor 

sebanyak-banyaknya yang tetunya harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  Untuk bisa membuat gol kalian harus 

tangkas, sigap, cepat dan baik dalam mengonrol bola.  

Dalam sepakbola setiap individu pemain memiliki peranan 

rangkap, seseorang pemain sepakbola harus memenuhi syarat baik sebagai 
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individu maupun berbagai anggota tim, artinya sebagai individu pemain 

harus menguasai keterampilan dasar menggiring bola (Dribbling) untuk 

bisa memainkan bola satu sama lain dalam tim agar bisa mencetak gol atau 

skor. Menurut E.R Schmidt,1991(Agus Mahendra, 2007, hlm.6) 

mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat 

hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan mengeluarkan energy 

dan waktu yang minimum.  

Menurut Agus Salim (2008, hlm.93) Menggiring atau menggocek 

bola yang baik adalah mempertahankan bola tetap berada di kaki dan tetap 

dalam kendali ketika melewati lawan. Gunakan kedua sisi kaki untuk 

membawa bola atau memperlambat laju bola dengan menggunakan sola 

sepatu. Menggocek bola bukan hanya soal kecepatan saja- kalian harus 

bias merubah kecepatan  dan arahnya. 

Menggiring atau menggocek bola bisa disebut dribbling bahwa 

dribbling yaitu: keterampilan dasar dalam sepakbola karena semua 

pemain harus mampu menguasai bola saat sedang bergerak, 

berdiri, atau bersiap melakukan operan atau tembakan. (Danny 

Mielke,2007, hlm.1) 

Berdasarkan hasil Observasi di ekstrakulikuler sepakbola MAN 2 

Bandung terdapat beberapa hal yang kurang diperhatikan mengenai 

keterampilan dribbling pada saat bermain yaitu tingkat percaya diri  

sehingga siswa memiliki sipat meragukan kemampuan dirinya yang 

menyebabkan munculnya bibit-bibit ketegangan yang mengganggu 

khususnya pada waktu menghadapi lawan  saat bertanding. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan sikap percaya diri terhadap keterampilan  

dribbling dalam permainan sepakbola  studi penelitian pada 

ekstrakurikuler sepakbola di MAN 2 Bandung. 
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B. Rumusan masalah penelitian 

Permasalah yang sering timbul adalah banyaknya siswa atau atlet 

saat berhadapan dengan lawan merasa gugup atau tegang pada saat 

pertandingan berlangsung khusunya pada saat dribbling bola.  

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan maka penulis 

merumuskan masalah penelitian: Apakah ada hubungan antara sikap 

percaya diri terhadap keterampilan dribbling dalam permainan sepakbola 

siswa ekstrakulikuler di MAN 2 Bandung? 

 

C. Batasan masalah 

Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan untuk 

memudahkan dalam menyederhanakan masalah, disamping itu untuk 

menghindari timbulnya penafsiran yang terlalu luas dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembatasan penelitian hanya  pada hubungan sikap percaya diri  

2. Pembatasan masalah hanya pada keterampilan dribbling 

 

D. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap 

masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan latar belakang masalah. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan  sikap percaya diri terhadap keterampilan dribbling dalam 

permainan sepakbola siswa ekstrakulikuler di MAN 2 Bandung. 

 

E. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

menjadi bahan masukan serta pertimbangan dalam upaya pengembangan 

latihan   sepakbola. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Ekstrakulikuler sepakbola di sekolah, agar mampu meningkatkan ilmu 

pengetahuan,  baik disekolah ataupun diluar sekolah 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru/pelatih dapat dijadikan acuan guna memperbaiki 

penampilan dribbling dalam permainan sepakbola. 

b. Bagi siswa untuk memunculkan minat belajar bersungguh-

sungguh dan membuat siswa lebih aktif. 

c. Membuat siswa lebih berpikir lebih positif dalam hal 

pertandingan atau latihan. 

 

F. Struktur penelitian 

 Struktur organisasi dalam penelitian skripsi yang akan peneliti ambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II : Berisikan tentang landasan teori yang memuat topik atau 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Landasan teoritis 

meliputi hal-hal sebagai berikut: konsep-konsep dan teori yang 

berkaitan, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang 

diteliti. 

3. Bab III : Metode penelitian yang berisikan hal-hal sebagai berikut: 

desain penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, 

prosedur penelitian dan analisis data. 

4. Bab IV : Bab ini menyampaikan temuan penelitian yang berdasarkan 

analisis data dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada. 

5. Bab V : Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi tentang hasil 

penelitian.  

 


