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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Single Leg Speed hop 

1. Definisi  

Single leg speed hop merupakan sebuah program latihan plyonetric dimana 

latihan ini dilakukan dengan 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). Single leg speed hop juga menyertakan otot yang menstabilisasi 

mata kaki dan lutut (Radcliffe,1989). 

Single leg speed hop juga termasuk dalam kategori high impact. Dimana dalam 

latihan ini tidak menggunakan alat bantu dalam latihannya. Biasa nya latihan ini 

digunakan dalam bidaang olahraga ice hockey, olahraga yang membutuhkan lintasan 

maupun lapangan seperti lari (sprint) dan dalam sepak bola hingga olahraga gulat 

(Chu dan Myer, 2013). 

2. Fisiologi 

Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis yang terdapat 

dalam buku Chu dan Myer (2013) fisiologi plyometric single leg speed hop 

disebutkan dapat meningkatkan efektifitas stretch-shortening cycle (SSC), jadi 

dengan katalain plyometric sengle leg speed hop juga disebut dengan stretch-

shortening cycle (SSC), yang mana proses ini meningkatkan kemampuan otot tendon 

untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu singkat. Ada dua faktor 

penting yang sering disebutkan dalam fisiologi plyometric singgel leg speed hop, 

diantaranya : 
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a) Komponen dalam elastisitas otot , yang meliputi tendon dan persilangan 

jembatan dari aktin dan miosin yang membentuk serat-serat otot. 

b) Sensor- sensor didalam propriosepter spindel otot yang memainkan peran 

pengaturan ulang kontraksi otot dan menyampaikan masukan sensorik yang 

terhubung dengan otot yang cepat melakukan relaksasi otot untuk aktifitas 

refleksi peregangan. 

Elastisitas otot merupakan salahsatu faktor yang penting dalam memahami 

bagaimana SSC dapat menghasilkan lebihbanyak kekuatan daripada tindakan 

konsentrik sederhana. Otot –otot dapat secara langsung menyimpan ketegangan yang 

dikembangkan dengan peregangan yang cepatsehingga mereka memiliki energi 

elastis potensial. Hal ini dapat dianalogikan dengan, mekanisme karet gelang 

setiapkali anda meregangkannya, karet gelang memiliki potensi untuk lebih cepat 

kembali seperti semula kepanjang asalnya (Chu dan Myer, 2013). 

Reflek peregangan adalah suatu mekanisme lain yang merupakan bagian 

integral dari siklus pemendekan dan peregangan. Contoh umum reflek peregangan 

adalah cidera lutut ketika tendon paha bagian depan dipukul dengan palu karet. 

Pukulan dengan menggunakan palu karet menyebabkan tendon paha bagian depan 

meregang. Peregangan itu dirasakan oleh otot paha bagian depan, yang berkontraksi 

sebagai respon (Chu dan Myer, 2013). 

Peregangan, atau myotatic, refleks merespon pada tingkat dimana otot 

diregangkan dan merupakan salahsatu refleks tercepat dalam tubuh manusia. Alasan 

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

tulang belakang dan kembali keserat otot yang bertanggung jawab untuk tindakan. 

Refleks lain lebih lambat daripada refleks peregangan karena mereka harus 

ditularkan melalui beberapa saluran (interneuron dan ke sistem syaraf pusat) 
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sebelum reaksi timbul. Karena penundaan minimal pada refleks peregangan, otot 

mengalami tindakan lebih cepat selama SSC. Dibandingkan dengan metode tindakan 

lain, respon yang terjadi terhadap peregangan toto akan terlambat digunakan bagi 

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

Selain waktu respon, kekuatan respon juga menjadi faktor pertimbangan ketika 

menentukan bagaimana plyometric single leg speed hop berhubungan dengan kinerja 

olahraga. meskipun waktu respon dari refleks peregangan tetap hampir sama dari 

setelah pelatihan, pelatihan akan merubah kekuatan respon dalam hal tindakan otot. 

Saat otot diregangkan atau diperpanjang, potensi kekuatan konsentric 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 disebabkan berat badan individu itu sendiri (seperti berlari atau 

melompat) atau objek eksternal (misalnya tembakan, kantong pemblokiran, seorang 

lawan) (Chu dan Myer, 2013). 

3. Indikasi  

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

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

gastrocnemius dengan kecepatan yang tinggi dengan peuh power. Melalui latihan 

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

sehingga akan mendukung kegiatan olahraga yang membutuhhkan daya ledak otot 

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

terdapat peningkatan kekuatan otot tungkai yang signifikan kepada siswa SSB 

ASIFA Malang. 
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4. Kontra Indikasi  

Menurut Davis et al., (2015) mengatakan bahwa kontra indikasi program 

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

subakut, straint akut atau subakut, unstabil join, dan keterbatasan jaringan lunak 

akibat pasca oprasi. Yang harus dipertahankan juga dalam kontra indikasi dalam 

latihan plyometric ialah atlet atau seseorang yang akan menjalani program latihan ini 

tidak memiliki kekuatan dasar dalam arti power atau daya ledak, kordinasi motorik 

dan kontrol motorik lebih baik dihindari, karena hal ini akan dapat mengakibatkan 

cidera baru. 

5. Dosis latiha Single Leg Speed Hop 

Moeleok dan Tjokronegoro (2001), pemberian dosis latihan harus 

direncanakan, disusun dan diprogram dengan baik sehingga tujuan yang telah 

direncanakan dapat dicapai dengan maksimal. Dalam pembuatan program latihan 

menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan program latihan 

untuk latiha plyometric antara lain intensitas latihan, repetisi dan set serta untuk 

meningkatka power otot tungkai diantaranya : 

Tabel dosis latihan Single Leg Speed Hop 

(Moeloek dan Tjokronegoro, 2001) 

Minggu Komposisi Keterangan 

1 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 10 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

2 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 12 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

3 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 14 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

4 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 17 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 
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5 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 10 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

6 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 12 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

7 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 14 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

8 Jarak lintasan : 10 Meter 

Pengulangan : 17 Kali 

Repitisi : 3 Set 

Diantara set memberikan 

recovery/istirahat selama 2 meit 

 

6. Teknik Latihan  

Latihan Single Leg Speed Hop merupakan salahsatu bentuk latihan plyometric 

yang dapat meningkatkan kekuatan power otot tungkai jika dilatih berulang-ulang 

dengan beberapa latihan yang meningkat dapat meningkatkan power otot tungkai 

(Sabah, 2013). 

 

Gambar 2.1 Singel Leg Speed Hop (Olszewski, 2016) 

Lalu mulailah melompat ke depan dengan cepat hingga posisi kaki berada 

dibawah pantat. Jarak melompat sekitar 10-25 meter. Selanjutnya mendarat dengan 

menggunakan satu kaki. Jika tumpuan atau tolakan menggunakan kaki kanan, maka 

pada saat mendarat 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 stabilisasi lateral yang lebih besar 

(Furqon dan Doewes, 2002). 
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B. Tendangan Jarak Jauh 

1. Definisi 

Seorang pemain sepakbola agar dapat bermain dengan baik dan benar dia harus 

bisa menguasai teknik menendang bola dengan baik dan benar, tendangan 

merupakan usaha untuk memindahkan bola. Menendang bola adalah salahsatu 

karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan. Tujuan menendang bola 

adalah untuk mengumpan (passing), menendang kegawang (shooting), dan 

menggagalkan serangan lawan (sweeping). Tendangan dalam hal ini adalah 

menyepak bola dengan teknik yang benar sehingga bola berpindah dari titik ke titik 

lain dengan cara melambungkan bola sejauh-jauhnya (Sucipto, 2000). 

Teknik tendangan jarak jauh dimulai dari mencondongkan badan dan 

mengayunkan kaki yang akan digunakan menendang bola dengan ayunan tinggi 

kebelakang, kaki tumpuan diletakan sedikit lebis condong kebelakang selama 

melakukan tendangan untuk memberikan angkatan kepada hasil tendangan 

diusahakan perkenaan bola pada posisi separuh dari bawah dan gunakan lengan 

sebagai penyeimbang. Perpanjang tendangan dengan gerak lanjut yang kuat untuk 

menambah jarak hasil tendangan. Teknik-teknik tendangan kura-kura kaki bagian 

dalam untuk melakukan tendangan jarak jauh, perkenaan kaki pada bola saat 

ditendang hendaknya menggunakan kurakura kaki atau kaki bagian dalam agar 

mendapat hasil yang maksimal (Danny, 2007). 

Sukatamsi (2011) adapun teknik menendang dengan kura-kura kaki bagian 

dalam yaitu letak kaki tumpu, kaki yang menendang, sikap badan, bagian bola yang 

ditendang. 
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Tendangan Jarak Jauh 

a) Kondisi Fisik 

Menurut Santoso (2015), komponen kondisi fisik yang mempengaruhi dalam 

tendangan jarak jauh yaitu : kekuata (strenght), daya tahan (endurance), kelenturan 

(flexibility) dan daya ledak (power).  

b) Stabilisasi core 

Willardson (2014), mengatakan bahwa core yang stabil juga penting untuk 

mengontrol ekstrimitas bawah saat menendang bola  mengoper, dan menendang 

bola, pemain dapat mengkombinasikan bebragai gerakan ekstrimitas bawah. Core 

stability sangat berpengaruh terhadap ekstrimitas bawah, mekanisme saat 

pembentukan gerakan, core dan ekstrimitas harus stabil sebagai inisiasi sebelum 

terbentuk nya gerakan pada ekstrimitas. Jika otot stabilisator tidak teraktivasi dengan 

baik, maka akan menimbulkan adanya kompensasi stabilisasi dari otot yang 

fungsinya bukan sebagai stabilisator (Ragajeng2016). 

c) Keseimbangan  

Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi saat 

diam maupun bergerak dalam aktifitas fungsional (Aggarwal et al., 2010). 
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3. Alat Ukur Tendngan jarak Jauh 

Untuk mengukur tendangan jarak jauh maka digunakan meteran dengan 

menggunakan rumus phytagoras untuk mengetahui jarak jauhnya tendangan 

(Faidlulloh dan Kuswabdari 2009). 

C² =  A² + B² 

A² =  C² – B²  

B² =  C²– A² 
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Gambar 2.2 Alat ukur meteran dengan rumus phytagoras 

Sumber: (Faidlulloh dan Kuswandari 2009). 
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C. Anatomi dan Biomekanik 

1. Anatomi  

Kirkendall (2011) daalam hal ini menendang bola terdapat gerakan dan bagian 

tubuh yang berkerja, diantaranya adalah :  

a) Gerakan menendang adalah gerakan yang terjadi dalam bidang sagital dan 

terletak pada aksis atau sumbu frontal dan melibatkan pinggul, lutut dan 

pergelangan sendi kaki.  

b) Tulang coxae (pinggul) yang terlibat adalah femur dan korset panggul yang 

membentuk bola dan soket bersama. 

c) Knee joint (lutut) yang terlibat adalah femur dan tibia yang membentuk sendi 

engsel. 

d) Ankle joint (tulang pergelangan kaki) yang terlibat adalah tibia dan cancaneus 

yang membentuk sendi dimodifikasi. 

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  Hamstring (m. Biceps femoris, m. 

Semimembranosus, m. Semitendonosus) 

ankle plantar fleksi Gastroct (m. Gastrocnemius) 
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2) Fase Menendang 

Tabel 2.2 Biomekanik Fase Menendang 

(Djauhari, 2013) 

Joint 

Involved 

Actions muscles 

hip Fleksi  Iliopsoas 

knee Ekstensi  Otot quadriceps (rectus femoris, vaastus 

medialis, vastus lateralis and vastus 

intermedialis) 

ankle Plantar fleksi gastrocnemius 

 

A) Origo dan Insersio  

Tabel 2.3 Origo dan Insersio 

(Djauhari, 2013) 

No. Nama otot Origo Insersio 

1. m.Gluteus Maximus Permukaan gluteal ilium, 

fascia lumbar, sacrum, 

ligament sacrotuberous 

Tuberositas 

Gluteal & tractus 

iliotibialis 

2. m. Gluteus minuus  Permukaan gluteal ilium Trochanter 

mayor femur 

3. m. Biceps femoris Linea aspera femur, 

tuborositas 

ischiadiadicum, membagi 

tendon sama besarnya 

dengan semitendonesus 

dan mesimembranosus 

Permukaan 

lateral caput 

fibula 

4. m. Semitendinosus  Tuborositas ischiadicum, 

membagi tendon sama 

besarnya dengan 

semitendinosus & biceps 

femoris 

Permukaanmedial 

dari superior 

tibia melalui 

tendon 

pesanserinus 

5. m.Semimembranosus Tuborositas ischiadium, 

membagi tendon sama 

besarnya dengan biceps 

femoris  

Permukaan 

posterior medial 

condylus tibia 

6. m.Gastrocnemius Caput medial & lateral 

permukaan posterior 

condylus femoralis  

Permukaan 

posterior 

calcaneus 

membentuk 

tendon archilles 

7. m.iliacus Fassa iliaca Trochanter minor 

os femur 

8. m. psoas major Processus transpersus 

T12-L5 

Trochantor minor 

os femur 
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9. m. psoas minor Permukaan lateral T 12 

dan L 1 vertebrea & 

antara discus 

intervertebralis 

Pectineal line 

dan iliopublic 

10. m. rectus femoris Spinal iliaca anterior 

inferior & bagian 

superior lekukan 

acetabulum 

Tuborositas tibia 

11. m. vastus medialis Linea intertrochanterica 

& bagian mideal linea 

aspera 

Tendon patela & 

tuborositas tibia 

12. m. vastus lateralis Trochantor major & 

permukaan lateral atas 

lenea aspera 

Tuborositas tibia 

13. m. vatus intermedius  2/3 atas anterior & 

permukaan lateral os 

femur 

Tuborositas 

tibialis 

14. Tensor fascia latae Spina iliaca anterior 

superior 

Condylus lateral 

tibia 

15. m. sartorius Spina iliaca anterior 

superior permukaan  

Permukaan 

antero medial 

atas os tibia tepat 

di pes anserinus 

16. m. rectus abdominus pubis Costa cartilage 

ribs 5-7 procecus 

xiphoid sternum 

17. m. eksternal obliques Ribs 5-7  Tuberculum 

pubiculum, linea 

alba, crista iliaca 

18. m. quadratus 

lumborum 

Crista, iliacaligament 

iliolumbale 

Dari ribs terakhir 

& prosesus 

tranversus dari 

vertebrae lumbal 

19. m.popliteus Condylus lateral Posterior 

proksimal shaft 

tibia 

20. m. gracilis ½ bawah symphisis pubis 

& ½  atas arcus pubis 

Permukaan 

medial dari 

superior tibia 

21. m. tibialis anterior Condylus lateral & 

lateral proksimal shaft 

tibia  

Basis metatarsal 

1 & medial 

cuneiform 

22. m. tibialis posterior Membrane interosseae 

yang berada di antara 

tibia & fibula 

Navicular & 

sebagian besar 

tarsal & 

metatarsal 

23. m. peroneus longus Interosessus membrane, 

pesterior permukaan 

tibia, 2/3 permukaan 

superior medial fibula 

Basis metatarsal 

1 
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B) Peran Otot 

Tabel 2.4 Peran Otot 

(Djauhari,2013) 

No. Phase  Regio  Peranan  

1. Preparation 

phase 

Hip (extension) 

knee (flexion) 

ankle (plantar 

flexion) 

Agonist : m. Gluteus maximus 

Antagonis : m. Psoas major,  m. 

Psoas minor, tensor pascia latae, 

m. Rectus femoris, m. 

Semitendonosus, m. 

Semimembranosus 

Neutralizers :m. Glureus 

minimus  

2. Kicking 

phase 

hip (flexion) knee 

(extension) ankle 

(plantar flexion) 

Agonist : m.psoas major, m. 

Psoas minor 

Antagonists : m.gluteus maximus, 

m.biceps femoris, 

m.semitendonosus, 

m.semimembranosus 

Synergists : m.iliacus, m.tensor 

fascia latea, m.rectus femoris, 

m.sartorius 

Fixators : m.rectus abdominus, 

m.obliques, m.quadratus 

lumborum 

Agonist : m.quadriceps 

Antagonist : m. Hamstring 

Synergists : m.sartorius, m. 

Popliteus 

Agonist : m. gastrocnemius 

Antagonist : m.tibialis anterios 

Synergists : m. Tibialis posterior, 

peroneus longus 
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2. Biomekanik Tendangan 

a) Manik et al., (2017) memaparkan, saat posisi menendang awalnya tubuh 

berperan sebagai pivot/sumbu untuk kaki yang menendang dengan posisi yang 

sangat kuat untuk gerakan dalam bidang sagital. Saat menendang, kaki yang 

mengayun atau menendang tidak menyentuh2/3 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 dalam 

sepak bola dapat diuraikan dalamm beberapa fase yaitu :  

1) Trunk gerak yang terjadi adalah stabilisasi untuk rotasi trunk kearah kanan, dimana 

otot yang berkerja adalah otot-otot abdominal, otot-t-otot postural, erector spine 

serta dibantu m. Iliopesoas.  

2) Hip dexstra gerakan yang terjadi gerakan yang terjadi adalah extensi dengan otot- 

otot yang berkerja meliputi m. Gluteus maximus serta hamstring. 

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

eksesentrik/memanjang dengan otot-otot yang berkerja meliputi m.gluteus medius, 

m.gluteus minimus serta hamstring. 

4) Knee dextra gerakan yang terjadi adalah flexi dengan otot-otot yang berkerja meliputi 

hamstring dan m.popliteus. 

5) Knee sinistra gerakan yang terjadi adalah extensi eksentrik/memanjang dengan otot 

yang berkerja adalah m.quadriceps. 

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

otot yang terjadi dalam plantar fleksor. 

7) Ankle sinistra gerak yang terjadi adalah plantar flexi eksentrik/memanjang dengan 

otot yang berkerja adalah plantar fleksor. 
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b) Fase kicking. Sebelum melakukan tendangan (menggunakan kaki terkuat) maka 

letakan lah kaki yang sebaliknya disisi yang berlawanan dan sedikit lebih kebelakang 

dari bola yang jika ditarik garis lurus membentuk sudut 45 derajat. Posisi kaki yang 

berlawanan akan menentukan luncuran bola. Jika kaki yang berlawanan berada 

dibelakan bola, maka jalan nya bola akan melambung dengan sendirinya perkenaan bola 

tepat dibagian bawah. Jika kaki tepat disisi kiri bola, jalan nya bola akan mendarat atau 

menggelinding di tanah, karena perkenaan nya berada dibagian atas bola. Jika letak kaki 

kiri sedikit lebih kebelakang sekitar 45 derajar maka dapat diprediksi jalannya bola 

lurus dan mendatar, sebab perkenaan bola berada dibagian tengan antara atas dan 

bawah. Menendang dengan menggunakan punggung kaki maksudnya adalah perkenaan 

bola paka kaki tepat pada bagian punggung kaki. Menendang dengan punggung kaki 

adalah cara yang paling sering digunakan bila yang diharapkan adalah tendangan 

dengan kekuatan maksimal dengan laju bola yang cepat. Setelah dirasa kaki kiri cukup 

nyaman maka ayunkanlah kaki kanan yang masih dibelakang sekuat-kuatnya dengan 

tetap memperhatikan perkenaan  kaki dengan bola dan perkenaan kaki. Perkenaan pada 

punggung kaki berarti keadaan ankle dalam posisi ekstensi atau jika ditarik lurus sejajar 

dengan tulang kering/tibia. Berikut adalah gerakan menendang (tendangan kaki kanan) 

pada fase kicking dilihat dari bagian tubuh, gerakan dan otot yang berkerja. 

1) Trunk gerakan yang terjadi adalah stabilisasi dengan otot yang berkerja adalah otot-

otot abdominal, otot-otot postural, erector spine serta dibantu m.ilio psoas. 

2) Hip dextra  gerakan yang terjadi adalah interrnal rotasi  dan flexi dengan otot-otot 

yang berkerja meliputi m. Tensor fascia lata, m.rectus femoris, m.iliopsoas, m. 

Sartorius serta grub adduktor. 

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

m.gluteus maximus, hamstring, dan m.adduktor magnus. 
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4) Knee dextra gerakan yang terjadi adalah extensi dengan otot yang berkerja adalah 

otot m.quadriceps. 

5) Knee sinistra gerakan yang terjadi adalah extensi adalah otot m.quadriceps. 

6) Ankle dextra gerakan yang terjadi adalah plantar flexi dengan otot yang berkerja 

adalah plantar flexor. 

C) Fase follow through, dimulai dari pelepasan obyek/bola sampai dengan posisi 

flexi hip secara penuh. Setelah bola ditendang menggunakan kaki kanan, bisa diikuti 

dengan melangkah maju kedepan satu sampai dua langkah. Berikut adalah proses 

gerakan menendang (tendangan kaki kanan) pada Fase follow through dilihat dari 

posisi tubuh, gerakan dan toto yang berkerja. 

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

serta abduksi eksentrik. Otot-toto yang berkerja meliputi hamstring, m.gluteus 

medius, m. Quadratus lumborun, m. Gluteus maximus serta m.firiformis. 

2) Knee dextra gerakan yang terjadi adalah flexi eksentrik dengan otot yang berkerja 

adalah hamstring. Tiap perbedaan variasi tendangan menghasilkan perbedaan atau 

variasi lamanya tiap fase. Seperti kebanyakan latihan rantai terbuka (open chain 

exercise), kebebasan dari segmen sebelah distal memberikan variasa inti dalam 

performa skill. 
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D. Sepakbola 

1. Definisi sepakbola 

Sepakbola merupakan permainan yang dilakukang dengan cara menendang 

bola yang diperebutkan antara pemain dengan maksud untuk memasukan bola 

kegawang lawan dan menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan atau kebobolan 

bola (Fauzi, 2013). Permainan bisa dilakukan dengan seluruh anggota badan kecuali 

dengan kedua lengan (tangan). Hampir keseluruhan permainan sepakbola dilkukan 

dengan keterampilan kaki, kecuali penjaga gawang dalam memainkan bola bebas 

dengan seluruh anggota badannya, dengan kaki ataupun tangan sesuai peraturan 

(Anam, 2013). 

Sepakbola dimainkan didalam lapangan yang luas, leih dari 90 menit tanpa 

waktu istirahat yang teratur. Pemain dapat menempuh jarak 8 sampai 12 kilometer 

selama pertandingan, yang terdiri dari 24 persen berjalan, 36 persen joging, 20 

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

selagi dalam kepemimpinan bola (Reilly, 1996 dan Willardson, 2014). 

Tujuan sepakbola moderen saat ini adalah bagaimana cara memasukan bola 

sebanyak-banyaknya kegawang lawan, dengan mengandalkan kemampua dan 

kerjasama tim yang kompak, sehingga dalam permainan sepakbola penguasaan 

teknik, kondisi fisik, pengembangn taktik dan memiliki mental yang kuat sangat 

penting sekali (Anam, 2013). 

Menurut willardson (2014), mengatakan sepakbola sangat bergantung pada 

banyak kualitas atle yang berbeda-beda. Kecepatan, kelincahan, daya ledak, 

fleksibilitas, kekuatan dan kapasitas serobik adalah semua komponen yang harus 

dilatih untuk meningkatkan kualitas permainan. Teknik dalam sepakbola menurut 
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Anam (2013), merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan secara 

tepat, cermat, dan harmonis. 

2. Teknik Dasar Dengan Bola 

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

dilakukan dengan bola, yaitu terdiri dari:  

a) Talking 

Memotog alur bola yaitu dengan cara mencegat, melewati, atau dengan 

menguasai bola dari lawan. Masin-masing teknik memerlukan keseimbangan dan 

kontrol tubuh, waktu yang pas serta perhitungan yang baik dan percaya diri 

(Luxbacher, 2013). 

b) Heading  (menyundul) 

Menyundul bola pada dasarnya adalah memainkan bola dengan menggunakan 

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

untuk mematahkan serangan lawan atau membuang bola (Nusufi, 2012). 

c) Menggiring Bola (dribling) 

Pada dasarnya menggiring bola adalah salahsatu usahaa untuk menggiring bola 

dengan teknik terputus-putus atau pelan, dalam meggiring bola bagian kaki yang 

digunakan sama dengan kaki yang digunakan untuk menendang bola. Menggiring 

bola bertujuan untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat 

waktu dalam permainan.  

d) Kicking (menendang) 

Menendang bola merupakan salahsatu usaha untuk memindahkan bola dari 

satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki. Menendang 

bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, menggelinding, maupun bola 

melayang di udara (Anam, 2013). 
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E. Sepakbola Anak Usia 12-13 Tahun 

1. Klasifikasi Kelompok Umur Dalam Sepakbola Indonesia 

Agar dapat memproleh hasil yang maksimal, maka durasi atau waktu latihan 

nya pun harus disesuaikan dengan usia. Disetiap usia harus diberikan wktu latihan 

yang berbeda untuk mencapai level elit atlet. Diusia 9-12 tahun diberikan waktu 

latihan 3 jam dalam 1 minggu, 12-15 tahun diberikan waktu latihan 8 jam dalam 1 

minggu, dan usia 15-18 tahun diberikan waktu latihan selama 14 jam dalam satu 

minggu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan waktu latihan yang 

diberikan akan meningkat seiring bertambahnya suia.  

Selain porsi latihan, pembagian porsi latihan dengan pertandingan (uji tanding 

atau kompetisi) harus disesuaikan dengan usia. Pembagian usia menurut teori  LTAD 

(long term athlete development) dibagi berdasarkan tahap pembinaan meliputi 2 

tahap yaitu : (footbal.com). 

a) Tahap dasar (Fundamental stage) usia 6-10 tahun difungsikan untuk melatih 

kemampuan dasar motorik seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, 

dan tidak dianjurkan untuk diikutsertakan dalam kompetisi atau turnamen. 

Selain itu pada tahap pertama atlet dikenalkan dengan aturan-aturan dan etika 

dalam permainan sepakbola. 

b) Tahap latihan untuk berlatih (training to train) usia 10-14tahun difokuskan 

pada latihan fisik dan teknik seperti pembagian porsi latihan dengan 

pertandingan 75 banding 25. Disamping itu, pertandingan yang dilakukan tidak 

ditekankan pada kemenangan yang harus dicapai tetapi lebih kepada penerapas 

skill didalam pertandingan untuk membangun kepercayaan diri atlet. Oleh 

karena itu penambahan durasi latihan disetiap minggu nya dan pembagian porsi 
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latihan dengan pertandingan berdasarkan usia dapat di implamentasikan oleh 

para pelatih untuk membentuk pemain profesional di usia 18 tahun. 

2. Fase Pengembangan Sepakbola 

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

yang sangat beggus atau yang sering disebut golden age of learning. Dalam 

fase ini sangat penting diterapkan diterapkan untuk pembelajaran sepakbola, 

karena diusia ini akan cepat diserap oleh pemain. Pase ini sangat efektif untuk 

pemain belajar skill aksi-aksi sepakbola baru. Dalam arti skill aksi-aksi untuk 

memaksimalkan fungsional yang ada (Bola.com, 2016). 

3. Konsep Latihan Sepakbola Usia 12-13 Tahun  

PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh indonesia) menjabarkan dalam fokus yang 

akan diterapkan pada pembelajaran setiap pasenya. 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 bepakbola 

PSSI fokus pada 4 skill yaitu : strike tha ball (passing, shooting, heading) 

dribbling, first touch, 1 vs 1. Serta juga menyempurnakan gerak mootoric, 

kelincaahan, dan kordinasi. Selanjutnya yag dijabarkan merupakan sebuah 

teknik dasar dala sepakbola usia dini (Bola.com, 2016). 
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F. ASIFA (Aji Santoso Internasional Foodball Academy)

1. Definisi Akademi Sepakbola

Menurut Bactiar et al., (2013) akademi sepakbola merupakan tempat atau

wadah yang memfasilitasi dalam pengembangan, pembinaan yang terus 

berkesinambungan dan terpadu terhadap pembinaan sepakbola dari usia dini hingga 

tahap pemain senior yang siap berkompetisi, serta mencanangkan program kompetisi 

belajar dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. 

2. Sejarah ASIFA

ASIFA (Aji Santoso Internasional Foodball Academy) berdiri pada tahun 2013

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

inernasional. Aji Santoso sebagai founder dan sekaligus direktur teknik(RRI.co.id, 

2017) walaupun SSB ini baru tergolong berdiri 3 tahun, tetapi sudah cukup banyak 

melahirkan pemain-pemain sepakbola yang profesional. Hal ini terbukti dengan 

adanya pemain-pemain jebolan akademi ASIFA yang berlaga di level tirtinggi 

dikompetisi liga indonesia seperti Sadil Ramdani dan Boby Irawan yang kini 

membela tim persela lamongan serta Muhammad Rafly yang kini bermain di klub 

Arema FC (RRI.co.id, 2017). 


