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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari. 

Globalisasi terjadi di setiap aspek kehidupan kita saat ini termasuk dalam 

dunia olahraga. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan olahraga yang sudah 

bukan hanya sebagai olah tubuh dan pemeliharaan kesehatan, namun sudah 

dapat dikatakan sebagai suatu bisnis hiburan dan pertunjukkan, yang dikenal 

dengan nama sportainment. Pada saat ini di Indonesia salah satu olahraga 

yang paling besar yang dapat digolongkan sebagai sportainment adalah 

sepakbola (Arif Nata Kusumah, 2008). Sepakbola sebagai olahraga dan saat 

ini sebagai sportainment yang paling menyebar secara meluas tidak hanya di 

Indonesia tapi juga di seluruh dunia, dapat menjadi sarana pembelajaran bagi 

para penggemarnya. Pertandingan sepakbola yang melibatkan banyak pihak 

didalamnya akan selalu menjadi tontonan menarik. Melalui pertandingan ini 

pula seseorang yang gemar terhadap sepakbola dapat mempelajari banyak hal. 

Melihat para pemain, para pendukung, wasit, pelatih dan banyak hal lainya 

memberikan latihan akan sedikit dinamika yang ada dalam dunia olahraga 

secara luas dan dunia sepakbola secara khusus.  

Melalui menonton pertandingan sepakbola baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung, memberikan pengalaman baru walaupun yang diperoleh 

melalui observasi terhadap permainan. Pengalaman ini kemudian dapat 

menjadi pembelajaran tersendiri bagi penontonya. Pembelajaran yang didapat 
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dalam pertandingan sepakbola bisa sangat beragam, bisa berupa pembelajaran 

akan taktik, teknik permainan, bisa juga pembelajaran perilaku pemain, wasit 

dan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian peneliti adalah perilaku 

sportivitas pemain sepakbola.  

Sportivitas adalah menyesuaikan diri dengan peraturan, semangat dan 

etiket olahraga (Wikipedia, 2012). Sportivitas merupakan salah satu perilaku 

yang dapat dilihat dan dipelajari secara langsung oleh anak-anak yang 

menonton pertandingan sepakbola. Sportivitas adalah ungkapan yang 

terkandung  di dalam norma etika dasar. Sportivitas adalah ungkapan moral 

yang paling jelas dan paling popular menurut Reed dan Keating (dalam 

Morgan & Meier Eds, 1995). Sportivitas mengacu kebaikan seperti kejujuran 

(fairness), control diri, keteguhan hati, kegigihan dan diasosiasikan terhadap 

konsep-konsep interpersonal seperti memperlakukan orang lain dan diri 

sendiri dengan fair, mempertahankan kontrol diri ketika berurusan dengan 

orang lain, dan menghargai pihak yang berwenang dan lawan (Wikipedia, 

2012). Melalui sepakbola sebagai sportainment perilaku sportivitas dapat 

diketahui dan dipelajari secara meluas. Berkenaan dengan hal ini, kiranya 

perlu disebarluaskan gagasan tersebut dalam praktek berolahraga yang dijiwai 

oleh semangat sportivitas (sportsmanship). 

Sportsmanship secara sederhana dapat diartikan sebagai “good 

character”, pada saat seseorang terlibat dalam kegiatan olahraga (Martens, 

2004). Selanjutnya Martens menyatakan bahwa sportsmanship berkaitan 
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dengan sikap respect terhadap lawan, official, tim lawan, pelatih, dan 

khususnya terhadap permainan itu sendiri. 

Dalam pandangan yang berbeda, menurut Keating (dalam Shields & 

Bredemeier, 1995) menyatakan sportsmanship adalah persahabatan yang 

merupakan salah satu nilai yang sering dimunculkan dalam olahraga. Untuk 

memperjelas pengertian sportsmanship, (Keating, dalam Morgan & Meier 

Eds, 1995) membedakan pengertian sport (olahraga) dan atletik (olahraga 

kompetitif) dalam sebuah batas yang ekstrim. Menurut Keating pada intinya 

olahraga sesuatu aktivitas yang beraneka jenis yang bertujuan mencapai 

kesenangan dan kepuasan yang didomasi oleh kebaikan dan kebersamaan. 

Sedangkan atletik intinya adalah aktivitas kompetitif yang bertujuan mencapai 

kemenangan yang terkarakteristik oleh semangat dedikasi, pengorbanan dan 

kekuatan. 

Selanjutnya menurut Keating (dalam Morgan & Meier Eds. 1995)  

konteks olahraga kompetitif, menyatakan bahwa sportsmanship adalah suatu 

tingkah laku terhadap lawan yang bertujuan seperti pada kegiatan olahraga, 

yaitu kebersamaman dan kepuasan bersama antar pemain. Dalam pandangan 

Keating posisi utama dari sportsmanship adalah menemukan kesenangan dari 

pada sekedar mengalahkan lawan dalam suatu pertandingan. Jadi 

sportsmanship adalah suatu kebaikan yang ada pada kegiatan olahraga, bukan 

pada kegiatan atletik yang serius dan kompetitif. Sportsmanship hanya bisa 

diterapkan di atletik dalam hal-hal tertentu dan termasuk kesetiaan terhadap 
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nilai dari sportivitas yang menurut Keating berpengaruh terhadap kesetiaan 

tentang semangat kesamaan sebelum bertanding.  

Sportivitas dapat dilihat melalui spanduk-spanduk, kampanye yang 

dibawa oleh pihak-pihak tertentu, pada setiap pertandingan resmi, bendera fair 

play dibawa bersamaan dengan masuknya pemain ke lapangan. Para penonton 

dan pemain diingatkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Setiap 

tindakan di arena sepakbola diharapkan menunjukkan nilai-nilai sportivitas 

itu. Perilaku paling nyata dari sportivitas dapat dilihat dalam pertandingan 

sesungguhnya, melalui perilaku para pemain sepakbola. Berikut ini adalah 

beberapa ilustrasi tentang inspirasi good sportivitas. Pertandingan FA Carling 

Premiership antara Arsenal vs Liverpool di stadion Highbury pada tanggal 24 

Maret 1997 silam menjadi salah satu memorable matches ketika striker 

Liverpool, Robbie Fowler, menolak hadiah pinalti dari wasit Gerald Ashby. 

Berdasarkan alasan jujur bahwa terjatuhnya Robbie Fowler di kotak pinalti 

bukan akibat dilanggar oleh kipper David Seaman. Pada akhirnya eksekusi 

pinalti tetap dilakukan, Fowler maju sebagai algojonya dan mengeksekusinya 

dengan lemah. Untuk sikap gentleman-nya, Fowler kemudian mendapat 

ganjaran penghargaan dari UEFA Fair Play Award 1997 (Wikipedia, 2012). 

Paolo Di Canio, yang sebelumnya pernah diskorsing sebanyak 11 

pertandingan sebab mendorong wasit, pun masih sanggup memberi teladan 

dengan mengedepankan hati nurani. Pada tahun 2000 pertandingan antara 

Everton vs West Ham United, di stadion Goodison Park. Saat itu Di Canio, 

meski dalam posisi yang amat leluasa memilih untuk tidak menjebol gawang 
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Everton karena melihat, Paul Gerard tergeletak cidera. Perilaku Di Canio ini 

menuai pujian dan mendapat penghargaan FIFA Fair play Award 2001 dan 

seketika mengganti reputasi buruk yang pernah melekat sebelumnya 

(Wikipedia, 2012). Tindakan-tindakan tersebut merupakan contoh “good 

sportsmanship” yang akan selalu dikenang. 

Sementara “bad sportsmanship” yang telah menjadi legenda adalah 

“Hand of God” Diego Maradona etika melawan Inggris tahun 1986. Tentunya 

tidak dapat dipungkiri bahwa Maradona yang bertubuh gempal sanggup 

berduel udara dengan Peter Shilton yang jauh lebih tinggi, dan dalam tayangan 

ulang jelas terlihat bahwa Maradona menggunakan tanganya. Walaupun 

kemudian Maradona “membalas” tindakanya dengan gol kedua yang sungguh-

sunggguh brilian, tetapi tidak menghapus sejarah atas perbuatan “bad 

sportsmanship” 

Dalam perkembanganya banyak juga perilaku-perilaku pemain sepakbola 

yang bertindak tidak dewasa, perilaku seperti pemain yang memukul pemain 

lainya karena tidak terima dengan hasil pertandingan. Pemain menentang 

keputusan wasit sehingga diberi peringatan atau dikeluarkan dari permainan. 

Perilaku sportivitas yang rendah ini tidak hanya ditunjukan oleh pemain, 

penonton juga menunjukkan sportivitas yang rendah seperti melakukan 

vandalisme akibat tidak terima dengan kekalahan tim yang didukungnya. 

Melempar benda-benda ke dalam lapangan baik kepada pemain maupun 

kepada wasit karena tidak terima dengan hasil pertandingan. 
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Contoh perilaku ini banyak sekali terdapat di Indonesia, dari perkelahian 

antar pemain dan supporter yang banyak terjadi di kompetisi atau 

pertandingan-pertandingan liga Indonesia. Contohnya adalah pada tahun 2008 

terjadi pembakaran gawang yang dilakukan oleh Persikmania, pendukung tim 

Persik Kediri ketika timnya kalah 1-2 dari Arema Malang di stadion 

Brawijaya, Kediri  (Wikipedia, 2012) 

Selain itu banyak sekali kasus yang mengandung kekerasan terhadap 

wasit oleh pemain. Salah satunya adalah kasus Oktavianus Maniani yang 

menanduk wasit Oky Dwiputra pada pertandingan Sriwijaya FC melawan 

Persisam Samarinda pada lanjutan kompetisi Liga Super Indonesia 2010-2011. 

Okto menanduk wasit karena protesnya tidak digubris wasit. Okto protes 

karena dia di tackle oleh pemain lawan tapi wasit tidak memberikan tendangan 

bebas (Wikipedia, 2012) 

Perilaku-perilaku diatas dikuatkan oleh penelitian di Amerika yang 

menemukan bahwa dalam banyak pertandingan olahraga memperlihatkan 

rendahnya sportivitas para atlet (Ruud & Stoll, 1998). Lebih lanjut penelitian 

yang dilakukan oleh (Allison dalam Ryska, 2003: 274) menemukan bahwa 

sportivitas anak-anak yang mengikuti kegiatan olahraga yang bersifat 

kompetitif lebih rendah daripada teman sebaya mereka yang tidak mengikuti 

kegiatan sejenis. 

Penjelasan yang masuk akal dikemukakan oleh Goldstein dan Iso-Ahola 

(2006: 18) bahwa dalam suatu pertandingan seorang atlet dapat digerakan oleh 

dua hal yaitu orientasi ego dan orientasi tugas. Bagi yang berorientasi pada 
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ego, permainan merupakan ajang untuk menunjukkan superioritas sehingga 

kemenangan menjadi satu-satunya tujuan. Hal ini membawa pada perilaku 

siap apa saja untuk memenangkan pertandingan. Namun, untuk mereka yang 

berorientasi pada tugas, pertandingan merupakan sarana untuk meningkatkan 

kemampuan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga bagaimana 

melakukan suatu permainan dengan benar merupakan cara yang ditempuh 

dalam suatu kompetisi. Bagi yang berientasi pada ego, sportivitas akan 

menjadi prioritas terakhir. 

Sportivitas dalam sepakbola adalah perilaku yang menunjukan 

penghormatan terhadap aturan, official, konvensi sosial dan lawan, yang 

diikuti dengan komitmen terhadap permainan sepakbola itu sendiri dan tidak 

melakukan partisipasi permainan yang negatif atau menghalalkan segala cara 

untuk memperoleh kemenangan dalam pertandingan. Sepakbola adalah 

olahraga permainan yang para pemainya terjadi kontak langsung dan mencari 

skor akhir dalam pertandingan, sehingga dalam permainan sering terjadi hal-

hal yang diluar hakikat sportivitas seperti mengasari lawan, menghina wasit 

dan lain sebagainya. 

Menurut Williamson (dalam Dimas, 2010: 5) tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah memberikan sumbangan pada perkembangan 

kepribadian anak didik, khususnya bagi yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Kegiatan dan pengalaman melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat 

mempengaruhi perkembangan anak didik dalam berbagai hal. 
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Ekstrakurikuler adalah memberikan sumbangan pada perkembangan 

kepribadian anak didik, khususnya bagi yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Kegiatan dan pengalaman melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat 

mempengaruhi perkembangan anak didik dalam berbagai hal. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler terutama yang bertema olahraga seperti 

sepakbola kepribadian anak didik akan berkembang, termasuk di dalamnya 

perkembangan moral yang akan merujuk pada perkembangan sportivitas anak 

didik. Diharapkan ekstrakurikuler dapat memberikan dampak positif, sehingga 

dalam perkembangannya anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan 

menunjukkan perkembangan sportivitas yang lebih baik dan bukan mengarah 

pada perilaku sportivitas yang rendah seperti yang sering ditemukan dalam 

pertandingan sepakbola. 

Ekstrakurikuler sepakbola merupakan kegiatan yang sangat favorit di 

sekolah, hampir setiap sekolah mengadakan ekstrakurikuler sepakbola karena 

kegiatan ini banyak diminati oleh siswa, apalagi dengan banyaknya 

pertandingan turnamen-turnamen antar sekolah, baik dari tingkat daerah 

sampai tingkat nasional seperti olimpiade olahraga. Hal tersebut memotivasi 

sekolah agar tim sepakbolanya bisa berprestasi, karena akan membawa nama 

baik sekolah. SMA Negeri 2 Temanggung merupakan salah satu sekolah di 

kabupaten Temanggung yang mempunyai ekstrakurikuler sepakbola. Siswa 

yang aktif mengikuti ekstrakurikuler berjumlah 35 siswa.  

Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Allison (dalam Ryska, 

2003: 274), yang menemukan bahwa sportivitas anak-anak yang mengikuti 
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kegiatan olahraga yang bersifat kompetitif rendah, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tingkat sportivitas siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di 

SMA N 2 Temanggung. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka masalah yang dapat diidentifikasikn sebagai berikut : 

1. Belum diketahui bagaimana tingkat sportivitas siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sepakbola. 

2. Belum diketahui dampak dalam kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 

terhadap perkembangan pribadi anak didik. 

3. Belum diketahui dampak menonton pertandingan sepakbola terhadap 

sportivitas siswa. 

C. Batasan Masalah 

Berdasar pada identifikasi masalah di atas maka perlu batasan masalah 

karena adanya keterbatasan waktu, dana dan untuk memperdalam analisis data 

yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini permasalahan hanya 

pada tingkat sportivitas siswa yang mengikuti kegiatan ekstrkurikuler 

sepakbola. 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini perlu dirumuskan 

masalah sebagai berikut “Bagaimana tingkat sportivitas siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA N 2 Temanggung?” 
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E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat sportivitas siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA N 2 Temanggung. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman menyusun kurikulum 

dalam ekstrakurikuler sepakbola agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

perkembangan sportivitas dan moral anak didik. 

b. Membangun sportivitas yang lebih  baik pada anak didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini akan memberikan gambaran tingkat sportivitas siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di sekolah. 

 


