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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sepakbola 

 Sepakbola merupakan permainan yang dilakukan oleh duaregu/tim, setiap 

tim terdiri atas 11 orang. Permainan ini membutuhkan kerja sama tim yang 

kompak. Disamping itu, variasi dan kombinasi teknik-teknik dasar juga 

diperlukan dalam permainan (Chandra dkk, 2010). 

Sepakbola merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang 

dimainkan secara beregu. Pemain dalam sepakbola sebelas orang tiap tim. 

Oleh karena itu, setiap regu pemain sepakbola disebut kesebelasan.  Dalam 

sepakbola, setiap pemain memainkan bola dengan menggunakan seluruh 

anggota badan kecuali tangan tidak di perbolehkan. Hanya pemain sepakbola 

yang menempati posisi sebagai penjaga gawang (kiper) yang diperbolehkan 

menggunakan semua anggota badan selama dalam batas garis meter 

(Pramono, 2010). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sepakbola 

adalah permain yang dimainkan oleh 2 regu yang terdiri dari 11 pemain, 

termasuk penjaga gawang. Setiap regu berusaha memasukkan bola ke gawang 

lawan dalam permainan yang berlangsung 2x45 menit. Suatu kesebelasan 

dinyatakan pemenang apabila kesebelasan tersebut dapat memasukkan bola 

ke gawang lebih banyak dan kemasukkan bola lebih sedikit jika dibanding 

dengan lawannya. 
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B. Teknik dasar dalam Sepakbola 

Menurut Hartomo (2010), Teknik dasar dalam permainan sepakbola 

adalah teknik umum sepakbola yaitu semua gerakan yang terdapat atau 

dilakukan dalam sepak bola, Teknik dasar sepak bola merupakan bagian yang 

sangat penting. Sebagai seorang pemain sepakbola, kemahiran dalam segi 

teknik merupakan kebutuhan yang utama. Pemain yang memiliki teknik dasar 

yang baik dalam mengolah bola, maka pemain tersebut dapat bermain sepak 

bola dengan baik pula dan seorang pemain sepakbola harus menguasai teknik-

teknik dasar permainan sepakbola, antara lain : 

1. Menendang bola (kicking) : Menggunakan punggung kaki, kaki bagian 

dalam, punggung kaki bagian dalam, dan punggung kaki bagian luar. 

2. Menghentikan atau mengontrol bola : menghentikan bola yang bergulir 

di tanah dengan kaki bagian dalam, menghentikan bola dengan kura-

kura kaki, menghentikan bola dengan paha, serta menghentikan bola 

dengan dada dan kepala. 

3. Teknik menyundul bola : meneruskan bola atau mengoper bola kepada 

teman, memasukkan bola ke mulut gawang lawan atau membuat gol, 

memberikan umpan kepada teman untuk membuat gol, dan menyapu 

bola di daerah pertahanan sendiri untuk mematahkan serangan lawan. 

4. Teknik menggiring bola : menggiring bola dilakukan dengan berlari 

sambil mendorong bola agar bergulir terus menerus di atas tanah. 

Menggiring bola hanya dilakukan saat bebas dari lawan. Bagian kaki 

yang efektif untuk menggiring bola antara lain bagian kaki sebelah 

dalam, pungguk kaki, kaki bagian luar. 
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5. Teknik gerak tipu dengan bola : dilakukan apabila seorang pemain 

sedang menguasai bola berusaha melewati lawan dengan melakukan 

gerakan yang tidak sebenarnya sehingga lawan mengira itu gerakan 

yang sebenarnya. Gerakan tipu bertujuan untuk menipu atau 

mengelabuhi lawan sehingga dapat melampaui lawan, gerakan tersebut 

bisa dengan gerakan kaki, badan, atau berhenti tiba-tiba. 

6. Merampas (tackling) : prinsip teknik merampas bola meliputi 

menempatkan diri sedekat mungkin dengan pemain lawan yang sedang 

menggiring bola, pandangan selalu pada bola, memperhatikan langkah 

kaki dan gerak tipu lawan, memperhatikan ketepatan waktu dalam 

merampas bola yaitu saat lawan kehilangan keseimbangan badan atau 

jauh dari bolawaktu akan menembakkan ke gawang, serta penggunaan 

bagian kaki yang digunakan untuk merampas bola. 

7. Teknik melempar ke dalam (throw-in) : lemparan ke dalam terjadi 

karena  bola meninggalkan lapangan dari garis samping. Untuk memulai 

permainan dilakukan lemparan ke dalam, dilakukan dengan kedua 

tangan dan bola harus dilepas di atas kepala. 

8. Teknik Passing adalah mengoper atau memindahkan momentum bola 

dari satu pemain ke pemain lainnya dalam pertandingan sepakbola. 

Tehnik Passing sangat perlu dikuasai oleh pemain bola agar pola 

permainan yang diinginkan bisa berhasil dengan baik dalam menyerang 

atau bertahan. Ada 2 teknik dasar passing pada sepak bola : 
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a. Short Pass : Teknik membagi bola atau mengoper bola ke rekan 

se-tim yang jaraknya dekat dan tidak memerlukan kekuatan yang 

banyak. 

b. Long Pass : Teknik mengoper bola ke rekan satu tim dengan jarak 

yang sangat jauh dan memerlukan power dalam sebuah passing. 

 

C. Long Passing 

Pada permainan sepakbola, passing merupakan teknik yang paling banyak 

dilakukan sepanjang pertandingan jika dibandingkan teknik-teknik yang lain. 

Passing dapat diarahkan ke mana saja dan keras lemahnya tendangan dapat 

diatur  menurut kehendak pemain tersebut dengan menguasai bermacam-

macam cara mengoper bola yang baik.  

Menurut Hartomo (2010), tendangan dengan punggung kaki akan 

menghasilkan tendangan yang keras dan jauh. Long Pass merupakan taktik 

dalam sepakbola, yaitu passing atau umpan  jarak jauh yang dapat dilakukan 

dalam fase tak bergerak maupun selama permainan berjalan dan bertujuan 

untuk : 

1. Memindahkan permainan dalam tahap terakhir dalam suatu serangan 

2. Memberi operan ke depan gawang 

3. Mematikan langkah pemain lawan yang datang menyongsong 

4. Untuk menendang ke gawang pada saat penjaga gawang lawan ke luar 

dari sarangnya 
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Menurut Hartomo (2010) meneyebutkan bahwa dalam tendangan dapat 

dilakukan dengan bermacam-macam bagian kaki antara lain punggung 

kaki, kaki bagian dalam, punggung kaki bagian dalam, dan punggung kaki 

bagian luar. Setiap bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola, 

menghasilkan tendangan yang berbeda. 

 

 

Gambar 2. 1. Menendang bola dengan punggung kaki 

 

 Sucipto (2000), analisis gerak untuk melakukan tendangan 

menggunakan punggung kaki atau long pass adalah sebagai berikut :  

a. Posisi badan berada di belakang bola sedikit serong ± 40º dari garis 

lurus bola, kaki tumpu diletakkan di samping belakang bola ± 30 cm 

dengan ujung kaki membuat sudut 40º dengan garis lurus bola 

b. Kaki tendang berada di belakang bola dengan ujung kaki serong ± 

40º ke arah luar. Kaki tendang tarik ke belakang dan ayunkan ke 

depan sehingga mengenai bola, pergelangan kaki ditegangkan 

c. Gerak lanjutan kaki tendang diangkat dan diarahkan ke depan 

d. Pandangan mengikuti arah bola ke sasaran 
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D. Faktor yang mempengaruhi Long Passing 

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan, antara lain : tingkat 

kesulitan, pengalaman, keterampilan sebelumnya, jenis keterampilan, 

perasaan, dan kemampuan mengantisipasi gerak. Dapat diartikan bahwa jika 

sasarannya dekat pasti mudah untuk melakukan ketepatan tendangan, 

sebaliknya jika sasarannya jauh pasti akan sulit melakukannya, jika 

sasarannya besar pasti akan lebih mudah melakukan ketepatan tendangan bila 

dibandingkan dengan sasaran yang lebih kecil. Berikut otot yang diperlukan 

untuk menendang terdiri dari dua fase yaitu (Sukadiyanto, 2002) : 

1. Fase Persiapan 

                Tabel 2.1 Otot Fase Persiapan 

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 M. Gastrocnemius 

 

2. Fase Menendang 

                                      Tabel 2.2 Otot Fase Menendang 

Joint 

Involved 

Actions   Muscles 

Hip Fleksi M. Iliopsoas 

Knee Ekstensi Quadriceps (m. rectus femoris, m. 

vastus medialis, m. vastus 

lateralis and m. vastus 

intermedialis) 

Ankle Plantar fleksi M. Gastrocnemius 
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E. Pengukuran Long Passing 

Menendang bola dari batas yang telah ditentukan dalam menendang tanpa 

menggunakan awalan, dan bola dalam keadaan diam. Bola ditendang saat 

atlet sudah siap untuk mengambil tendangan, bola ditendang sekeras-

kerasnya, melambung ke udara dan arah batas yang ditentukan. Hasil dari 

tendangan diambil dari jarak saat bola ditendang hingga tempat pertama 

jatuhnya bola ke tanah. Diberi kesempatan menendang tiga kali, hasil yang 

diambil berdasarkan hasil tendangan yang terjauh, tendangan dinyatakan 

gagal apabila bola yang ditendang keluar dari batas yang telah ditentukan 

(Arifin, 2009). 

 Berikut cara menghitung Long Passing seorang atlet : 

 

 

Gambar 2. 2 Diagram Lapangan Long Pass Test 

Sumber : Arifin (2009) 

 

Tabel 2.3 Tabel Kriteria Skor Penilaian Long Pass 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arifin (2009) 

Skor (Meter) Kriteria 

> 45  Sangat Baik 

31 – 45  Baik 

16 – 30  Cukup 

0 – 15 Kurang 
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F. Karakteristik pemain dengan tingkat usia  

Karakteristik pemain dengan tingkat usia menurut Scheuneman, 2012 yaitu : 

1. Tingkat Pemula (Usia 5-8 tahun) 

Pada tingkat usia ini, anak anak masih belum memiliki kemampuan 

layaknya orang dewasa yang sudah mengerti teknik-teknik cara bermain 

sepakbola dan anak-anak juga masih mengalami kebersamaan dan 

berhubungan dengan teman-temannya masih sangat berpengaruh.  

2. Tingkat Dasar (Usia 9-12 tahun) 

Atlet dengan tingkat usia ini sering disebut sebagai “golden age of 

learning” yang artinya usia yang sangat baik untuk mengembangkan 

teknik dan pengertian akan teknik dasar dalam permainan sepakbola. Anak 

anak pada masa ini juga mengalami masa pra puber dan memiliki 

keterbatasan fisik terutama pada kekuatan dan ketahanannya sehingga 

latihan fisik yang diberikan hanya sebatas kecepatan dengan bola, 

kelincahan dan koordinasi. (Nonalisa, 2013). 

3. Tingkat Menengah (Usia 13-14 tahun) 

  Pada usia ini telah memiliki peningkatan yang baik tentang 

pengertian bermain sepakbola. Latihan yang paling diutamakan pada usia 

ini adalah latihan teknik, koordinasi dan flexibility. 

4. Tingkat Mahir (Usia 15-20 tahun) 

  Pada usia ini memiliki pertumbuhan fisik dan mental yang lebih 

baik. Semua bagian dapat diorganisasikan dan dikombinasikan dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi dari pemain. Kekuatan otot sangat 

berpengaruh untuk mengembangkan teknik dengan cepat dan usia ini 
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sangat penting untuk mengembangkan semua bagian dari pelatihan 

sepakbola untuk menyempurnakan pemahaman pemain tentang konsep 

permainan. 

G. IMT (Indeks Masa Tubuh) 

Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah parameter yang ditetapkan oleh WHO  

(Badan Kesehatan Dunia) sebagai pembanding berat badan dengan kuadrat 

tinggi badan. Pada atlet sepak bola sangatlah berpengaruh terhadap indeks 

massa tubuh, apabila seseorang itu gemuk atau kelebihan berat badan maka 

akan  mempengaruhi aktifitas seseorang itu sendiri. 

      IMT =  BB(kg) 

                  TB
2
(m) 

Perhitungan pada indeks massa tubuh (IMT) dapat diberikan dalam lima 

kriteria menurut Fratticcioli, et al (2004)  yaitu: Kurus berat ( < 17 kg/m
2
 ), 

kurus ringan (17,0-18,4 kg/m
2
), normal ( 18,5-25,0 kg/m

2
 ), gemuk ringan 

(25,1-27,0 kg/m
2
) dan gemuk berat (>27 kg/m

2
). 

 

H. Ankle Weight Exercise 

1. Definisi Ankle Weight Exercise 

Seorang olahragawan atau atlet harus mampu mendorong, 

mengangkat, menarik suatu benda baik itu diri sendiri atau beban dari luar. 

Istilah ini juga mencakup segala bentuk latihan melawan tahanan misalnya 

berat badan sendiri, barbell, dumble, ankle weight, tarik karet, jaket 

berbeban, dan sepatu beban. Ankle Weight adalah alat pemberat kaki yang 

terbuat dari kain yang diberi pemberat serbuk besi. Ankle weight dapat 



18 
 

 

dipergunakan pada kaki maupun tangan. Ankle Weight mempunyai ukuran 

panjang 28-34 cm dan berat terdiri dari 0,4kg, 0,9kg, 1,14kg, 2,25kg, dan 

3kg. 

                       

      Gambar 2.3 Ankle Weight       Gambar 2.4 Penggunaan Ankle Weight 

            Sumber: Nurcahyo (2010) 

 

2. Persiapan Latihan Ankle Weight Exercise 

Nurcahyo (2010), perlu juga diperhatikan persiapan-persiapan sebelum 

melakukan Ankle Weight Exercise. Persiapan-persiapan tersebut antara 

lain yaitu sebelum latihan lakukan pengecekan terhadap tanda-tanda vital, 

misalnya tekanan darah, denyut nadi, respirasi, temperatur dan tanyakan 

apakah memiliki gangguan kesehatan tertentu yang dapat menganggu 

pelatihan, misalnya memiliki masalah dengan jantung atau paru-paru. Dan 

berikut beberapa persiapan yang harus disiapkan sebelum melakukan 

penelitian : 

a. Perlengkapan 

Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain alat yaitu Ankle Weight 

sebagai modalitas dalam meningkatkan Long Passing, pluit, meteran, 

bola dan alat tulis. 
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b. Lapangan Sepak Bola 

Lapangan Sepak bola harus diperhatikan, karena lapangan 

berhubungan dengan rata tidaknya permukaan tanah. Serta ukuran 

rumput yang dibawah ukuran 10cm.  

c. Cuaca 

Perlu diperhatikan juga memilih waktu yang tepat, dikarenakan 

apabila musim penghujan air akan mudah tergenang dipermukaan 

tanah sehingga lapangan tidak layak dipakai sebagai penelitian. 

3. Dosis Latihan Ankle Weight  

 Latihan ankle weight dapat meningkatkan long passing pada atlet 

karena bentuk exercise telah dilakukan dan nantinya kekuatan otot tungkai 

yang meningkat. Hasil dari kekuatan otot dapat meningkatkan power. 

Program latihan ankle weight untuk meningkatkan long passing dalam 

bermain sepakbola dengan dosis latihan selama 3 kali dalam seminggu 

dengan 18 kali pertemuan dengan 10 set dengan 8 repetisi setiap setnya, 

dan diberi jeda waktu istirahat selama 30 detik setiap setnya (Harsono, 

2010).  

 

I. Metode De Lorme 

Pada latihan ini menggunakan metode latihan strengthening. Berikut ini  

latihan beban dengan beban 10 RM 8 SET (Lesmana 2005) : 

1. Responden melakukan : 

a. 10x terulang pada beban ½ dari 3 kg 

b. 10x terulang pada beban ¾ dari 3 kg 
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c. 10x terulang dengan beban 3kg 

2. Setiap sesi latihan diselingi dengan istirahat singkat  

3. Latihan menggunakan pendekataan warm-up membuat beban yang  

dipakai semakin meningkat pada beban yang kecil menuju beban yang 

tinggi. Sehingga beban yang dipakai nantinya meningkatkan setiap 

minggunya untuk meningkatkan power muscle. 

 

J. Mekanisme Peningkatan Kekuatan Otot dengan Latihan Beban 

Pada latihan beban akan memberikan dampak atau respon terhadap otot, 

dan berikut adaptasi yang terjadi pada tubuh yang terjadi setelah melakukan 

latihan yaitu (Lesmana,2005): 

a. Adaptasi Neuromuscular 

Pada orang yang tidak terlatih memulai program latihan penguatan 

pertama kali akan merasakan terjadinya peningkatan kekuatan otot 

secara derastis. Peningkatan kekuatan otot ini berlanjut secara linear 

selama 8-12 minggu (Lesmana, 2005). 

b. Adaptasi Struktural 

Adaptasi struktural pertama kali yang terjadi ketika latihan beban 

yaitu meningkatnya kekuatan jaringan otot itu sendiri. Peningkatan 

ukuran otot atau hypertropi otot skeletal sebagai adaptasi struktural 

utama. Kompensasi ini adalah suatu bentuk penyesuaian untuk 

meningkatkan kapasitas otot dalam menghasikan tegangan sehingga 

kekuatan otot meningkat (Lesmana, 2005). 

c. Adaptasi Metabolik 
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Adaptasi metabolik terdapat tiga enzim yang kompleks terlibat 

dalam adaptasi latihan beban yaitu  phosphocreatine ATP kompleks, 

glycogenolisis kompleks dan lypolysis kompleks. Adaptasi ini 

merupakan adapatasi yang terlibat dalam sistem energi yang digunakan 

selama latihan (Lesmana, 2005). 

 

K. Pengaruh Ankle Weight Exercise terhadap Peningkatan Jauhnya 

Tendangan Long Passing 

Latihan ankle weight  merupakan salah satu latihan beban. Latihan ankle 

weight meningkatkan kekuatan kinerja otot-otot pada tungkai, yang dilakukan 

dengan cara memberi beban pada tungkai bagian bawah (Fitriani,2017). 

Kekuatan otot adalah kemampuan badan dalam menggunakan daya. Serabut 

otot yang yang ada dalam otot akan memberikan respon apabila dikenakan 

beban dalam latihan, kekuatan merupakan daya penggerak setap aktivitas 

fisik, dan juga memegang peranan penting dalam melindungi atlet/kita dari 

kemungkinan cidera, kekuatan juga bias menjadikan atlet bisa lari lebih cepat, 

melempar lebih jauh, mengangkat lebih berat, memukul, menendang lebih 

keras (Lutan dkk, 2000). Salah satu faktor yang berperan dalam pencapaian 

tendangan adalah faktor kondisi fisik kekuatan otot tungkai. Dengan kata lain 

untuk mencapai tendangan harus ada unsur kondisi fisik terutama kekuatan 

otot tungkai yang digunakan untuk mengangkat paha dan menolak pada saat 

menendang bola. Selain itu seseorang yang memiliki tungkai yang kuat 

cenderung dapat meningkatkan kecepatan dan daya tahan sehingga dapat 

menendang bola dengan maksimal. 
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