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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sepak Bola

1. Definisi Sepak Bola

Sepakbola merupakan permainan yang dilakukan dengan cara menyepak 

bola yang diperebutkan antar pemain dengan maksud untuk memasukkan bola 

ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan 

bola (Fauzi, 2013). Permainan boleh dilakukan dengan seluruh bagian badan 

kecuali dengan kedua lengan (tangan). Hampir keseluruhan permainan 

dilakukan dengan keterampilan kaki, kecuali penjaga gawang dalam 

memainkan bola bebas menggunakan anggota badannya, dengan kaki maupun 

tangannya sesuai peraturan (Anam, 2013). 

Sepak bola dimainkan di lapangan yang luas, lebih dari 90 menit tanpa 

waktu istirahat yang teratur. Pemain dapat menempuh 8 sampai 12 km selama 

pertandingan, yang terdiri dari 24 persen berjalan, 36 persen jogging, 20 persen 

mengejar, 11 persen berlari, 7 persen bergerak mundur, dan 2 persen bergerak 

selagi dalam kepemilikan bola  (Reilly 1996 dalam Willardson, 2014). 

Tujuan sepakbola modern sekarang adalah bagaimana cara memasukkan 

bola ke dalam gawang lawan sebanyak-banyaknya dengan mengandalkan 

kemampuan dan kerja sama tim yang kompak, sehingga dalam permainan 

sepakbola penguasaan teknik, kondisi fisik, pengembangan taktik dan memiliki 

kematangan juara sangat penting sekali (Anam, 2013). 

Menurut Willardson (2014), mengatakan bahwa sepak bola sangat 

bergantung pada banyak kualitas atletik yang berbeda. Kecepatan, kelincahan, 

daya ledak, fleksibilitas, kekuatan, dan kapasitas aerobik adalah semua 
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komponen yang harus dilatih untuk meningkatkan kualitas permainan. Teknik 

dalam sepakbola menurut Anam (2013), merupakan kemampuan untuk 

melaksanakan gerakan-gerakan secara tepat, cermat, dan harmonis.  

2. Teknik Dasar Dengan Bola 

Nusufi (2012), mengatakan tentang teknik dasar dengan bola yaitu semua 

gerakan yang dilakukan menggunakan bola, yang terdiri dari: 

a) Takling 

Merebut posisi bola yakni dengan cara mencegat, melewati, atau 

dengan menguasai bola dari lawan. Masing masing tekhnik memerlukan 

keseimbangan dan kontrol tubuh, waktu yang pas, perhitungan yang baik, 

dan percaya diri (Luxbacher, 2013). 

b) Heading ( menyundul) 

Menyundul bola pada hakekatnya adalah memainkan bola dengan 

kepala. Tujuan menyundul bola adalah untuk mengumpan, mencetak gol, 

dan untuk mematahkan serangan lawan atau membuang bola. (Nusufi 

2012). 

c) Dribling 

Menggiring bola atau dribling yaitu gerakan saat membawa bola. 

Menggiring bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian 

dalam, kaki bagian luar, dan menggiring bola dengan menggunakan kura-

kura kaki (Paja & Refiater 2014). 

d) Kicking (menendang) 

Menendang bola merupakan usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki. 
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Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, 

menggelinding, maupun melayang di udara (Anam, 2013). 

 

B. Tendangan 

1. Definisi Tendangan  

Zulfikar & Hasdin (2015), mendefinisikan tendangan sebagai suatu 

usaha untuk memindahkan bola dari satu titik ke titik lain dengan 

menggunakan kaki. Menendang bola merupakan salah satu karakteristik 

permainan sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik 

menendang dengan baik akan dapat bermain secara efisien. Nusufi (2012), 

mengatakan bahwa tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan 

(passing), menembak ke gawang (shooting at the goal), dan menyapu untuk 

menggagalkan serangan lawan (sweeping). 

Adapun teknik menendang bola Menurut Anam (2013), merupakan 

dasar di dalam bermain sepakbola, karena kesebelasan yang baik adalah 

apabila seluruh pemainnya menguasai teknik menendang bola dengan baik. 

Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, menggelinding, 

maupun melayang di udara. 

“Unsur-unsur biomekanika  menendang bola ; Kaki tumpu diletakan di 

belakang samping bola 25 cm-30 cm, arah kaki tumpu membuat sudut 40° 

dengan garis lurus arah bola, kaki yang menendang bola diangkat kebelakang 

(badan condong ke depan) kemudian diayunkan ke depan ke arah sasaran, 

Hingga punggung kaki bagian dalam tepat mengenai tengah-tengah di bawah 

bola (badan condong ke depan), Gerakan kaki yang menendang dilanjutkan 
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ke depan (gerak lanjutan ke depan), mata melihat pada bola dan ke arah 

sasaran” (Rohman, Waluyo & Sugiharto (2013). 

2. Tendangan Jarak Jauh  

Menurut Paja & Refiater (2014),  tendangan jauh adalah kemampuan 

seseorang melakukan tendangan sejauh mungkin, untuk mengumpan atau 

mengoper bola kepada teman satu team yang berada pada posisi jauh. 

Tendangan jarak jauh mempunyai arti penting dalam permainan sepakbola, 

tidak sedikit gol-gol terjadi dari tendangan jarak jauh (Bardan,2013).  

Untuk dapat menghasilkan tendangan jauh yang baik, lebih tepat apabila 

menggunakan punggung kaki bagian dalam, karena akan menghasilkan 

lintasan bola yang melambung dan jauh (Anam, 2013). Sedangkan Zulfikar 

& Hasdin (2015), menyimpulkan bahwa tendangan yang baik, selain 

didapatkan dari penguasaan teknik yang baik, juga dipengaruhi oleh kondisi 

fisik yang baik pula. 

3. Faktor Yang Berpengaruh terhadap Tendangan 

a) Kondisi fisik 

Menurut Lufisanto (2015), komponen kondisi fisik yang 

berpengaruh dalam tendangan jarak jauh yaitu; Kekuatan (Strenght), Daya 

Tahan (Endurance), Kelentukan (Flexibility) dan Daya Ledak (Power).  

b) Stabilisasi core 

Willardson (2014), mengatakan core yang stabil sangat penting 

untuk mengontrolekstremitas bawah saat menggiring bola, mengoper, dan 

menendang bola, pemain dapat menggabungkan berbagai gerakan 

ekstremitas bawah. core stability  sangat berpengaruh terhadap ekstremitas 

bawah, mekanisme saat pembentukan gerakan, core dan ekstremitas harus 
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stabil sebagai inisiasi sebelum terbentuknya gerakan pada ekstremitas. Jika 

otot stabilisator tidak teraktivasi dengan baik, maka akan menimbulkan 

adanya kompensasi stabilisai dari otot yang fungsinya bukan sebagai 

stabilisator (Rahajeng, 2016) 

c) Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan 

posisi tubuh saat diam maupun gerak dalam aktititas fungsional 

(Aggarwal et al, 2010). Untuk itu kemampuan memproduksi dan Menjaga 

keseimbangan antara mobilitas dan stabilitas sepanjang Rantai kinetik 

dibutuhkan dalam gerakan fungsional (Okada, Huxel & Nesser 2011). 

d) Kordinasi 

Haines et al, (2012) mengatakan bahwa Tendangan juga memiliki 

proses gerakan rantai kinetik terbuka yang melibatkan kordinasi  dan 

gerakan dinding tubuh. 

e) Kinetik chain 

1. Open kinetik chain adalah rantai gerakan terbuka dimana bagian distal 

kaki bebas bergerak,sementara bagian proksimal tetap. (Kwon et al, 

2013). 

2. Close kinetik chain adalah rantai gerakan tertutup dimana bagian 

distal kaki tetap  terkunci, dengan kata lain saat telapak kaki dibuat 

kontak langsung dengan tanah (Kwon et al, 2013). 

 

C. Core Stability  

Stabilitas core adalah stabilisasi yang dicapai dalam satu tubuh , hal ini 

memungkinkan hasil optimal , transfer , dan mengatur gaya dan gerak ke dalam 
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segmen terpadu yang mencakup serangkaian kegiatan kinetik (Okada, Huxel & 

Nesser 2011). Selain itu core yang stabil akan menciptakan keseimbangan dan 

kordinasi gerakan yang tepat  dalam sistem gerak fungsional tubuh (Akhutota et 

al, 2008). 

Core  dapat didefinisikan sebagai wilayah batang, yang meliputi bagian dari 

kerangka (tulang rusuk, tulang belakang, panggul, bahu), terkait jaringan pasif 

(tulang rawan, ligamen), dan jaringan aktif otot yang menyebabkan, kontrol, atau 

mencegah gerakan di daerah core dari tubuh (Willardson, 2013). Core terdiri dari 

tulang belakang lumbar, otot-otot dinding perut, ekstensor punggung, dan 

quadratus lumborum. termasuk otot multijoint yaitu latissimus dorsi dan psoas 

yang melewati core, menghubungkan ke panggul, kaki, bahu, dan lengan (McGill, 

2010). 

Otot-otot core sangat penting untuk menunjang pergerakan extremitas atas 

maupun bawah untuk menciptakan gerakan yang efisien dan kuat. Sistem saraf 

mengatur aktivasi otot, dan latihan harus meresepkan yang dibutuhkan dari otot 

core dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan selama kinerja 

olahraga (Willardson, 2013). 

Olahraga dianggap lebih fungsional  ketika otot-otot core yang terlibat 

dalam hubungannya dengan tindakan ekstremitas atas atau bawah (Willardson, 

2013). Komponen penting untuk kinerja dan keterampilan terkait olahraga 

menurut Okada, Huxel & Nesser (2011), adalah kekuatan otot, fleksibilitas, daya 

tahan, koordinasi, keseimbangan, dan Efisiensi gerakan. 

1. Core anatomi 

 Core ini dapat dianggap sebagai group otot dalam kotak dengan 

abdominals di depan , paraspinals dan gluteals di belakang , diafragma seperti 
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atap , pelvic floor dan otot pinggang sebagai bagian bawah. Dalam kotak ini 

adalah 29 pasang otot yang membantu untuk menstabilkan tulang belakang , 

panggul , dan kinetik rantai selama gerakan fungsional (Akhutota et al, 2008). 

Otot yang terlibat pada core yaitu otot global dan otot lokal. Jika kedua 

bagian otot tersebut terkodinasi, maka akan tercipta core yang baik 

(balakrisnan, Yazid & Fazlee, 2016) 

Otot global adalah otot yang bertugas menjadi penggerak utama dari otot 

otot core dan juga extremitas. Otot global meliputi m.erector spine, m.rectus 

abdominis eksternal, dan quadratus lumborum (Balakrisnan, Yazid & Fazlee, 

2016). Sedangkan Otot lokal adalah serabut otot lamban yang membentuk 

lapisan otot dalam. Otot-otot ini lebih pendek dan berfungsi untuk 

mengendalikan gerak intersegmental maupun merespons perubahan postur dan 

beban ekstrinsik. Otot lokal ini meliputi m.transversus abdominus, 

m.multifidus, m. Internal oblique, dan otot dasar panggul (Akhutota et al, 

2008). Berikut adalah anatomi pada core : 

Gambar 2.1 core anatomi anterior dan posterior 

Sumber: www.amazon.ca 

 

http://www.amazon.ca/Anatomy-Exercise-Trainers-Inside-Workout
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Element untuk menjaga kestabilan tulang belakang menurut (Akuthota et 

al, 2008) sebagai berikut: 

a) Jaringan Pasif 

Menurut O'Sullivan dkk (1997 dalam Whaldelm 2011), komponen 

pasif terdiri dari tulang belakang, discus intervertebralis,  sendi, dan 

ligamen tulang belakang. Panjabi (1992 dalam Whaldelm 2011), setuju, 

karena ia menyatakan komponen pasif memberikan sedikit stabilitas dari 

tiga komponen sistem. ligamen menjadi menggeliat pada akhir gerakan, 

sehingga bantuan komponen pasif sangat penting dalam mencapai 

stabilitas. 

b) Jaringan Otot 

Willardson (2007), menyebutkan bahwa  otot aktif diperlukan untuk 

mendukung tubuh yang mendapat beban tambahan terkait dengan latihan 

tahanan dan kegiatan dinamis. Otot-otot memberikan torsi yang 

menyebabkan gerakan, mengontrol gerakan, atau untuk mencegah 

gerakan. Selain otot-otot perut, beberapa otot lainnya dianggap bagian dari 

core dan menstabilkan kekakuan dan gerakan dinamis fungsi. 

kesimpulanya adalah tidak ada otot core yang paling penting, semua 

berfungsi untuk menjaga postur diam maupun gerak (Willardson, 2013).  

Kategori otot core dan fungsi primer menurut Willardson (2013),  

Tabel 2.1 Core stabilisator global 

Otot  Fungsi primer dinamis 

Erector spinae group Extensi trunk  

Quadratus lumborum Lateral fleksi trunk  

Rectus abdominis Fleksi trunk  

Posterior pelvic tilt 

External oblique abdominis Lateral fleksi trunk  

Rotasi trunk 
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Internal oblique abdominis Lateral fleksi trunk 

Rotasi trunk  

Transfersus abdominis Menarik dinding perut ke 

dalam untuk meningkatkan 

tekanan intra abdomen 

Tabel 2.2 Core stabilisator lokal 

Otot  Fungsi primer dinamis 

Multifudus Extensi trunk 

Rotatore Rotasi trunk 

Intertransversal Lateral flexi trunk 

Intraspinalis Ekstensi trunk 

Diafragma Kontraksi ke bawah untuk 

meningkatkan tekanan intra 

abdominal 

Otot dasar panggul Kontraksi ke atas untuk 

meningkatkan tekanan intra 

abdominal 

 

Tabel 2.3 Otot penyalur core – extrimitas atas 

Otot  Fungsi primer dinamis 

Pectoralis major Fleksi shoulder 

Horizontal adduksi shoulder 

Diagonal adduksi shoulder 

Latisimus dorsi Extensi shoulder joint 

Abduksi horizontal shoulder 

Abduksi diagonal shoulder 

Pectoralis minor Depresi scapula 

Serratus anterior Protraksi scapula 

Romboideus Retraksi scapula 

Trapezius Elevasi scapula (serat atas) 

Retraksi scapula (serat tengah) 

Depresi scapula (serat bawah) 

 

Tabel 2.4 Otot penyalur core – extrimitas bawah 

Otot  Fungsi primer dinamis 

Illiopsoas group Fleksi hip 

Anterior pelvic tilt 

Gluteus maximus Extensi hip 

Posterior pelvic tilt 

Hamstring group Extensi hip 

Posterior pelvic tilt 

Gluteus medius Abduksi hip 

Lateral pelvic tilt 
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c) Integrasi Saraf    

Mekanisme umpan balik didefinisikan sebagai sistem saraf umpan 

balik sensoris, mengenai kombinasi dan intensitas aktivasi otot core yang 

diperlukan untuk menciptakan stabilitas tulang belakang yang cukup dan 

juga memungkinkan gerakan yang efisien telah sesuai. Umpan balik 

sensoris ini sangat penting merangsang pola rekrutmen saraf spesifik dari 

otot-otot core untuk memenuhi tuntutan tugas (Willardson, 2013) 

 

D. Core Exercise 

Willardson (2013), mengatakan core exercise  didefinisikan sebagai latihan 

yang merangsang pola neuromuscular untuk memastikan tulang belakang stabil 

dan memungkinkan gerakan yang efisien dan kuat. Selain itu menurut Adi perdana 

(2014), core exercise adalah latihan yang menggunakan kemampuan dari trunk, 

lumbal spine, pelvic, hip, otot–otot perut, dan otot–otot kecil sepanjang spine. 

Otot–otot tersebut bekerja bersama untuk membentuk kekuatan yang bertujuan 

mempertahankan spine sesuai dengan alignment tubuh yang simetri dan menjadi 

lebih stabil  

1. Tingkatan Latihan Pada Anak Usia 9-14 Tahun 

Komposisi latihan pemain sesuai dengan tingkatan usia menurut 

Scheunemann (2012) yaitu:  

a) Tingkat Dasar (Usia 9-12 Tahun) 

Pada usia U-12 tahun kemampuan anak anak untuk mengatasi masalah 

akan berkembang dengan pesat. Sehingga susunan pelatihan sudah mirip 

dengan pelatihan pemain yang lebih tua. Pada tingkat ini juga pemain masih 

cenderung senang untuk bermain-main, sehingga lebih baik jika latihan 
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diberikan tidak terlalu monoton dan keras seperti pemain dewasa 

(Scheunemann, 2012) 

Menurut Nonalisa, E, (2013) pada usia 9-12 tahun disebut sebagai 

“golden age of learning” atau memasuki tahap usia emas untuk 

mengembangkan tekhnik dan pengertian akan taktik dasar. Anak anak pada 

usia ini mengalami masa pra puber dan memiliki keterbatasan fisik terutama 

pada kekuatan dan ketahananya, sehingga latihan yang diberikan tidak 

terlalu keras. 

b) Tingkat Menengah (Usia 13-14 tahun) 

Pada usia ini, memiliki peningkatan yang baik tentang pengertian 

permainan.  Akan tetapi pada usia ini pemain dibatasi perubahan perubahan 

fisik yang muncul seiring dengan masa pubertas. Jadi program latihan 

disarankan tidak terlalu berlebihan dan tetap mempertimbangkan 

kenyamananya Scheunemann, (2012). 

2. Efek Fisiologi Core dalam Olahraga 

Menurut Mendes (2016) Otot-otot global dan otot-otot core memiliki 

beberapa lapisan, bila kita berikan stimulasi pada bagian otot core tersebut 

dapat memberikan pengaruh terhadap respon arah gerakan. Otot-otot ini 

memberikan dinamik support ke suatu segment spine dan membantu menjaga 

setiap segment pada posisi stabil sehingga jaringan inert tidak mengalami stres 

pada keterbatasan gerak. Baik otot-overload otot global dan otot-otot core 

berperan dalam memberikan stabilisasi ke multi segment pada spine. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hanya dengan stabilitas postur (aktifasi otot–otot 

core stability) yang optimal, maka mobilitas pada ekstremitas dapat dilakukan 

dengan efisien.  
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Frekuensi latihan menurut Anggriawan (2015) menyarankan Individu 

dengan jenis latihan beban sebaiknya berlatih tiga kali dalam seminggu pada 

hari yang berselingan. Hal yang dihindari adalah latihan beban yang dilakukan 

lebih dari 5 kali dalam seminggu. Latihan jenis ini dengan frekuensi yang tinggi 

meningkatkan resiko cedera ortopedik. 

Berikut pentingnya latihan core menurut Balakrishnan, Yazid & Fazlee 

(2016):  

a) Kekuatan adalah dasar untuk semua gerakan manusia.  

b) Stabilitas core yang buruk berarti banyak power terbuang. 

c) Sebuah core yang kuat dapat mengurangi stres pada kelompok otot 

tertentu dan sendi. 

d) Stabilitas core yang buruk meningkatkan kemungkinan cedera didaerah-

daerah tersebut. 

3. Jenis Core Exercise 

a) Plank  

Latihan ini biasa digunakan sebagai awal latihan core stability 

exercise. Latihan ini bisa dinilai sebagai pemanasan yang baik yang 

melibatkan semua otot core, seperti m. rectus abdominis, m. internal dan 

external oblique, m. transversus abdominis, flexor hip, erector spine 

serta m. multifidus. Latihan dilakukan dengan posisi seperti gambar  

Gambar 2.2 Core Exercise Plank 

Sumber : (WorkoutLabs.com) 
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Jaga badan lurus dan kaku, tubuh dalam posisi segaris lurus dari 

kepala sampai tumit dengan jari-jari kaki sebagai penahan tubuh bagian 

bawah. Pertahankan posisi selama 15-60 detik dengan menjaga kontrol 

posisi. Untuk meningkatkan kesulitan dan intensitas gerakan ini, bisa 

dilakukan dengan mengangkat satu tangan dengan tetap 

mempertahankan posisi selama 10 detik. Lakukan bergantian dengan sisi 

yang lain dengan dosis latihan 2 kali seminggu. (Chabut, 2009). 

b) Bird Dog/Superman  

Latihan core Bird Dog/Superman merupakan latihan core yang 

statik, bertahan dalam satu posisi yang sama dalam waktu yang telah 

ditentukan. Kekuatan statik dalam latihan ini dapat menstabilkan dan 

menahan posisi tubuh, latihan ini berfokus melatih otot core bagian 

punggung juga hip joint serta shoulder joint. Naso (2014, dalam 

Willardson 2014). 

Gambar 2.3 Core Exercise Superman  

Sumber : (WorkoutLabs.com) 

 

Posisikan tubuh seperti akan merangkak dengan posisi tubuh 

sebelah kanan dan kiri sama, naikkan dagu, tulang belakang pada posisi 

netral. Luruskan tangan kiri dan kaki kanan sehingga bersilangan, 

sehingga sejajar dengan lantai. Jangan biarkan hip berputar keluar. Tahan 



21 
 

posisi ini dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu ulangi gerakan dengan 

kaki dan lengan yang lain. Lanjutkan latihan ini sesuai porsi latihan Set 

x Repetisi : 2 x 12 tiap sisi 2 sampai 3 kali seminggu (Willardson, 2014). 

(lampiran 1). 

c) Oblique Plank 

Latihan ini melibatkan otot-otot yang sering terabaikan namun 

sangat penting dalam core stability, yaitu stabilisator lateral dari ankle 

sampai bahu. Latihan ini sangat efektif untuk membantu kekuatan otot 

panggul sisi lateral, stabilitas serta menjaga kekuatan oblique dan 

transverse  abdominis.  

 

Gambar 2.4 Core Exercise Oblique plank 

Sumber: WorkoutLabs.com 

 

Latihan dilakukan dengan posisi menyamping,  jaga badan lurus 

dari kepala sampai kaki. Tahan posisi selama 15-60 detik sambil 

mempertahankan kontrol posisi. Pastikan melakukan pada kedua sisi 

badan. Untuk meningkatkan kesulitan dan intensitas latihan, dilakukan 

dengan mengangkat tungkai yang tidak menyangga badan setinggi 

beberapa inchi, pertahankan selama 10 detik dan tetap memperhatikan 

keseimbangan. latihan ini dilakukan 2 kali seminggu (Chabut, 2009). 
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d)   The Hip Bridge Exercise atau Supine Bridge 

Latihan ini lebih ditujukan untuk penguatan muskulus gluteus 

maksimus, musculus hamstring, musculus erector spine, dan musclus 

Multifidus. Latihan ini dianggap sebagai latihan rehabilitasi dasar untuk 

meningkatkan core dan stabilisasi tulang belakang. Latihan ini dilakukan 

sesuai dengan posisi seperti gambar. 

  

Gambar 2.5 Core Exercise Hip bridge exercise 

Sumber: WorkoutLabs.com 

 

Pertahankan posisi selama 15-60 detik dengan tetap 

mempertahankan kontrol posisi. Bila dilakukan dengan satu kaki, 

pastikan untuk melakukan latihan pada kedua sisi. Untuk meningkatkan 

kesulitan dan intensitas dapat dilakukan dengan mengangkat jari-jari 

sehingga penyanggan tubuh dilakukan oleh tumit atau sebaliknya angkat 

tumit untuk memberikan penyanggan beban tubuh pada jari-jari kaki dan 

dilakukan latihan 2 kali seminggu. (Chabut, 2009). 
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E. Alat ukur  

Untuk mengukur hasil tendangan jauh maka digunakan Alat meteran dengan 

rumus Phytagoras untuk mengetahui jarak jauhnya tendangan (Faidlulloh dan 

Kuswandari 2009). 

Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  

C² =  A² + B² 

A² =  C² – B²  

B² =  C²– A² 

 

 

 

 

C 
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Gambar 2.6 Alat ukur meteran dengan rumus phytagoras 

Sumber: (Faidlulloh dan Kuswandari 2009). 

 

 

 

 

 




