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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hakikat Sportivitas 

Secara umum sportivitas diidentifikasikan sebagai perilaku yang 

menunjukan sikap hormat dan adil terhadap orang lain serta sikap menerima 

dengan baik apapun hasil dari suatu pertandingan (Beller&Stoll, 1993: 75). 

National Collegiate Athletic Association (NCAA, dalam Jay.D Goldstein & 

S.E Iso-Ahola, 2006: 18) mendefinisikan sportivitas sebagai perilaku yang 

ditunjukan oleh atlet, pelatih, administrator dan penonton dalam kompetisi 

atletik. Perilaku-perilaku ini didasari oleh nilai-nilai penting seperti hormat, 

adil, beradap, jujur dan tanggung jawab. 

Definisi lain dari sportivitas adalah sikap dan perilaku yang ditunjukan 

oleh individu dalam setting olahraga yang menunjukan penghormatan 

terhadap aturan, official, konvesi sosial dan hormat pada lawan yang diikuti 

dengan komitmen terhadap olahraga itu sendiri dan tidak melakukan 

partisipasi olahraga yang negatif (Vallerand, Biere, Blanchard & Provencher 

dalam Lynn E.Mc Cutchheon, 1999: 439). Individu yang memiliki 

sportivitas yang baik akan perilaku seperti jabat tangan dengan lawan, 

memberikan dukungan baik kepada teman satu tim maupun lawan, mau 

memberikan selamat kepada lawan yang menunjukan performansi yang 

baik, dan menunjukkan usaha maksimum dalam bermain dan berlatih. 
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Berdasar pada definisi tersebut di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa sportivitas adalah perilaku individu yang menunjukan sikap dan 

perilaku yang menghormati setiap aspek dalam olahraga, baik pihak terkait, 

peraturan, maupun etika dalam bermain. 

Menurut Vallerand, Biere, Blanchard & Provencher (dalam Lynn 

E.Mc Cutchheon, 1999: 439-440), membagi faktor sportivitas yaitu 

komitmen terhadap olahraga, konvesi sosial, taat pada peraturan dan wasit, 

sikap positif pada lawan. Keempat faktor tersebut dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Komitmen terhadap olahraga 

Komitmen menggambarkan orang yang memiliki sportivitas yang 

baik dari perilaku yang berdedikasi pada olahraga yang digeluti. Dalam 

hal ini yaitu cabang olahraga sepakbola. Komitmen terhadap olahraga 

mempunyai beberapa indikator yaitu:  

1. Individu menunjukan kerja keras dan kesungguhan dalam berlatih. 

2. Individu menunjukan kerja keras dan kesungguhan dalam bertanding. 

3. Individu memiliki keinginan yang kuat untuk berlatih. 

4. Mengakui keunggulan lawan  

Manifestasi faktor ini dalam sportivitas yaitu memberikan usaha 

maksimal, kerja keras dan bersungguh di setiap latihan dan pertandingan, 

berpikir akan cara memperbaiki performa sebelumnya, mengakui 

keunggulan lawan. 
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b. Konvensi sosial 

Konvensi sosial merujuk pada penghormatan terhadap etika sosial 

yang terkait dalam olahraga. Indikator dari konvensi sosial yaitu:  

1. Menghargai dan menghormati lawan 

2. Individu dapat menerima suatu kekalahan 

3. Mengakui keunggulan lawan 

Perilaku yang menunjukan konvensi sosial seperti berjabat tangan 

dengan lawan setelah pertandingan selesai, bertegur sapa dengan lawan,  

mengakui permainan lawan lebih baik, dan menjadi pemenang yang 

ramah atau kalah dengan terhormat dalam suatu pertandingan. 

c. Taat pada peraturan dan wasit 

Faktor ini merujuk pada perilaku individu yang menghormati 

peraturan dan wasit, bahkan bila dalam suatu pertandingan wasit 

membuat suatu kesalahan. Indikatornya yaitu: 

1. Patuh pada peraturan dan wasit. 

2. Menerima dengan baik keputusan wasit. 

Perilaku individu ketika berbicara kepada wasit dengan hormat dan 

tidak membantah wasit. Di dalam suatu pertandingan sepakbola, 

keputusan wasit adalah mutlak. Individu tidak diperbolehkan melakukan 

tindakan atau protes keras kepada wasit. Pada suatu kondisi tertentu 

misalnya saja keputusan wasit yang merugikan seorang pemain, akan 

menyebabkan pemain tersebut sulit untuk tetap menghormati wasit. Bila 

pemain tidak dapat menaati peraturan dan orang yang menegakan 
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peraturan, maka akan sulit untuk menerapkan permainan yang 

terorganisir dengan baik. 

d. Sikap positif pada lawan  

Sikap positif pada lawan merujuk pada sikap menghormati dan 

peduli terhadap lawan. Indikatornya yaitu: 

1.   Menghargai lawan tanding. 

2.   Peduli terhadap lawan tanding. 

Perilaku dari dimesi ini adalah bersedia membantu lawan yang 

cidera, tidak bertindak dengan sengaja untuk menciderai lawan, bersedia 

bertanding walaupun lawan datang terlambat (tidak menuntut 

kemenangan dari situasi tersebut), tidak mengambil kesempatan dari 

lawan yang mengalami cedera. 

2. Hakikat Ekstrakurikuler  

a. Pengertian Ekstrakurikuler  

Menurut M. Nurrachmat (dalam Dimas 2010: 13) kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar kegiatan 

intrakurikuler yang diselenggarakan secara konstektual dengan keadaan 

dan kebutuhan lingkungan untuk memenuhi tuntutan penguasaan 

kompetensi mata pelajaran, pembentukan karakter dasar dan peningkatan 

hidup yang alokasi waktunya diatur secara tersendiri berdasarkan pada 

kebutuhan, kondisi sekolah, madrasah atau daerah. Tujuan dari kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola adalah untuk menambah keterampilan, 

pengetahuan serta menyalurkan bakat yang dimiliki siswa serta 
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membentuk pribadi siswa yang sesuai dengan perkembangan siswa 

menurut jenjang atau tingkatan sekolah dengan kehidupan berbangsa 

berdasar pandangan hidup rakyat Indonesia. 

Keikutsertaan anak pada ekstrakurikuler merupakan suatu upaya 

yang sangat tepat untuk memperkenalkan anak pada kehidupan yang 

tidak terikat oleh aturan-aturan dalam kelas. Kegiatan ekstrakurikuler 

biasa dilakukan di luar kegiatan reguler yang memiliki label mata 

pelajaran. 

Wikipedia (2012) mendefinisikan ekstrakurikuler sebagai kegiatan 

yang dilakukan siswa sekolah atau universitas, diluar jam belajar 

kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini adapada setiap jenjang 

pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan 

ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, 

bakat dan kemampuanya di berbagai bidang di luar bidang akademik. 

Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-

siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. 

Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada 

seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang 

bertujuan positif untuk kemajuan siswa-siswi itu sendiri. 

b. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler adalah menumbuh 

kembangkan pribadi peserta didik yang sehat jasmani dan 

rohani,bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki kepedulian dan 
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bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam 

sekitarnya serta menanamkan sikap sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah tanggung 

jawab sekolah. 

Anak didik banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Melalui berbagai macam kegiatan yang ditawarkan, bagi 

yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan sebagai 

individu. Dalam kegiatan ekstrakurikuler guru menekankan 

pengembangan pengalaman anak didik berupa pengalaman yang beriklim 

sosial untuk tujuan untuk hubungan antar manusia (antar murid satu 

dengan yang lainya). Berbagai hal mengenai belajar, khususnya anak 

didik. Pengalaman ini dapat menjadi pondasi penting terhadap perilaku 

anak dikemudian hari. 

3. Karakteristik Siswa SMA (usia 16-18 tahun) 

Untuk mengembangkan pembelajan yang efektif dan efisien, guru 

pendidikan jasmani harus mengetahui, memahami, memperhatikan tahap 

perkembangan dan keingintahuan anak. Pada masa usia SMA antara umur 

16-18 tahun merupakan masa remaja. Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari 

(2004: 53-54), masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak 

dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi 

untuk memasuki masa dewasa. Masa peralihan untuk menjadi dewasa dalam 

mencari jatidiri individu itu sendiri. Dalam masa ini akan terjadi pergolakan 

yang sangat labil dalam diri remaja, rasa keingintahuanya sangat kuat dan 
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tak jarang untuk mencoba hal-hal baru, dan yang terjadi kadang terjerumus 

dalam sebuah kesalahan dalam pergaulan hingga menuju pada tindakan 

yang melanggar norma atau tindakan criminal. 

Karakteristik siswa usia 16-18 tahun/remaja menurut Depdikbud 

(1997: 66) adalah mencakup umur, jenis kelamin, pengalaman pra sekolah, 

kemampuan social ekonomi, tingkat kecerdasan, kreativitas, bakat dan 

minat, pengetahuan dasar, motivasi belajar, dan sikap siswa. 

4. Hakikat Sepakbola 

Permainan sepakbola tergolong kegiatan olahraga yang sudah tua, 

walaupun masih dalam bentuk yang sederhana akan tetapi sepakbola sudah 

dimainkan ribuan tahun yang lalu. Sampai saat ini belum ada kesatuan 

pendapat darimana dan siapa pencipta permanan sepakbola itu. Jika 

membaca literatur tentang sejarah sepakbola, maka akan mendapat kesan 

bahwa asal-usul sepakbola itu diwarnai oleh interpretasi penulis sejarah atau 

pengarang literatur tersebut. 

Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu 

yang masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain (Suharsono dan 

Sukintaka, 1983: 70). Adapun menurut Soedjono (1979: 103) sepakbola 

adalah pemainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola. Dalam 

memainkan bola ini pemain dibenarkan untuk menggunakan seluruh 

anggota badan kecuali tangan dan lengan, hanya penjaga gawang yang 

diperbolehkan untuk memainkan bola dengan tangan. 
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Menurut Arma Abdoelah (1981: 409) sepakbola adalah permainan 

beregu yang dimainkan oleh sebelas pemain termasuk penjaga gawang 

dimana masing-masing regu bertujuan memasukan bola sebanyak mungkin 

ke gawang lawan dan berusaha sekuat tenaga agar gawangnya terhindar dari 

kemasukan bola oleh lawan. 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpukan 

bahwa sepakbola adalah permainan beregu yang setiap regu terdiri sebelas 

pemain termasuk penjaga gawang. Dalam memainkan bola boleh 

menggunakan bagian tubuh maupun kecuali tangan, hanya penjaga gawang 

yang boleh memainkan bola dengan tangan di daerahnya sendiri. 

Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan dari permainanya. 

Tujuan permainan sepakbola adalah pemain berusaha memasukan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawanya dan berusaha menjaga gawangnya 

sendiri, agar tidak kemasukan. Suatu regu dinyatakan menang apabila regu 

tersebut dapat memasukan bola lebih banyak ke gawang lawanya, apabila 

sama permainan dinyatakan seri. 

5. Hakikat Sportivitas dalam Sepakbola 

Sportivitas adalah sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh individu 

dalam seting olahraga yang menunjukan penghormatan terhadap aturan, 

official, konvesi sosial dan hormat pada lawan yang diikuti dengan 

komitmen terhadap olahraga itu sendiri dan tidak melakukan partisipasi 

olahraga yang negatif (Vallerand, Biere, Blanchard & Provencher dalam 

Lynn E.Mc Cutchheon, 1999: 439-440). 
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Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu 

yang masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain (Suharsono dan 

Sukintaka, 1983: 70). Adapun menurut Soedjono (1979: 103) sepakbola 

adalah pemainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola. Dalam 

memainkan bola ini pemain dibenarkan untuk menggunakan seluruh anggota 

badan kecuali tangan dan lengan, hanya penjaga gawang yang diperbolehkan 

untuk memainkan bola dengan tangan dan bertujuan untuk memasukan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menghindari kemasukan bola ke 

gawang sendiri. 

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. 

B. Penelitian yang Relevan 

Dalam menyusun karya ilmiah perlu penelitian yang relevan sebagai 

pedoman dua bahan pertimbangan agar mempermudah peneliti dalam 

menyusun penelitian. Penelitian tentang sportivitas terhadap atlet muda 

dilakukan oleh Ryska (2003) yang berjudul: “Sportivitas in young athletes: 
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The role of competitiveness, motivatioan orientations and perceived purposes 

of sport”. Sampel penelitian ini adalah 319 partisipan olahraga yang berusia 

muda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa motivasi instrinsik seperti 

peningkatan terhadap kepercayaan diri dan orientasi terhadap tugas merupakan 

predictor yang kuat bagi sportivitas. Sebaliknya tujuan ekstrinsik seperti 

peningkatan status sosial dan karir merujuk sportivitas yang rendah. 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler guru menekankan pengembangan 

pengalaman anak didik berupa pengalaman yang beriklim sosial untuk tujuan 

untuk hubungan antar manusia (murid yang satu dengan yang lainya). 

Pengalaman ini dapat menjadi pondasi penting terhadap perilaku anak 

dikemudian hari. 

Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler adalah menumbuh kembangkan 

pribadi peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, bertaqwa kepada Tuhan 

YME, memiliki kepedulian dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, 

budaya dan alam sekitarnya serta menanamkan sikap sebagai warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah 

tanggung jawab sekolah. 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah memberikan sumbangan pada 

perkembangan kepribadian anak didik, khususnya bagi yang berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dan pengalaman melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dapat mempengaruhi perkembangan anak didik dalam berbagai 

hal, termasuk di dalam perkembangan moral anak. 
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Peneitian di Amerika menemukan bahwa yang terlibat dalam kegiatan 

olahraga yang beriklim kompetitif memiliki sportivitas yang lebih rendah dari 

pada yang tidak. Dalam ekstrakurikuler yang bertema olahraga, salah satu 

perkembangan moral yang terjadi adalah perkembangan moral dalam 

sportivitas. Tingkat sportivitas anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

akan sangat mungkin berbeda dari yang tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Kesimpulan ini diambil karena tingkat sportivitas anak didik 

dapat sangat dipengaruhi bukan hanya oleh materi tetapi interaksi sosial yang 

berlangsung selama proses ekstrakurikuler. Oleh karena itu, tingkat sportivitas 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola penting untuk diteliti sebab 

diharapkan dikemudian hari melalui kegiatan ekstrakurikuler anak akan dapat 

diarahkan menjadi perkembangan yang lebih positif bukan negatif 

sebagaimana yang banyak terjadi di dunia sepakbola Indonesia. 

 


