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 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan upaya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, dan 

juga sebagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sesuatu yang 

dibutuhkan di kalangan masyarakat, baik kaum tua maupun muda (zulfik & 

Hasdin  2015). Salah satu cabang olahraga yang digemari dan sangat dikenal oleh 

masyarakat Indonesia adalah sepakbola. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

banyaknya masyarakat yang memainkannya, baik masyarakat di wilayah 

perkotaan maupun di wilayah pedesaan (Fauzi, 2013).  

Menurut Anam (2013), sepakbola merupakan permainan beregu yang 

dimainkan oleh dua regu yang masing- masing regunya terdiri dari sebelas orang 

pemain termasuk seorang penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruhnya 

dimainkan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan 

menggunakan lengannya di daerah hukumannya sendiri (Rohman et al, 2013). 

Sucipto (2000 dalam Rohman et al 2013),  menuliskan  teknik dasar yang 

perlu dimiliki pemain sepakbola, yaitu menghentikan (stoping), menggiring 

(dribbling), menyundul (heading), merampas (tacking), lemparan kedalam 

(throw-in), dan menjaga gawang (goal keeping), menendang (kicking). 

Menendang bola adalah suatu usaha untuk memindahkan bola dari satu titik ke 

titik lain dengan menggunakan kaki (Zulfikar & Hasdin 2013). Menendang bola 

merupakan teknik paling banyak dilakukan dalam permainan sepakbola. Passing 

yang baik adalah hal yang mutlak untuk bermain sepakbola. Sekitar 80% 

permainan melibatkan memberikan dan menerima tendangan umpan (passing) 

(Anam, 2013). 
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Tendangan jarak jauh merupakan usaha seorang pemain untuk memberikan 

bola kepada teman atau untuk memasukkan bola ke gawang lawan secara 

langsung (Lufisanto, 2014). Komponen fisik yang berpengaruh dalam tendangan 

jarak jauh yaitu : Kekuatan (Strenght), daya Tahan (Endurance), kelentukan 

(Flexibility), daya Ledak (Power) (Lufisanto, 2014).  

Menurut Artawan (2016), daya ledak otot tungkai digunakan untuk 

menghasilkan tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Gerakan menendang 

dibutuhkan gerakan ekplosive dari otot tungkai, maka meningkatkan power otot 

tungkai sangat penting. Haines et al, (2012), mengatakan  Tendangan juga 

memiliki proses gerakan rantai kinetik terbuka yang melibatkan kordinasi  dan 

gerakan dinding tubuh (core). Untuk itu kemampuan memproduksi dan Menjaga 

keseimbangan antara mobilitas dan stabilitas sepanjang Rantai kinetik dibutuhkan 

dalam gerakan fungsional (Okada et al, 2011). 

Akhutota et al (2008), berpendapat  bahwa pengaktifan otot core akan 

mendorong  keseimbangan dan kordinasi untuk memfasilitasi gerakan fungsional 

yang tepat. Pusat tubuh (core) juga berkontribusi pada akselerasi rantai kinetik 

terbuka. Sehingga, dapat meningkatkan kemampuan fungsional kaki. Kecepatan 

bola juga dipengaruhi oleh Posisi kaki yang menendang. 

McGill  (2010), mengatakan core terdiri dari tulang belakang lumbar, otot-

otot dinding perut, ekstensor punggung, dan quadratus lumborum. Juga termasuk 

otot multijoint, yaitu, latissimus dorsi dan psoas yang melewati core, 

menghubungkan ke panggul, kaki, bahu, dan lengan. Mengingat sinergi anatomi 

dan biomekanik dengan panggul, otot-otot gluteal juga dapat dianggap komponen 

penting sebagai pembangkit power. Willardson (2014), mengatakan core yang 

stabil sangat penting untuk mengontrol ekstremitas bawah saat menggiring bola, 
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mengoper, dan menendang bola, pemain dapat menggabungkan berbagai gerakan 

ekstremitas bawah.  

 Kibler et,al (2006 dalam Selletin dan Jones 2012) mendefinisikan core 

exercise sebagai latihan kemampuan untuk mengontrol posisi dan gerakan trunk 

hingga panggul untuk memungkinkan produksi yang optimal, transfer,dan 

pengendalian gaya dan gerak ke terminal segmen dalam kegiatan atletik terpadu. 

core exercise digunakan juga sebagai program latihan fisik seseorang untuk usia 

muda maupun lansia agar lebih aktif secara fisik dalam waktu yang lebih lama 

(Berbudi, Adiputra dan Sugijanto,2014).  

Dari hasil pra observasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian 

menunjukan bahwa siswa sekolah sepak bola (SSB) Putra Arya memiliki kualitas 

tendangan yang kurang baik, tercatat salah satu siswa hanya mampu mencatatkan 

tendangan sejauh 10 meter. Hal ini disebabkan karena untuk melatih tendangan, 

siswa hanya mendapatkan latihan tembakan dan latihan penguatan otot tungkai 

saja. Dan diketahui bahwa ada beberapa jurnal mengatakan tentang pengaruh core 

exercise terhadap kemampuan fungsional tubuh. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “pengaruh penambahan 

metode latihan core exercise terhadap tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak 

bola (SSB) Putra Arya di Tulungagung” 

 

B. Rumusan masalah 

a. Apakah ada pengaruh penambahan metode latihan core exercise terhadap 

tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak bola (SSB) Putra Arya?. 
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C. Tujuan 

1.  Umum : Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh penambahan metode 

latihan core exercise terhadap tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak bola 

(SSB) Putra Arya di Tulung Agung. 

2.   Khusus 

a. Mendeskripsikan tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak bola sebelum 

dilakukan latihan core exercise. 

b. Mendeskripsikan tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak bola sesudah 

dilakukan latihan core exercise. 

c. Menganalisis pengaruh metode latihan core exercise terhadap peningkatan 

tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak bola (SSB) Putra Arya di 

Tulungagung. 

 

D. Manfaat penelitian 

a. Untuk peneliti 

Berguna untuk meningkatkan pengetahuan serta mengasah 

kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi masalah tentang pengaruh 

penambahan metode latihan core exercise terhadap tendangan jarak jauh 

siswa sekolah sepak bola. 

b. Untuk lokasi peneliti 

Memberikan wawasan baru mengenai pengaruh penambahan metode 

latihan core exercise terhadap tendangan jarak jauh yang selama ini tidak 

dimengerti para peserta didik SSB Putra Arya di Tulungagung. Sehingga 

dengan adanya penelitian ini mereka dapat mengkombinasikan latihan yang 

ada dengan metode latihan core exercise ini. 
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c. Untuk institusi pendidikan 

Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi 

pengetahuan tentang pengaruh metode latihan core exercise terhadap 

tendangan jarak jauh siswa sekolah sepak bola. Juga Sebagai bahan 

pembanding penelitian selanjutnya.. 

 

E. Keaslian penelitian 

Sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang pengaruh core 

execise terhadap tendangan jarak jauh atlet sepak bola.  

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian 

No  Nama 

peneliti 

& Tahun  

Judul 

penelitian 

Variable 

penelitian 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

1. Cengiz 

taskin 

(2016) 

Effect of Core 

Training 

Program on 

Physical 

Functional 

Performance 

in Female 

Soccer Players 

2016 

 

A Variable 

bebas: core 

training 

program 

B variable 

terikat:perfor

ma 

fungsional 

fisik 

Dari 0-8 

minggu 

menjalani 

latihan, maka 

didapatkan 

hasil bahwa 

core training 

program 

berpengaruh 

terhadap 

performa 

fungsional fisik 

A. Variable 

bebas : core 

exercise  

 

B. Variable 

terikat: 

Peningkatan 

tendangan 

jarak jauh  

 

C. 

Responden: 

siswa SSB 

Putra Arya 
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2. Rolf 

Sellentin 

and Dr 

Rhondda 

Jones 

(2012) 

The Effect of 

Core and 

Lower Limb 

Exercises on 

Trunk Strength 

and Lower 

Limb Stability 

on Australian 

Soldiers 

 

A.variable 

bebas: core 

and lower 

limb exercise 

B.variable 

terikat: 

kekuatan 

trunk dan 

stabilitas 

extremitas 

bawah 

 Dengan 

latihan 0-12 

minggu, 

didapatkan 

hasil 

peningkatan 

core dan 

keseimbangan 

anggota badan 

bagian bawah. 

A. Variable 

bebas : core 

exercise  

 

B. Variable 

terikat: 

Peningkatan 

tendangan 

jarak jauh  

 

C. 

Responden: 

siswa SSB 

Putra Arya 

3. Hilmi 

Zadah 

Faidlulla

h, Dwi 

Roselina 

Kuswand

ari 

(2009) 

Pengaruh 

latihan 

polyometrik 

depth jump dan 

knee tuck jump 

terhadap hasil 

tendangan 

lambung atlit 

sepak bola 

pemula di SMP 

Al-Firdaus 

Surakarta 

A.variable 

bebas: latihan 

polyometrik 

depth jump 

dan knee tuck 

jump 

B.variable 

terikat : hasil 

tendangan 

lambung  

 Latihan 0-6 

minggu, 

terbukti 

meningkatkan 

power otot 

tungkai, yang 

dilihat dengan 

hasil tendangan 

lambung. 

A. Variable 

bebas : core 

exercise  

 

B. Variable 

terikat: 

Peningkatan 

tendangan 

jarak jauh  

 

C. 

Responden: 

siswa SSB 

Putra Arya 

4. Anoop 

Aggarwa

l, Suraj 

Kumar, 

Zutshi 

Kalpana, 

Munjalit

ende R, 

V 

Psharma 

(2010)  

The 

relationship 

between core 

stability 

performance 

and the lower 

extremities 

static balance 

performance in 

recreationallya

ctive 

individuals 

 

A.variable 

bebas: core  

stability 

performance 

B.variable 

terikat: 

kinerja 

keseimbanga

n ekstremitas 

bawah  

0-6 minggu 

latihan core 

stability, 

didapatkan 

hasil bahwa 

ada hubungan 

yang 

signifikan 

antara kinerja 

keseimbangan 

ekstremitas 

bawah dengan 

stabilitas core 

pada bidang 

sagital. 

 

A. Variable 

bebas : core 

exercise  

 

B. Variable 

terikat: 

Peningkatan 

tendangan 

jarak jauh  

 

C. 

Responden: 

siswa SSB 

Putra Arya 

5. Didy 

Kurnia 

Rohman  

Musyafa

Pengaruh 

latihan 

standing jump 

over dan one 

A.variable 

bebas: 

standing 

jump over dan 

0-6 minggu 

didapatkan 

hasil bahwa 

latihan 

A. Variable 

bebas : core 

exercise  
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ri 

Waluyo, 

Sugihart

o (2013) 

legged reactive 

jump over 

terhadap 

tendangan 

jarak jauh 

 

 

 

one legged 

reactive jump 

over 

B.variable 

terikat: 

tendangan 

jarak jauh 

Standing jump 

Over dan One 

Legged 

Reactive Jump 

Over 

berpengaruh 

terhadap hasil 

tendangan 

jarak jauh. 

Namun, latihan 

One 

Legged 

Reactive Jump 

Over lebih 

baik terhadap 

hasil 

tendangan 

jarak jauh 

B. Variable 

terikat: 

Peningkatan 

tendangan 

jarak jauh  

 

C. 

Responden: 

siswa SSB 

Putra Arya 

 




