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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Plyometric Exercise 

1. Definis 

Plyometric berasal dari bahasa yunani yang berarti menambah ukuran. 

Penambahan ukuran disini dalam arti menambah ukuran daya ledak otot (power). 

Plyometric sendiri terdiri dari beberapa komponen latihan yang bertujuan merangsang 

daya ledak otot , kekuatan, akselarasi dan kelincahan. Plyometric terdiri dari beberapa 

tipe latihan, diataranya bounding, hopping, jumping, leaping, skipping dan richochet. 

Masing-masing tipe latihan tersebut memiliki karakteristik dan teknik yang berbeda-

beda (Widnyana, et al 2014). 

Dan menurut Miller et al (2006) dalam Putra (2014) mendefinisakan plyometric 

sebagai latihan yang gerakannya didominasi dengan gerakan melompat, berlari, dan 

merubah gerakan secara eksplosif. Gerakan dalam latihan ini dapat membantu untuk 

peningkatan kelincahan karena mengeksploitasi adaptasi stretch shorthening cycle 

melalui sistem neuromuskuler dalam membantu meningkatkan power otot tungkai. 

2. Fisiologis 

Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis yang terdapat 

dalam buku Chu & Myer (2013) fisiologi plyometric disebutkan bahwa dapat 

meningkatkan efektivitas stretch-shortening cycle (SSC), jadi dengan kata lain 

plyometric juga disebut dengan  stretch-shortening cycle (SSC), yang mana proses ini 

meningkatkan kemapuan otot tendon untuk menghasilkan kekuatan maksimal otot 

dalam waktu singkat. Ada dua faktor penting yang sering disebutkan dalam fisiologis 

plyometric, diantaranya :
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1. Komponen dalam elastisitas otot, yang meliputi tendon dan karakteristik 

persilangan jembatan dari aktin dan miosin yang membentuk serat otot, dan  

2. Sensor-sensor di dalam proprioseptor spindel otot yang memainkan peran 

pengaturan ulang kontraksi otot dan menyampaikan masukan sensorik yang 

berhubungan dengan otot yang cepat melakukan relaksasi otot untuk aktivasi 

refleks peregangan.  

 Elastisitas otot merupakan faktor penting dalam memahami bagaimana SSC 

dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan daripada tindakan konsentrik sederhana. 

Otot-otot dapat secara singkat menyimpan ketegangan yang dikembangkan dengan 

peregangan yang cepat sehingga mereka memiliki semacam energi elastis potensial. 

Hal ini dapat dianalogikan dengan, mekanisme karet gelang setiap kali anda 

meregangkannya, karet gelang memiliki potensi untuk cepat kembali ke panjang 

aslinya (Chu & Myer, 2013). 

Refleks peregangan adalah mekanisme lain yang merupakan bagian integral dari 

siklus pemendekan peregangan. Contoh umum refleks peregangan adalah cedera lutut 

ketika tendon paha depan dipukul dengan palu karet. Pukulan dengan palu karet  

menyebabkan tendon paha depan meregang. Peregangan itu dirasakan oleh otot paha 

depan, yang berkontraksi sebagai respons (Chu & Myer, 2013).. 

Peregangan, atau myotatic, refleks merespon pada tingkat di mana otot 

direntangkan dan merupakan salah satu refleks tercepat dalam tubuh manusia. Alasan 

untuk ini adalah koneksi langsung dari reseptor sensorik di otot ke sel di sumsum 

tulang belakang dan kembali ke serat otot yang bertanggung jawab untuk tindakan. 

Refleks lain lebih lambat daripada refleks peregangan karena mereka harus ditularkan 

melalui beberapa saluran (interneuron dan ke sistem saraf pusat) sebelum reaksi 

timbul. Karena penundaan minimal dalam refleks peregangan, otot mengalami 



15 
 

 
 

tindakan lebih cepat selama SSC. dibandingkan dengan metode tindakan lain, respons 

yang terjadi terhadap peregangan otot akan terlambat untuk digunakan bagi seorang 

atlet dalam melompat, berlari, atau melempar (Chu & Myer, 2013). 

Selain waktu respon, kekuatan respon juga menjadi pertimbangan ketika 

menentukan bagaimana plyometrics berhubungan dengan kinerja olahraga. Meskipun 

waktu respon dari refleks peregangan tetap hampir sama bahkan setelah pelatihan, 

pelatihan akan mengubah kekuatan respon dalam hal tindakan otot. Saat otot 

direntangkan atau diperpanjang, potensi kekuatan konsentrik yang lebih besar setelah 

peregangan dapat meningkat secara bertahap dengan peningkatan kecepatan 

peregangan otot. Kontraksi yang dihasilkan dari otot yang membentang dengan cepat 

adalah gerakan yang lebih kuat untuk mengatasi inersia dari suatu objek, apakah itu 

adalah berat badan individu itu sendiri (seperti dalam berlari atau melompat) atau 

objek eksternal (misalnya, tembakan, kantong pemblokiran, seorang lawan) (Chu & 

Myer, 2013). 

3. Kontra Indikasi 

Menurut Davis et al (2015) mengatakan bahwa kontraindikasi untuk program 

latihan plyometric berdasarkan atas tidak adanya nyeri, peradangan, sprain akut atau 

subakut, strain aku atau subakut, unstabil sendi, dan keterbatasan jaringan lunak akibat 

pasca operasi. Namun yang harus diperhatikan juga dalam kontraindikasi latihan 

plyometric ialah jika atlet atau sesorang yang akan menjalani program ini tidak 

memilki kekuatan dasar dalam arti power, koordinasi motorik dan kontrol motorik 

lebih baik dihindari, karena hal ini akan dapat mengakibatkan cidera baru. 
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B. Single Leg Speed Hop 

1. Definisi 

Single leg speed hop merupakan sebuah program latihan plyometric dimana 

latihan ini dilakukan dengan cara berlari lalu melompat dengan cepat menggunakan 

tumpuan satu kaki. Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan 

cara yang tepat untuk mendapatkan hasil kekuatan kontraksi otot yang baik (Febriadi, 

2016). Latihan ini juga menyertakan otot yang menstabilkan mata kaki dan lutut 

(Radcliffe, 1985).  

Single leg speed hop termasuk latihan fisik yang masuk dalam kategori high. 

Dimana latihan ini tidak menggunakan alat dalam mempraktekannya. Biasanya latihan 

ini digunakan untuk olahraga ice hockey, olahraga yang membutuhkan lintasan 

maupun lapangan seperti lari (sprint) maupun dalam sepakbola hingga gulat (Chu &  

Myer, 2013). 

2. Manfaat 

Single leg speed hop bermanfaat untuk mengembangkan daya ledak otot-otot 

tungkai dan pinggul, khususnya otot-otot gluteals, hamstrings, quadriceps dan 

gastrocnemius dengan kecepatan yang tinggi dan penuh power. Melalui latihan single 

leg speed hop, daya ledak otot tungkai akan berkembang lebih maksimal sehingga 

akan mendukung kegiatan olahraga yang membutuhkan daya ledak otot tungkai 

(Febriadi, 2016). Diharapkan dengan pemberian latihan single leg speed hop terdapat 

penigkatan kekuatan otot tungkai yang berarti pada pemain SSB ASIFA. 

3. Teknik Latihan 

Latihan Single Leg Speed Hop merupakan suatu bentuk latihan plyometric yang 

dapat meningkatkan power otot tungkai jika dilatih berulang-ulang. Teknik latihan 
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Single Leg Speed Hop yang dilatih secara berulang-ulang dengan beban latihan yang 

meningkat dapat meningkatkan power otot tungkai (Sabah, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Single Leg Speed Hop (Chu & Myer, 2013) 

Lalu, mulailah melompat ke depan dengan cepat hingga posisi kaki dibawah 

pantat. Jarak melompat sekitar 10–25 meter. Selanjutnya mendarat dengan satu 

tungkai. Jika tumpuan atau tolakan menggunakan kaki kanan, maka pada saat 

mendarat juga menggunakan kaki kanan. Ulangi latihan tersebut dengan dimulai dari 

langkah awal. Latihan ini juga dapat dikombinasikan dengan melakukan lompatan dari 

sisi ke sisi untuk mengembangkan stabilitas lateral yang lebih besar (Furqon & 

Doewes, 2002).  

 

C. Double Leg Speed Hop 

1. Definisi 

Double Leg Speed Hop merupakan bagian latihan dari plyometrics dengan level 

moderate. Latihan ini tidak menggunakan alat dalam prakteknya dan sangat 

mendukung untuk olahraga seperti figure skating, sepak bola, inline skating, speed 

skating, berenang serta olahraga yang membutuhkan lintasan maupun lapangan seperti 

lari (sprint) (Chu & Myer, 2013). 
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Latihan Double Leg Speed Hop adalah latihan untuk membangun kecepatan 

serta kekuatan pada kaki dan mengembangkan daya ledak otot tungkai juga otot-otot 

pinggul. Khususnya melibatkan otot-otot gluteals, hamstrings, quadriceps dan 

gastrocnemius (Furqon & Doewes, 2002). 

2. Manfaat 

Kariyama et al (2011) menyatakan bahwa Double Leg Speed Hop bermanfaat 

untuk meningkatkan daya output pada kedua pergelangan kaki secara bersama. Double 

Leg Speed Hop juga dapat memberikan peningkatan daya ledak otot tungkai. Selain 

peningkatan kekuatan otot tungkai, kecepatan otot tungkai juga akan meningkat 

dengan adanya gerakan meloncat yang dilakukan secara cepat dan berulang-ulang. 

Sehingga dengan adanya peningkatan kekuatan otot serta kecepatan otot tungkai ini, 

maka secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai. 

Hal ini didasarkan atas dua unsur penting yang ada di dalam daya ledak, yaitu kekuatan 

otot dan kecepatan otot (Graha, 2010). Melalui latihan Double Leg Speed Hop, maka 

daya ledak otot tungkai dapat berkembang maksimal sehingga akan mendukung 

kegiatan olahraga yang membutuhkan daya ledak otot tungkai (Furqon & Doewes, 

2002).  

3. Teknik Latihan 

Latihan Double Leg Speed Hop terlaksana karena adanya gerak pada pinggul, 

tungkai dan kaki. Otot-otot pinggul dan tungkai melakukan gerakan ekstensi, 

sedangkan otot-otot kaki lebih dominan pada gerakan fleksi. Sehingga teknik latihan 

harus sesuai dengan gerakan yang menjadi tujuan akhir latihan yaitu untuk 

meningkatkan kualitas gerak yang mendukung gerak fleksi dan ekstensi dari otot-otot 

yang terlibat dalam gerakan Double Leg Speed Hop. Teknik latihan yang digunakan 

untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai harus sesuai pada otot-otot yang terkait 
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dalam gerakan tersebut yaitu otot-otot yang terlibat dalam gerakan Double Leg Speed 

Hop. Menurut Nossek (1982) menyatakan bahwa ”untuk meningkatkan power dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan kekuatan, meningkatkan kecepatan kontraksi, 

atau meningkatkan keduanya yaitu meningkatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi”. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Double Leg Speed Hop (Furqon, 2002) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Double Leg Speed Hop (Chu & Myer, 2013) 

Teknik latihan pada Double Leg Speed Hop dimulai dengan berdiri dengan 

kedua kaki yang rileks, kaki di rengangkan selebar bahu dengan lutut sedikit ditekuk 

serta lengan berada di samping kanan dan kiri. Setelah aba-aba “ya”, melakukan 

lompatan ke depan dengan countermovement cepat dan kedua kaki ditekuk ke atas 

seperti aksi bersepeda hingga posisi kaki dibawah pantat karena adanya gerak pada 

pinggul, tungkai dan kaki. Otot-otot pinggul dan tungkai melakukan gerakan ekstensi 

untuk ketinggian vertikal, sedangkan otot-otot kaki lebih dominan pada gerakan fleksi 

untuk menghindari rintangan. Pertahankan postur dan posisi tegak dengan lengan 

setiap pendaratan menggunakan kedua kaki. Lalu eksekusi kembali secepat mungkin 
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hingga akhir. Latihan ini dilakukan sepanjang 10-25 m dengan sepuluh loncatan yang 

berjarak masing-masing 1 meter. Latihan ini dilakukan 3-5 set dengan jumlah 

pengulangan 10-17 kali dan waktu istirahat kira-kira 2 menit diantara set serta 

dilakukan dalam 3 kali seminggu (Maulidin et al, 2016). 

 

D. Akurasi Tendangan 

1. Definisi 

Menurut Pamungkas (2009), akurasi merupakan keakuratan, ketepatan, kejituan 

dan kecermatan dalam menyongsong, menyundul dan menendang bola ke gawang atau 

mengumpan bola ke kawan sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002), akurasi adalah kecermatan, ketelitian, ketepatan. Ketepatan atau 

akurasi adalah kemampuan gerak tubuh seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat berupa jarak atau mungkin suatu objek 

langsung yang harus dikenal dengan salah satu bagian tubuh (Mulyono, 2014). 

Akurasi merupakan ketepatan bola sampai pada target atau sasaran yang dituju 

dengan pendaratan yang baik serta sempurna. Akurasi sangat berkaitan erat dengan 

ketepatan jarak titik shooting dan kekuatan shooting. Oleh karena itu untuk memiliki 

tendangan dengan tingkat akurasi yang baik diperlukan banyak latihan menendang dan 

latihan fisik untuk memperkuat otot-otot kaki (Andrianisma, 2016). 

2. Faktor Pendukung 

Manik et al (2017) menyatakan bahwa selain komponen dari akurasi tendangan, 

terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi akurasi tendangan. Jika 

faktor-faktor ini meningkat maka akan meningkatkan pula kemampuan akurasi 

tendangan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.  
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a) Technical skills (keterampilan teknis).  

Keterampilan teknis diartikan sebagai kemampuan teknis seseorang dalam 

melakukan suatu aktivitas. Dalam hal tendangan sepakbola, skill berarti 

kemampuan seseorang dalam melakukan tendangan sesuai dengan tehnik dasar 

tendangan sepak bola. Hal ini dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah,  

1) Pandangan mata, diperlukan untuk membantu memastikan posisi bola 

yang akan ditendang, arah sasaran dan juga arah bola menuju sasaran.  

2) Kaki tumpu, merupakan letak titik berat badan (center of gravity). Posisi 

kaki tumpu terhadap letak bola akan mempengaruhi arah lintasan bola dan 

tinggi rendahnya lambungan bola.  

3) Kaki yang menendang. Hal utama terkait dengan kaki yang menendang 

adalah perkenaan bagian kaki dengan bola, yang terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: 17 kaki bagian dalam, kura-kura kaki bagian dalam, kurakura 

kaki bagian luar, kura-kura kaki penuh, ujung jari dan tumit.  

4) Bagian bola yang ditendang Hal ini akan menentukan arah jalannya bola 

serta tinggi rendah lambungan bola. 

5) Sikap badan, saat menendang sangat dipengaruhi oleh posisi atau letak 

kaki tumpu terhadap bola. Posisi kaki tumpu tepat disamping bola maka 

pada saat menendang badan akan berada tepat diatas bola dan sikap badan 

sedikit condong. Sikap badan ini untuk tendangan mengalir rendah atau 

melambung sedang. Bila posisi kaki berada sedikit di belakang samping 

bola maka badan berada di atas belakang bola sehingga sikap badan 

condong ke belakang dan tendangan bola akan melambung tinggi. 
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b) Keterampilan Fisik 

Dalam hal ini keterampilan fisik dalam tendangan sepak bola adalah 

sebagai berikut, 

1) Daya tahan jantung dan paru-paru. Merupakan kemampuan sistem tubuh 

untuk mendapatkan, memproses dan mendistribusikan oksigen ke seluruh 

tubuh. Kemampuan sistem subuh yang terkait dengan oksigen ini akan 

sangat berpengaruh terhadap kekuatan otot, daya tahan otot dan juga 

power atau daya ledak otot. Daya tahan jantung dan paru juga bisa 

diartikan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang ringan sampai 

dengan tingkat intensitas submaksimal, dengan melibatkan kelompok otot-

otot besar secara terus menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Tendangan sepakbola melibatkan otot-otot besar pada trunk dan 

extremitas bawah, sehingga dengan daya tahan jantung paru yang baik 

tingkat akurasi tendangan juga lebih baik. 

2) Kekuatan otot, merupakan kemampuan otot atau group otot untuk 

menghasilkan tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik secara 

dinamis maupun statis. Kekuatan maksimal otot ditunjang oleh 

crosssectional otot yang merupakan kemampuan otot untuk menahan 

beban maksimal pada aksis sendi. Saat melakukan kontraksi otot 

menghasilkan tegangan dan kekuatan. Tenaga yang dihasilkan dari 

kontraksi otot dan secara langsung berhubungan dengan jumlah tegangan 

yang dihasilkan oleh kontraksi otot, sehingga dapat meningkatkan 

kekuatan otot berupa level tegangan, hipertropi dan rekruitmen serabut 

otot. Kekuatan selain dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: faktor biomekanik, faktor 
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neuromuskular, faktor metabolisme (ketersediaan energi) serta faktor 

psikologis. Kekuatan otot merupakan salah satu komponen dari power 

yang akan dihasilkan. Semakin besar kekuatan dalam melakukan suatu 

gerakan maka semakin besar pula tenaga eksplosif yang terjadi sehingga 

akan mampu mempengaruhi akurasi tendangan pada sepakbola. 

3) Daya tahan otot, adalah kemampuan otot untuk melakukan 

gerakan/bekerja secara berulang dengan intensitas rendah dalam waktu 

yang lama. Untuk menghasilkan kinerja yang optimal tidak hanya 

diperlukan tingkat kekuatan yang tepat namun juga kesanggupan 

mempertahankan dan mengontrol tingkat persentase yang tinggi dari 

kekuatan tersebut selama beberapa waktu atau selama serangkaian usaha 

otot itu melakukan pengulangan aktivitas. Karena itulah daya tahan otot 

juga berperan penting dalam peningkatan akurasi tendangan. 

4) Power atau Daya ledak otot. Power merupakan fungsi dari kekuatan dan 

kecepatan suatu gerakan. Power atau daya ledak otot adalah gabungan 

antara kekuatan dan kecepatan yang dilakukan dengan mengerahkan gaya 

(force) otot secara maksimum dengan kecepatan maksimum. Power adalah 

unsur yang penting dalam menilai kapasitas seseorang saat melakukan 

olahraga. Kualitas power seseorang tergantung kemampuan otot untuk 

berkontraksi dengan kuat dan cepat. Artinya dalam power tidak hanya 

memerlukan kekuatan otot saja tetapi juga dibutuhkan kecepatan kontraksi 

otot. Hal ini dihubungkan dengan tipe serabut otot yaitu otot tonic (red 

muscle) dan otot phasic (white muscle), semakin tinggi kualitas power 

yang dihasilkan akan semakin kuat dan cepat suatu gerakan yang akan 
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dilakukan. Kecepatan saat otot berkontraksi dan timbulnya tenaga 

sepanjang luas gerak sendi (Range Of Motion/ROM). 

5) Proprioseptif, diartikan sebagai sadar akan posisi dan gerak yang 

dilakukan yang terkait dengan sistem neuromuskuloskeletal. Proprioseptif 

merupakan satu tipe khusus sensitivitas yang menginformasikan tentang 

sensasi dan kedalaman organ serta hubungan antara otot dan sendi. 

Proprioseptif akan berpengaruh terhadap gerak yang dilakukan, gerakan 

yang ditimbulkan akibat impuls yang diberikan oleh stimulus yang 

diterima dari reseptor, dan selanjutnya informasi tersebut akan diolah di 

otak yang kemudian akan informasi tersebut akan diteruskan oleh reseptor 

kembali ke bagian tubuh yang bersangkutan. Proprioseptif sangat 

dibutuhkan dalam melakukan tendangan agar saat melakukan tendangan 

reseptor sendi dan otot sudah siap untuk digerakkan karena informasi yang 

sudah diolah dan direkam otak akan memudahkan untuk memberikan 

stimulus kembali kepada reseptor agar gerakan tendangan menjadi 

terkendali sehingga tendangan lebih akurat. 

6) Kelenturan, kemampuan untuk menggerakkan sendisendi dalam 

jangkauan gerakan penuh dan bebas. Kelenturan otot dan kebebasan gerak 

sendi sering dikaitkan dengan hasil pergerakan yang terkoordinasi dan 

efisien. Kelenturan diarahkan pada kebebasan luas gerak sendi. Kelenturan 

juga menjadi faktor yang penting dalam akurasi tendangan. Dalam hal 

latihan, penguatan dan kelenturan saling berhubungan, sehingga jika 

seseorang melakukan latihan kelenturan juga berpengaruh terhadap 

penguatan. 
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7) Kelincahan (agility) adalah kemampuan mengubah arah atau posisi tubuh 

dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. 

Tendangan sepakbola adalah gerakan dinamis dan selalu ada perubahan 

posisi dari fase awal (fase preparation) sampai fase akhir (follow through). 

Dengan kelincahan yang baik, pesepakbola mampu mengubah posisi 

tubuh dengan cepat sehingga memudahkan untuk melakukan tendangan 

yang akurat. 

8) Koordinasi, didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan 

secara halus, tepat dan terkendali. Sebagai gerak dinamis yang ditujukan 

untuk mencapai sasaran tertentu, tendangan sepakbola menuntut 

koordinasi yang baik dari masing-masing komponen yang terkait. 

9) Keseimbangan merupakan kemampuan relatif untuk mengontrol pusat 

massa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi (center of gravity) 

terhadap bidang tumpu (base of support). Saat dilakukan tendangan 

dengan kaki kanan maka kaki kiri akan berperan sebagai bidang tumpu. 

Dengan kemampuan keseimbangan yang baik akan didapatkan 

tumpuan/stabilisasi yang baik sehingga akan terjadi fasilitasi pada kaki 

yang menendang untuk mencapai tendangan yang akurat. 

10) Mental skills (Keterampilan mental), adalah keterampilan praktis dan 

metode yang membantu atlet untuk bisa mengeksplorasi keterampilan 

fisik, teknik dan taktik sehingga dapat mencapai hasil terbaik serta 

bersaing mencapai hasil terbaik. Keterampilan mental meliputi: berpikir 

positif, motivasi, pengendalian emosi, kepercayaan diri serta konsentrasi. 

11) Environment (lingkungan). Faktor lingkungan umumnya memberikan 

pengaruh tidak langsung terhadap akurasi tendangan, kecuali hal tersebut 
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merupakan kondisi yang ekstrim. Beberapa faktor yang menjadi perhatian 

diantaranya adalah: cuaca, kecepatan angin, suhu udara serta ketinggian 

lokasi. 

12) Sensory Motor Channel, terdiri atas sensoris, body scheme, body 

preparation dan biomekanik akan mempengaruhi komponen-komponen 

dalam faktor fisik untuk mencapai kinerja yang optimal.  

Terkait dengan komponen yang mempengaruhi akurasi tendangan diatas 

maka sistem muskuloskeletal akan berperan sangat besar disamping juga 

komponen pendukung lain. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai anatomi 

muskuloskeletal yang mendukung terjadinya akurasi tendangan pada sepakbola.  

3. Faktor Penghambat 

Selain adanya faktor pendukung dalam akurasi tendangan, terdapat pula faktor 

penghambat yang menyebabkan akurasi tendangan menjadi tidak tepat dan tidak 

sesuai dengan sasaran. Faktor penghambat akurasi tendangan diantaranya adalah 

kecepatan bola saat ditendang tidak maksimal yaitu, kurang dari 79.75% dan 92.74% 

dari kecepatan bola maksimal. (Anderson, 2009). Selain itu, adanya kemunduran 

akurasi tendangan diasosiasikan dengan penurunan ROM dari pelvis hip dan knee 

(Kellis et al, 2007). ROM dipengaruhi oleh fleksibilitas otot yang buktinya terdapat 

pada pengukuran fleksibilitas otot hamstring melalui penggunaan pengukuran ROM 

(Shankar et al., 2010). Selain itu, gangguan koordinasi juga dapat menurunkan akurasi 

tendangan (Wood, 2010) 

4. Biomekanik Tendangan 

Manik et al (2017) memaparkan, saat menendang awalnya tubuh berperan 

sebagai pivot/sumbu untuk kaki yang menedang dan dalam posisi yang seangat kuat 

untuk gerak dalam bidang sagital. Saat menendang, kaki yang mengayun/ menendang 
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tidak menyentuh 2/3 tanah. Otot-otot fleksor panggul dan ekstensor lutut akan terekrut 

secara maksimal dan menempatkan kekuatan yang utama pada kaki ketika menendang. 

gluteus maximus, hamstring dan adductor harus bergerak secara lambat ketika kaki 

kontak dengan bola. Gerakan menendang pada sepak bola dapat diuraikan dalam tiga 

fase, yaitu:  

a) Fase preparation Dimulai dari jarak 3-4 meter yang dilakukan sambil berlari 

untuk memperoleh percepatan. Lari yang dilakukan seenaknya dengan 

percepatan yang diatur sedemikian rupa dengan tetap melihat letak bola. Sambil 

berlari ayunkan tangan seenaknya mengikuti irama langkah kaki. Jika 

melangkah kaki kanan, maka tangan kiri mengayun ke depan demikian 

sebaliknya saat melangkah kaki kiri maka ayunan tangan pada sisi kanan. Posisi 

fase ini sebaiknya dibelakang bola dan jika ditarik garis lurus, sejajar dengan 

sasaran. Berikut adalah detail gerakan menendang (tendangan kaki kanan) pada 

fase preparation dilihat dari bagian tubuh, gerak dan otot yang bekerja. 

1) Trunk gerak yang terjadi adalah stabilisasi untuk rotasi trunk ke arah 

kanan, dimana otot-otot yang bekerja adalah otot-otot abdominal, otot-otot 

postural, erector spine serta dibantu m. iliopsoas.  

2) Hip dextra gerak yang terjadi adalah extensi dengan otot-otot yang bekerja 

meliputi m. gluteus maksimus serta hamstring.  

3) Hip sinistra gerak yang terjadi adalah external rotasi serta extensi 

eksentrik/memanjang dengan otot-otot yang bekerja meliputi m. gluteus 

medius, m. gluteus minimus serta hamstring.  

4) Knee dextra Gerak yang terjadi adalah flexi dengan otot-otot yang bekerja 

meliputi hamstring dan m. popliteus.  
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5) Knee sinistra Gerak yang terjadi adalah extensi eksentrik/memanjang 

dengan otot yang bekerja adalah m. quadriceps.  

6) Ankle dextra Gerak yang terjadi adalah plantar flexi konsentrik/memendek 

dengan otot yang terjadi adalah plantar flexor.  

7) Ankle sinistra Gerak yang terjadi adalah plantar flexi 

eksentrik/memanjang dengan otot yang bekerja adalah plantar flexor.  

b) Fase Kicking. Sebelum melakukan tendangan (menggunakan kaki kanan) maka 

letakkanlah kaki kiri disisi kiri dan agak ke belakang dari bola yang jika ditarik 

garis lurus membentuk sudut 45°. Posisi kaki kiri akan menentukan luncuran 

bola. Jika kaki kiri berada di belakang bola, maka jalannya bola akan melambung 

karena dengan sendirinya perkenaan bola tepat di bagian bawah. Jika kaki tepat 

di sisi kiri bola, jalannya bola akan mendatar atau menggelinding di tanah, 

karena perkenaannya berada pada bagian atas bola. Jika letak kaki kiri agar ke 

belakang sekitar 45° maka dapat diprediksi jalannya bola lurus dan mendatar, 

sebab perkenaan bola pada bagian tengah antara atas dan bawah. Menendang 

dengan punggung kaki maksudnya adalah perkenaan bola pada kaki tepat pada 

bagian punggung kaki. Menendang dengan punggung kaki adalah yang paling 

sering digunakan bila yang diharapkan adalah tendangan dengan kekuatan 

maksimal dan laju bola yang cepat. Setelah dirasa letak kaki kiri cukup nyaman 

maka ayunlah kaki kanan yang masih di belakang sekuat-kuatnya dengan tetap 

memperhatikan perkenaan kaki dengan bola dan perkenaan bola dengan kaki. 

Perkenaan pada punggung kaki berarti keadaan ankle adalah ekstensi atau jika 

ditarik garis lurus sejajar dengan tulang kering. Berikut adalah detail gerakan 

menendang (tendangan kaki kanan) pada fase kicking dilihat dari bagian tubuh, 

gerak dan otot yang bekerja.  
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1) Trunk, gerakan yang terjadi adalah stabilisasi dengan otot-otot yang 

bekerja adalah otot-otot abdominal, otot-otot postural, erector spine serta 

dibantu m. ilio psoas.  

2) Hip dextra, gerakan yang terjadi adalah internal rotasi dan flexi dengan 

otot-otot yan bekerja meliputi m. tensor fascia lata, m. rectus femoris, m. 

ilio psoas, m. Sartorius serta grup adductor.  

3) Hip sinistra, gerakan yang terjadi adalah extensi dengan otot-otot yang 

bekerja meliputi m. gluteus maksimus, m. hamstring serta m. adductor 

magnus.  

4) Knee dextra, gerakan yang terjadi adalah extensi dengan otot yang bekerja 

adalah m. quadriceps.  

5) Knee sinistra, gerakan yang terjadi adalah extensi dengan otot yang 

bekerja adalah m. quadriceps.  

6) Ankle dextra, gerakan yang tejadi adalah plantar flexi dengan otot yang 

bekerja adalah plantar flexor.  

c) Fase follow through, dimulai dari pelepasan obyek/bola sampai dengan flexi hip 

secara penuh. Setelah bola ditendang oleh kaki kanan, bisa diikuti dengan 

melangkah ke depan satu atau dua langkah. Berikut adalah detail gerakan 

menendang (tendangan kaki kanan) pada fase follow through dilihat dari bagian 

tubuh, gerak dan otot yang bekerja.  

1) Hip dextra, gerakan yang terjadi adalah external rotasi eksentrik, extensi 

eksentrik serta abduksi eksentrik. Otot yang bekerja meliputi hamstring, 

m. gluteus medius, m quadratus lumborum, m. gluteus maximus serta m. 

piriformis.  
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2) Knee dextra, gerakan yang terjadi adalah flexi eksentrik dengan otot yang 

bekerja adalah hamstring. Tiap perbedaan variasi tendangan akan 

menghasilkan perbedaan/variasi lamanya tiap fase. Seperti pada 

kebanyakan latihan rantai terbuka (open chain exercise), kebebasan dari 

segmen sebelah distal memberikan variasi inti dalam performa skill. 

5. Anatomi Tendangan 

Kirkendall (2011) Dalam hal menendang bola terdapat gerakan dan bagian tubuh 

yang bekerja, diantaranya adalah: 

a) Gerakan Menendang  

Gerakan menendang adalah gerakan yang terjadi dalam bidang gerak sagital dan 

terletak pada aksis/sumbu frontal dan melibatkan pinggul, lutut dan pergelangan kaki 

sendi. 

Menendang terdiri dari dua fase yaitu, fase persiapan dan fase menendang. 

1) Fase Persiapan 

Tabel 2.1 Biomekanik Fase Persiapan Tendangan 

(Djauhari, 2013) 

Joint 

Involved 
Actions Muscles 

Hip Ekstensi/Hyperekstensi 
Gluteal  (m. gluteus maximus dan 

m. gluteus minimus) 

Knee Fleksi 

Hamstrings (m. biceps femoris, m. 

semimembranosus, m. 

semitendinosus) 

Ankle Plantar Fleksi Gastroct (m. gastrocnemius) 

2) Fase Menendang 

Tabel 2.2 Biomekanik Fase Menendang 

(Djauhari, 2013) 

Joint 

Involved 
Actions Muscles 

Hip Fleksi Iliopsoas 

Knee Ekstensi 

Otot Quadriceps (rectus femoris, 

vastus medialis, vastus lateralis and 

vastus intermedialis) 
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Ankle Plantar Fleksi Gastrocnemius 

b) Origo dan Insersio 

Tabel 2.3 Otot Ekstremitas Bawah 

(Djauhari, 2013) 

No. Nama Otot Origo Insersio 

1. M.Gluteus Maximus Permukaan gluteal ilium, 

fascia lumbar, sacrum, 

ligament sacrotuberous 

Tuberositas gluteal 

dan tractus 

iliotibialis 

2. M. Gluteus Minimus Permukaan gluteal ilium Trochanter mayor 

femur 

3. M. Biceps femoris Linea aspera femur, 

tuberositas ischiadicum, 

membagi tendon sama besar 

dengan semitendinosus dan 

semimembranosus 

Permukaan lateral 

caput fibula 

4. M. Semitendinosus 

 

Tuberosistas ischiadicum, 

membagi tendon sama besar 

dengan semitendinosus dan 

biceps femoris 

Permukaan medial 

dari superior tibia 

melalui tendon 

pesanserinus 

5. M. Semimembranosus Tuberositas ischiadium, 

membagi tendon sama besar 

dengan semitendinosus dan 

biceps femoris 

Permukaan posterior 

medial condylus tibia 

6. M. Gastrocnemius 

 

Caput medial & lateral 

permukaan postererior 

condylus femoralis 

Permukaan posterior 

calcaneus 

membentuk tendon 

Achilles 

7. M. Iliacus Fossa Illiaca Trochanter minor os 

femur 

8. M. Psoas Major Processus transverses T12-

L5 

Trochanter minor os 

femur 

9. M. Psoas Minor Permukaan lateral T12 dan 

L1 vertebrae dan antara 

discus intervertebralis 

Pectineal line dan 

iliopubic 

10. M. Rectus Femoris Spina iliaca anterior inferior 

dan bagian superior lekukan 

acetabulum 

Tuberositas tibia 

11. M. Vastus Medialis Linea intertrochanterica dan 

bangian medial linea aspera 

Tendon patella dan 

tuberositas tibia 

12 M. Vastus Lateralis 

 

Trochanter major dan 

permukaan lateral atas linea 

aspera 

Tuberositas tibia 
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13. M. Vastus Intermedius 2/3 atas bagian anterior dan 

permukaan lateral os femur 

Tuberositas tibialis 

14. Tensor Fascia Latae Spina illiaca anterior 

superior 

Condylus lateral 

tibia 

15. M. Sartorius Spina illiaca anterior 

superior 

Permukaan antero 

medial atas os tibia 

tepat di pes anserinus 

16. M. Rectus Abdominus Pubis Costa cartilage ribs 

5-7, procesus xiphoid 

sternum 

17. M. External Obliques Ribs 5-12  Tuberculum 

pubiculum, linea 

alba, crista iliaca 

18. M. quadratus 

lumborum 

crista iliaca, ligament 

illiolumbale 

dari ribs terakhir dan 

procesus transversus 

dari vertebrae 

lumbal 

19. M. Popliteus condylus lateral posterior proksimal 

shaft tibia 

20. M. Gracilis ½ bawah symphisis pubis 

dan ½ atas arcus pubis 

permukaan medial 

dari superior tibia 

melalui tendon pes 

anserinus 

21. M. Tibialis Anterior condylus lateral dan lateral 

proksimal shaft tibia 

basis metatarsal 1 

dan medial 

cuneiform 

22. M. Tibialis Posterior membrane interosseae yang 

berada di antara tibia dan 

fibula 

navicular dan 

sebagian besar tarsal 

dan metatarsal 

23. M. Peroneus Longus interosseous membrane, 

posterior permukaan tibia, 

dan 2/3 permukaan superior 

medial fibula 

basis metatarsal 1 

c) Peran Otot 

Tabel 2.4 Peran Otot 

(Djauhari,2013) 

No. Phase Regio Peran 

1. Preparation 

phase 

Hip 

(Extension) 

 

Agonist : m. gluteus maximus 

Antagonists : m. psoas major, m. 

psoas minor, tensor fascia latae, m. 

rectus femoris, m. Sartorius 

Synergists : m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus 

Neutralizers : m. gluteus minimus 

Fixators : m. rectus abdominus, 

m. obliques, m. quadratus lumborum 
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Knee 

(Flexion) 

Agonist : m. hamstrings 

Antagonist : m. quadriceps 

Synergists : m. popliteus, m. 

Sartorius, m. gastrocnemius, m. 

gracilis 

Ankle 

(Plantar 

Flexion) 

 

Agonist : m. gastrocnemius 

Antagonist : m. tibialis anterior 

Synergists : m. tibialis posterior, 

m. peroneus longus 

2. Kicking 

Phase 

Hip 

(Flexion) 

Agonist : m. psoas major, m. 

psoas minor 

Antagonists : m. gluteus maximus, m. 

biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus 

Synergists : m. illiacus, tensor 

fascia latae, m. rectus femoris, m. 

Sartorius 

Fixators : m. rectus abdominis, 

m. obliques, m. quadratus lumborum 

Knee 

(Extension) 

Agonist : m. quadriceps 

Antagonist : m. hamstrings 

Synergists : m. Sartorius, m. 

popliteus 

Ankle 

(Plantar 

Flexion) 

Agonist : m. gastrocnemius 

Antagonist : m. tibialis anterior 

Synergists : m. tibialis posterior, m. 

peroneus longus 

6. Pengukuran Akurasi Tendangan 

Instrument yang digunakan untuk pengukuran akurasi tendangan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan tes keterampilan menendang bola kesasaran dalam 

gawang milik Siem Plooyer. Adapun tesnya akan diuraikan sebagai berikut : gawang 

ukuran normal lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter, dibagi menjadi 6 bagian yang 

sama luasnya dengan batas tali dan masing-masing bagian bidang di beri nilai. Jarak 

antara garis batas menembak bola di kelompokkan atas dasar : 

8-10 tahun : 11 meter 

10-12 tahun : 13 meter 

12-14 tahun : 15 meter 

14-16 tahun : 17 meter 
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Untuk sistem penilaiannya setiap penendang mempunyai kesempatan sebanyak 

lima kali tendangan, dan skor itu diambil dari tembakan yang masuk kesasaran yang 

sudah diberi nilai. Misal, dari lima tendangan yang telah dilakukan berhasil masuk 

sebanyak tiga tendangan dengan nilai 20,10 dan 18. Jadi jumlah nilai yang diperoleh 

oleh penendang ialah 48. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut : 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.4 Test Keterampilan Menembak Siem Plooyer. 

Sumber : Sukatamsi (1984, dalam Iryanto 2013) 

Keterangan : 

1) Bagian pojok atas kanan dan kiri masing-masing sama yaitu 20. 

2) Bagian pojok bawah kanan dan kiri masing-masing sama yaitu 10. 

3) Bagian tengah atas memiliki poin 18. 

4) Bagian tengah bawah memiliki poin 8. 

5) Jika tendangan melenceng berarti tidak mendapatkan poin atau 0. 

 

E. Sepakbola Anak Usia 12-13 Tahun 

1. Definisi Sepak Bola 

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang sangat popular dan digemari oleh 

masyarakat didunia maupun di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari antusias 

masyarakat yang menyaksikan pertandingan sepakbola secara tidak langsung, baik 

melalui media elektronik maupun datang langsung menyaksikan ke stadion untuk 

menikmati dan mendukung tim sepakbola kesayangannya (Firdaus, 2014).    

11 m = Usia 8-10 tahun 

13 m = Usia 10-12 tahun 

15 m = Usia 12-14 tahun 

17 m = Usia 14-16 tahun 

20 

10 

18 

8 

20 

10 
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Setiap cabang olahraga memiliki tujuan dalam permainan, salah satunya untuk 

meraih sebuah kemenangan. Begitu pula dalam cabang olahraga sepakbola, sebuah tim 

bertujuan untuk mendapatkan hasil kemenangan atas lawannya. Dalam kutipan oleh 

Sucipto et al (2000), dalam Sunandar (2014) bahwa “Sepakbola bertujuan untuk 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang lawan dan berusaha menjaga 

gawang sendiri agar tidak kemasukan”. Hal ini berarti suatu regu dapat dinyatakan 

menang apabila regu tersebut bisa memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang 

lawan dan bisa mencegah atau lebih sedikit kemasukan bol 

2. Klasifikasi Kelompok Umur Dalam Sepakbola Indonesia 

Dalam kurikulum PSSI (2017) menyatakan fase/tahapan pengembangan 

pembelajaran sepakbola dibagi atas 4 fase. Fase pertama pada usia 6-9 tahun yang 

dinamakan fase kegembiraan sepakbola. Fase yang kedua yaitu fase pengembangan 

skill sepakbola pada usia 10-13 tahun. Fase ketiga dinamakan fase pengembangan 

permainan sepakbola pada usia 14-17 tahun. Dan yang terakhir fase penampilan pada 

usia 18 tahun keatas (senior). 

Pelatih Tim Nasional Indonesia Luis Milla mengatakan dalam GOAL.com 

(2017) kurangnya pembinaan usia dini salah satu faktor kurang berkembangnya 

sepakbola di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya terutama dengan 

negara asal pelatih tersebut (Spanyol). Sedangkan dinegara Spanyol, pembinaan 

sepakbola dilakukan sedini mungkin, bahkan dari anak-anak umur 5 tahun sudah ada 

persaingan dan berlatih sepakbola dengan pelatih yang bagus.  

3. Fase Pengembangan Sepakbola 

Dalam fase pengembangan skill yaitu pada usia 10-13 tahun merupakan usia 

emas untuk belajar sepakbola atau yang sering disebut golden age of leraning. Dalam 

fase ini sangat penting diterapkan untuk pembelajaran sepakbola, karena di usia ini 
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akan cepat diserap oleh pemain. Fase ini sangat efektif untuk pemain belajar skill aksi-

aksi sepakbola baru. Dalam arti skill aksi-aksi disini untuk memaksimalkan fungsional 

yang ada.  

4. Konsep Latihan Sepakbola Usia 12-13 Tahun 

PSSI (Perstuan Sepakbola Seluruh Indonesia) mejabarkan fokus yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran setiap fasenya. Dalam fase pengembangan skill pada 

usia 10-13 tahun akan difokuskan pada skill aksi-aksi sepakbola dalam menyerang, 

transisi dan bertahan. Dalam banyak aksi-aksi sepakbola pssi fokus pada 4 skill, yaitu 

: Strike tha ball (passing, shooting, heading), Dribbling, First touch, 1 vs 1. Serta juga 

menyempurnakan gerak mototric, kelincahan dan koordinasi. Semua yang dijabarkan 

merupakan sebuah teknik dasar dalam sepakbola usia dini. 

Penguasaan Teknik dasar bagi pemain sepakbola sangatlah penting, karena 

teknik dasar sangat berkaitan dengan tujuan permainan sepakbola untuk memasukkan 

bola kegawang lawan. Tanpa menguasai teknik dasar sepakbola para pemain akan sulit 

untuk mencapai tujuan dalam permainannya. Salah satunya teknik yang harus dikuasai 

ialah teknik menendang (shooting), karena berdasarkan hakekatnya sepakbola identik 

dengan kata menendang bola, jika pemain sepakbola tidak dapat menguasai teknik 

dasar ini, maka permainan ini tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Menendang bola 

(shooting) digunakan sebagai cara memberikan bola keteman (mengoper), menghalau 

bola yang akan masuk kegawang sendiri dan memasukkan bola kegawang lawan 

(Sunandar, 2014). 

Menurut Mielke (2007) dalam Supriyadi (2015) mengatakan bahwa tujuan 

permainan sepakbola adalah melakukan shooting bola kegawang lawan dan berusaha 

menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan.  Sehingga dalam meraih kemenangan 
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pada permainan sepakbola harus menguasai teknik dasar shooting atau tendangan, agar 

tujuan memasukkan bola kegawang lawan akan lebih besar peluangnya. 

F. ASIFA (Aji Santoso International Football Academy)

1. Definisi Akademi Sepakbola

Menurut Bachtiar et al (2013) akademi sepakbola merupakan tempat atau wadah

yang memfasilitasi dalam pengembangan, pembinaan yang terus berkesinambungan 

dan terpadu terhadap pembinaan pemain sepakbola dari usia dini hingga tahap pemain 

senior yang siap berkompetisi, serta mencanangkang program kompetensi belajar 

dalam kelompok-kelompok umur yang ditentukan. 

2. Sejarah ASIFA

ASIFA (Aji Santoso International Football Academy) berdiri pada tahun 2013 dikota 

Malang. ASIFA yang mana pertama berdiri di Malang sebagai SSB bertaraf 

internasional. Aji Santoso sebagai founder dan sekaligus direktur teknik mengatakan 

dalam RRI.co.id (2017) Walaupun SSB ini masih tergolong baru berdiri 3 tahun, tetapi 

sudah banyak melahirkan pemain-pemain sepakbola yang profesional. Hal ini terbukti 

dengan adanya beberapa pemain dari jebolan ASIFA yang berlaga di level tertinggi 

kompetisi liga Indonesia seperti, Sadil Ramdani dan Boby Irawan yang kini membela 

tim Persela Lamongan serta Muhammad Rafli yang bermain di Arema FC. Namun 

dibalik kesuksesan dari pemain diatas yang ikut diliga profesional belum dapat diikuti 

oleh juniornya yang mengikuti Liga 3 di Klub ASIFA dalam zona Jawa Timur. Pada 

tahun 2017 klub ASIFA hanya bisa bermain sampai fase grup dengan menduduki 

posisi sebagai juru kunci yang mengemas 6 poin dari 12 pertandingan yang dijalani 

dengan 10 memasukkan dan 17 kemasukan. 




