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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sepak Bola 

1. Definisi Sepak Bola 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak 

diminati serta populer di seluruh penjuru dunia. Sepak bola telah dikenal 

5000 tahun sebelum masehi dan pertama kali yang mengenal sepakbola 

ialah bangsa China. Sepakbola saat itu diberi nama Tsu-Chu, yang 

bertujuan untuk melatih fisik tentara dan saat itu permainan ini 

dipertandingkan dalam rangka merayakan ulang tahun kaisar China 

(Hasanah, 2009). Seiring berkembangnya zaman, sepakbola berkembang 

di inggris dan mulai dimainkan oleh warga inggris, namun peraturannya 

masih baku sehingga permainan sepkbola dilakukan dengan brutal 

(Hasanah, 2009).  

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan bola 

dari bahan kulit dan setiap regunya terdiri dari 11 orang dengan tujuan 

untuk memauskan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan dan 

mempertahankan gawang agar tidak kebobolan bola dari lawan. Setiap 

pertandingan mempertemukan dua regu dimana tiap regu terdiri dari 11 

pemain. Salah satu pemain berperan sebagai  penjaga gawang atau kiper. 

Kiper adalah satu satunya pemain yang bertugas untuk mengkap bola ke 

gawang dari lawan dengan menggunakan tangan. Sedangkan sepuluh 

pemain lainnya dibagi menjadi 3 pemain bertahan (defender), 4 pemain 

gelandang (midfielder), dan 3 pemain penyerang (forward)  (Rohim, 

2008).  
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Sepak bola merupakan olahraga yang tidak banyak mengeluarkan 

biaya yang banyak dan fasilitas yang sulit. Permainan sepak bola hanya 

perlu lapangan, gawang, dan bola. Peraturan yang dibuat juga sederhana 

agar mudah diikuti dan dimainkan oleh masyarakat. Menurut Rohim 

(2008) menjelaskan bahwa sepak bola adalah permainan yang menantang 

secara fisik dan mental, kita harus melakukan gerakan yang terampil di 

bawah kondisi permainan yang waktunya terbatas, fisik dan mental yang 

lelah sambil menghadapi lawan, kita harus berlari beberap mil dalam satu 

pertandingan, dalam permaian ini kita harus memahami teknik permainan 

individu, kelompok dan beregu, untuk menentukan penampilan kita di 

lapangan. Sepak bola tidak terlepas dari konsep-konsep yang menunjang 

nilai sosial, individu, serta dapat meningkatkan kebugaran jasmani. 

  Sepak bola terdiri dari beberapa komponen kondisi fisik yang 

saling berkesinambungan satu sama lain meliputi strenght (kekuatan), 

power (daya otot), speed (kecepatan), agility (kelincahan), coordination 

(koordinasi) dan endurance (daya tahan) yang saling berhubungan satu 

sama lain (Sidik, 2014). 

2. Teknik-Teknik Sepakbola 

Berikut gerakan atau teknik-teknik dasar sederhana dalam sepakbola 

menurut Rohim (2008) : 

a. Gerakan tanpa bola 

1) Lari 

2) Lompat 

b. Gerakan dengan bola 

1) Menendang 
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2) Menahan bola 

3) Mengontrol bola 

4) Menggiring bola 

Beberapa teknik di dalam sepak bola menurut Hartomo (2010), 

yaitu : 

a. Teknik menendang (shooting) 

Teknik menendang bola dengan menggunakan punggung kaki, 

kaki bagian dalam, kaki bagian luar serta punggung kaki bagian 

dalam. 

b. Teknik menggiring bola (dribble) 

Menggiring bola sambil berlari dan mendorong bola agar terus 

menerus bergulir di atas tanah. Menggiring bola dilakukan saat 

bebas dari lawan. 

c.  Teknik gerak tipu 

Teknik ini dilakukan apabila seseorang pemain sedang 

menguasai bola berusaha melewati lawan dengan gerakan yang 

tidak sebenernya. Gerakan ini bertujuan untuk mengelabui lawan. 

Gerakan tipu ini menggunakan gerakan kaki, badan, atau berhenti 

secara tiba-tiba. 

d. Teknik menyundul bola (heading) 

Teknik dengan meneruskan bola atau mengoper bola ke teman, 

memasukan bola ke gawang lawan atau membuat gol, 

memberikan umpan kepada teman untuk mencetak gol. Dan 

menyapu bola di pertahanan sendiri terhadap serangan lawan. 
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e. Teknik menghentikan atau mengontrol bola 

Teknik untuk menghentikan bola yang bergulir di tanah dengan 

menggunakan kaki bagian dalam, menghentikan bola dengan 

kuda-kuda kaki, menghentikan bola dengan menggunakan paha, 

dan menghentikan bola menggunakan dada atau kepala. 

f. Teknik merampas (tackling) 

Teknik merampas bola dengan menempatkan diri dekat 

dengan pemain lawan yang sedang menggiring bola, pandangan 

selalu pada bola, memperhatikan gerak tipu dari lawan, 

memperhatikan ketepatan waktu dalam merampas bola lawan. 

g. Teknik melempar ke dalam (throw-in) 

Teknik lemparan ke dalam terjadi karena adanya bola 

yang keluar dari garis samping pembatas lapangan. Untuk 

mulai permainan kembali, dilakukan melempar bola dengan 

menggunakan kedua tangan dan bola harus di lepas di atas 

kepala.  

3. Karakteristik Pemaian Sepak Bola 

Karakteristik pemain sesuai dengan tingkat usia menurut Scheuneman, 

2012 yaitu : 

a. 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 sepak bola dan anak-anak juga masih mengalami 

kebersamaan dan berhubungan dengan teman-temannya masih sangat 

berpengaruh.  
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b. 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). 

c. 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. 

d. 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 sangat penting untuk mengembangkan semua bagian dari 

pelatihan sepakbola untuk menyempurnakan pemahaman pemain 

tentang konsep permainan. 

B.  Kecepatan Lari 

1. Definisi Kecepatan Lari 

Kecepatan merupakan hal yang penting menunjang seorang atlet 

atau olahragawan untuk beraksi secara cepat. Kecepatan termasuk dalam 

salah satu komponen fisik yang sangat berpengaruh dalam performa atlet. 
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Hampir di semua cabang olahraga menuntut adanya unsur kecepatan 

dalam melakukan aktivitas geraknya. Dalam cabang olahraga seperti tenis, 

bola voli, bola basket, bulu  tangkis maupun sepak bola unsur kecepatan 

sangat dibutuhkan dan penting untuk menunjang teknik yang dilakukan. 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang yang digunakan untuk 

melakukan gerakan yang berkesinambungan pada bentuk yang sama dan 

dalam waktu yang singkat. Menurut Bahrudin (2008), kecepatan adalah 

kemampu an seseorang menempuh jarak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Kecepatan adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan 

gerakan tubuh dalam keadaan atau waktu yang sesingkat singkatnya. 

Kecepatan memiliki sifat lokomotor dan gerakannya bersifat siklik (satu 

jenis gerakan yang dilakukan berulang kali seperti lari). Kekuatan otot 

dipengaruhi oleh banyaknya kontraksi serabut otot. Kekuatan dari serabut 

otot menentukan seberapa besar tenaga yang dihasilkan.   

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan 

atau serangkaian gerak secepat mungkin sebagai jawaban terhadap 

rangsang (Sukadiyanto, 2005). Menurut Ismayarti (2008), kecepatan 

adalah kemampuan bergerak dengan kemungkinan kecepatan tercepat .  

Kecepatan lari, lebar gerakan ayunan (panjang langkah) dan frekuensi 

gerakan (rata-rata langkah) merupakan karakteristik yang pertama 

(Sukadiyanto, 2005). Kecepatan lari terdiri dari tiga elemen yaitu waktu, 

reaksi, frekuensi gerakan per unit waktu dan kecepatan menempuh jarak. 

Kecepatan seseorang dapat mencapai puncaknya tergantung pada potensi 

yang dibawa sejak lahir dan hasil dari latihan yang dilakukan secara rutin 

sesuai kaidah latihan yang benar. Kecepatan bukan hanya menggerakan 
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seluruh tubuh dengan cepat, akan tetapi dapat pula terbatas pada 

menggerakan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang singkat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kecepatan berhubungan dengan : 1) 

adanya gerak sebagai kepastian manusia atau obyek, 2) gerak tersebut 

berupa gerak tuggal atau gerak berulang-ulang, 3) gerakan berlaku untuk 

seluruh tubuh atau bagian tubuh, 4) gerakan dilakukan secepat-cepatnya, 

dan 5) akibat gerak terjadilah perpindahan dari suatu tempat ke tampat lain 

(Indriastuti, 2013). Kecepatan lari merupakan dikembangkan melalui 

komponen dasar gerak (body control), strenght (kekuatan otot), power 

(daya otot), koordinasi, muscle endurance (Widodo, 2010) 

2. Faktor-faktor Penentu Kecepatan 

Ada beberapa faktor penentu kecepatan secara umum (Suharno, 

1993 dalam Ismariati, 2008) yaitu : 

a. Jenis fibril otot yang dibawa sejak lahir.  Jenis fibril yang 

berwarna putih lebih banyak. Fibril berwarna putih menghasilkan 

gerakan cepat pada otot 

b. Pengaturan sistem nervous 

c. Kekuatan pada otot 

d. Kemampuan elastisitas dan relaksasi pada otot 

e. Kemauan dan tingkat disiplin pada setiap individu atlet 

Faktor yang sangat mempenaruhi kecepatan dilihat dari faktor 

bawaan sejak lahir dimana jenis fibril otot putih yang dimiliki 

seseorang. Semakin banyak fibril otot putih yang dimiliki, maka 

semakin baik tingkat kecepatannya. Sedangkan faktor-faktor penentu 
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kecapatan secara khusus menurut Suharno, 2001 dalam Ismariati, 

2008,yaitu :  

a.  Kekuatan otot yang bekerja 

b. Panjang tungkai atas 

c. Frekuensi gerak yang baik 

d. Teknik lari dengan sempurna 

Ismariati (2008), ada beberapa teknik untuk meningkatkan 

kecepatan secara makro latihan yang dapat di klasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Kecepatan kontraksi pada otot dapat ditingkatkan menggunakan 

latihan penulangan gerakan cepat 

b. Kecepatan gerak ketika menahan suatu tekanan yang berat, dapat 

ditingkatkan dengan kemampuan menerapkan kekuatan 

(strength) melakukan tahanan 

c. Kecepatan dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki 

koordinasi serta keterampilan berbagai macam otot 

3. Anatomi yang berperan dalam kecepatan lari 

Pada saat berlari, anggota tungkai bawah memiliki peran penting serta 

banyak otot tungkai bawah yang terlibat dalam gerakan berlari. Dimana ada  

otot-otot yang berperan sebagai penggerak utama dan otot-otot yang 

berfungsi sebagai pendukung gerakan. Otot-otot sebagai penggerak utama 

(primer) dan otot-otot sebagai pendukung gerakan (sekunder) bekerja secara 

sinergis atau antagonis satu sama lain menghasilkan gerakan berlari (Utama, 

2017) : 
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a) M. quadriceps femoris 

Otot ini merupakan gabungan dari beberapa otot paha pada 

kompartemen bagian anterior paha. Otot-ototnya tersusun dari m. 

vastus medialis, m. vastus lateralis, dan m. rectus femoris. Grup 

otot ini mengaktifkan dua sendi pinggul dan lutut, terutama saat 

membungkuk atau meluruskan lutut (Utama, 2017).  

 

Gambar 2.1: Otot Quadriseps 

Sumber : Azhari (2016) 

b) M. gluteus maximus 

Salah satu otot gluteal yang terbesar. Otot ini berfungsi sebagai  

pembentuk pantat, bersama dengan corpusculum adiposum serta 

berfungsi sebagai eksorotator femur. Otot ini berperan untuk 

menjaga bagian belakang tubuh agar teteap tegak dan mendorong 

kedudukan pinggul ke posisi yang tepat (Utama, 2017). 
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Gambar 2.2: Otot Gluteus 

Sumber : Azhari (2016) 

 

c) M. Illiopsosas 

Otot ini merupakan otot bagian distal dari dua otot panggul, 

yaitu m. iliacus dan m. psoas major. Grup otot iliopsoas berfungsi 

sebagai penggerak utama gerakan antefleksi femur (Utama, 

2017). 

 

           Gambar 2.3: Otot Iliopsoas 

      Sumber : Azhari (2016) 

d) M. Hamstring 

M. hamstring terdiri dari beberapa otot belakang paha yaitu m. 

semitendinosus, m. semimembaranosus, m. biceps femoris caput 
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brevis dan m. biceps femoris caput longum.  Fungsi otot ini 

bekerja pada sendi lutut untuk gerakan fleksi cruris (Utama, 

2017).  

 

Gambar 2.4: Otot Hamstring 

Sumber : Azhari (2016) 

e) M. triceps surae 

Otot ini terbentuk dari caput laterale dan mediale m. 

gastrocnemius dan m. soleus. Otot ini berperan sebagai gerakan 

plantar flexi pergelangan kaki dan lutut saat berlari (Utama, 

2017). 

 

Gambar 2.2: Otot Triceps Surae 

                              Sumber : Azhari (2016) 

4. Biomekanik Lari 

Berlari selalu melibatkan akselerasi dengan cepat, saat tahap awal pelari 

lebih condong memiringkan badannya ke depan untuk mengarahkan reaksi  

pijakan pada tanah lebih horizontal kemudian saat lari dipercepat maka 

tubuh meluruskan  ke posisi yang tegak (Sunaryadi, 2010). Dalam berlari 
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ditentukan oleh besarnya panjang langkah dan frekuensi langkah pada 

seseorang (Sidik,2012). Menurut Sunaryadi (2010), berikut faktor-faktor 

yang mempengaruhi besarnya panjang tiap langkah saat berlari :  

a. Jarak take off (take off distance) merupakan jarak horizontal titik 

berat badan di depan ujung kaki take off pada terakhir lepas 

menyentuh tanah. 

b. Jarak melayang (fight destance) merupakan jarak dari horizontal 

dari titik tumpu berat badan saat melayang di udara. 

c. Jarak mendarat (landing distance) merupakan jarak dari horizontal 

ujung kaki depan dengan titik berat badan saat mendarat. 

 

           Gambar 2.2 : Biomekanik lari 

          Sumber: Sunaryadi (2010) 

 

Gaya yang penting saat berlari diakibatkan oleh adanya ekstensi hip 

joint, knee joint dan ankle joint  terhadap tanah (Sunaryadi, 2010). Tidak hanya 

itu saja, posisi saat berlari dengan mengayunkan lengan itu memiliki fungsi  

dimana dengan lengan berayun memberikan kontribusi 10% dari kekuatan 

pendorong vertikal saat menginjak tanah (Sunaryadi, 2010).  
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C. Tes Lari 100 Meter (Sprint test 100 meter) 

Tes lari 100 meter digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kecepatan lari seorang atlet. Lari 100 meter dengan intensitas yang maksimal 

dapat di tempuh dengan waktu kurang dari 15 detik (Arfa, 2015).  

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Sprint Test 100 meter 

 Sumber : RPP Pendidikan Jasmani MGMP Pokja 2 (2017) 

Prolehan Nilai (detik) Kriteria 

Penskoran 

(%) 

Klasifikasi 

Nilai 
Putra Putri 

<17 < 20  100 Sangat Baik 

17,01-18,00  21,01-21,00  90 Baik 

18.00-19.00 21.01-22.00  80 Cukup 

19.01-20.00 22.01-23.00 70  Kurang 

> 20  >23  60 Kurang 

sekali 

                               

 

Gambar 2.1 Sprint Test 100 meter 

                        Sumber: Purnama (2014) 

D. Latihan Beban 

 Latihan adalah suatu proses periode waktu yang berlangsung selama 

beberapa tahun, sampe atlet tersebut mencapai standar yang berpenampilan 

tinggi dan latihan secara teratur berlangsung beberapa kali dalam satu minggu 

(Lesmana,2005). Latihan beban merupakan suatu bentuk latihan tahanan untuk 

meningkatkan kekuatan (Riyadi, 2008).  
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Menurut Lesmana (2005), latihan tersebut dilaksanakan dengan prinsip-

prinsip latihan dasar beban, yaitu : 

1. Prinsip Overload 

Kekuatan otot efektif ketika kerja ototdan grup otot pada beban yang 

lebih. Latihan dengan beban yang umum dikerjakan hanya dapat 

menghasilkan kerja otot yang umum saja. Sedangkan penggunaan latihan 

beban yang berlebih akan menyebabkan terjadinya proses adaptasi 

fisiologis yang akan mengarahkan pada peningkatan kekuatan otot. 

2. Prinsip Tahanan Progresif 

Saat otot diberikan beban yang melebihi kemampuannya, makan 

otot akan mengalami adaptasi fisiologi dimana akan terjadi proses 

peningkatan kekuatan otot. Jika proses adpatasi ini sudah dicapai maka 

kerja otot yang tadinya melebihi beban kemampuannya tidak akan lagi 

overload. Oleh karena itu, maka latihan beban harus juga memliki prinsip 

progresifitas beban yang diberikan. Penambahan yang diberikan dengan 

menambah berat beban atau menambah jumlah pengulangannya. 

3. Prinsip Latihan Teratur 

Latihan beban harus diatur sedemikian rupa sehingga beban yang 

diberikan harus pada otot-otot besar dahulu baru memberikannya pada otot 

keci-otot kecil. Sesuai dengan pola gerak normal manusia, bahwa otot-otot 

kecil lebih cepat terjadi kelelahan daripada otot-otot besar.  

4. Prinsip Kekhususan  

Latihan beban dapat juga diberikan kepada otot-otot yang bekerja 

secara spesifik. Pemberian latihan beban juga harus memperhatikan 

olahraga yang dominan dilakukan. Sehingga latihan beban yang akan 
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diberikan disesuaikan dengan gerakan yang sesuai cabang olahraga yang 

ditekuni. 

E. Metode De Lorme 

 Pada latihan beban ini digunakan latihan beban dengan metode De 

Lorme. Metode De Lorme  ini disebut juga dengan heavy resistance exercise,  

namun lebih banyak dikenal dengan progressive resistance execise dengan 

menggunakan latihan strengthening (Kisner, 2016). Berikut latihan beban 

dengan beban sebesar 10 RM dengan 8 set (Lesmana, 2005) : 

1. Testi melakukan : 

a. 10 kali pengulangan dengan beban ½ dari beban 3kg 

b. 10 kali pengulangan dengan beban ¾ dari beban 3kg 

c. 10 kali pengulangan dengan beban 3kg 

2. Disetiap sesi latihan diselingi dengan istirahat 30 detik. 

3. Latihan dilakukan dengan prinsip yang digunakan semakin bertingkat 

dari beban rendah ke beban yang tinggi. Sehingga beban yang 

digunakan dapat meningkat setiap minggunya untuk meningkatkan 

kekuatan otot. 

F. 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 
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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 

Adaptasi metabolik terdapat tiga enzim yang kompleks terlibat dalam 

adaptasi latihan beban yaitu  phosphocreatine ATP kompleks, 

glycolysis/glycogenolisis kompleks dan lypolysis kompleks. Adaptasi ini 

merupakan adapatasi yang terlibat dalam sistem energi yang digunakan 

selama latihan (Lesmana, 2005). 

G. Indeks Massa Tubuh 

 Sarwono (2001), Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah parameter yang 

ditetapkan oleh WHO (Badan Kesehatan Dunia) sebagai pembanding 

berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Kecepatan lari seseorang 

dipengaruhi oleh indeks massa tubuh, apabila seseorang itu gemuk atau 

kelebihan berat badan maka akan  mempengaruhi tingkat kecepatan lari 

serta aktifitas  seseorang itu sendiri (Suwarno, 2013). 

Rumus Indeks Masa Tubuh (IMT) : 

                            BB(kg) 

                            TB2(m) 

IMT =  
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Perhitungan pada indeks massa tubuh (IMT) dapat dikategorikan 

dengan lima kriteria menurut Fratticcioli, et al (2004)  yaitu: kurus berat ( 

< 17 kg/m2), kurus ringan (17,0-18,4 kh/m2),  normal ( 18,5-25,0 kg/m2 ), 

gemuk ringan (25,1-27,0 kg/m2) dan gemuk berat (>27 kg/m2). 

H.  Ankle Weight Exercise 

1. Definisi Ankle Weight Exercise 

Latihan (training) adalah suatu proses yang sistematis yang 

menggunakan rangsang gerak dalam mempersiapkan organisme atlet 

untuk mempertahankan atau mencapai peningkatan mutu prestasi yang 

maksimak dengan car diberi beban latihan fisik dn mental (intensitas) yang 

teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang waktunya (lamanya latihan 

dan frekuensi) (Nurcahyo, 2017). Atlet atau olahragawan jika rutin 

melakukan latihan dengan baik akan meningkatkan performa dirinya 

sendiri serta dapat meningkatkan prestasi dalam olahraga. Mulyono 

(2010), latihan (training) merupakan proses kerja yang sistematis, dan 

dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian 

meningkat. ).  

Rutin melakukan latihan menyebabkan otot-otot mengalami 

pembesaran (hipertropi) (Sidik, 2014). Pembesaran ini terjadi karena 

bertambahnya unsur kontraktil di dalam serabut menyebabkan 

meningkatnya kekuatan kontraksi otot atau kekuatan aktif otot, 

menebalnya sarcolema, dan bertambahnya jaringan ikat diantara serabut-

serabut otot yang dapat meningkatnya kekuatan otot pasif (Sidik, 2014). 

Latihan yang sistematis adalah latihan yang berulang-ulang dan 

direncanakan secara matang serta dilaksanakan sesuai jadwal yang 
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diterapkan. Untuk meningkatkan kekuatan otot pada atlet dapat dilakukan 

dengan latihan berbeban.. Latihan berbeban ini dilakukan dengan 

menggunakan beban yaitu alat atau berat badan atlet itu sendiri. Bentuk 

latihan ini merangsang otot kontraksi menggunakan beran badan maupun 

alat lain untuk bertujuan meningkatkan kerja otot, kekuatan dan daya tahan 

otot. Latihan ini merupakan salah satu bentuk latihan yang berfungsi untuk 

meningkatkan kekuatan para atlet.   

Salah satu metode latihan beban yaitu metode latihan dengan ankle 

weight. Menurut Fitriani (2017), latihan ankle weight  adalah latihan untuk 

meningkatkan kekuatan kinerja otot-otot pada tungkai, yang dilakukan 

dengan cara memberi beban pada tungkai bagian bawah. Ankle weight 

merupakan alat pemberat kaki yang terbuat dari kain serta diberi pemberat 

dengan menggunakan serbuk besi di dalamnya. Ankle weight tidak hanya 

dapat digunakan di kaki saja, di tangan pun bisa digunakan untuk 

memperkuat otot lengan. Ankle weight mempunyai ukuran dengan panjang 

28-34 cm serta memiliki berat yang bervariasi diantaranya 0,5 kg, 1 kg, 2 

kg, dan 3 kg. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Ankle Weight 

Sumber: Cahyo (2017) 
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Gambar 2.3 Pemasangan Ankle Weight 

Sumber: Dokumen pribadi 

2. Persiapan Latihan Ankle Weight  

Sebelum melakukan latihan, perlu diperhatikan persiapan-persiapa 

sebelum melakukan ankle weight exercise. Sebelum melakukan latihan 

perlu dilakukan pengecekan tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan 

menanyakan adakah gangguan kesehatan yang dimiliki yang dapat 

mengganggu jalannya latihan misalnya gangguan pada jantung atau paru-

paru. Berikut  persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum latihan : 

a. Perlengkapan 

Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu alat ankle weight sebagai 

modalitas utama dan sepatu bola. 

b. Lapangan sepakbola 

Lapangan sepakbola yang digunakan harus rata permukaan 

tanahnya, tidak becek, dan ukuran panjang rumput yang pendek. 

3. Porsi latihan ankle weight 

Latihan ankle weight dapat meningkatkan kecepatan berlari pada atlet 

karena bentuk latihannya dapat melatih power dari tungkai. Menurut 

Harsono (2001), hasil dari kekuatan dan kecepatan berkaitan dengan 

latihan yang dapat mengembangkan power. Program latihan ankle weight 
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untuk meningkatkan kecepatan berlari dengan menerapkan latihan 2 kali 

dalam seminggu dengan 8 kali pertemuan.  

4. Pelaksanaan ankle weight exercise 

a. Pertama kali yang dilakukan yaitu pemanasan berupa keliling lapangan 

secukupnya dilanjutkan dengan stretching (peregangan).  

b. Ankle weight di pasang pada pergelangan kaki atau ankle atlet. 

c. Pemasangan ankle weight di pergelangan kaki atau ankle responden. 

d. Responden melakukan  ankle weight exercise dengan berdiri. 

e. Responden diberi arahan untuk fleksi hip, ekstensi hip, abduksi hip dan 

adduksi hip yang terpasang alat ankle weight sebanyak 8 set dengan 10 

repetisi setiap setnya, dan lakukan gerakan tersebut secara dinamis 

dengan jeda waktu istirahat 30 detik setiap setnya. 

f. Kemudian atlet melakukan cooling down. 

I. Hakikat Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Lari 

Kekuatan otot merupakan suatu penggerak dalam setiap aktivitas, dan juga 

berperan penting dalam melindungi pemain kemungkinan terkena cedera serta 

kekuatan otot juga dapat menjadikan pemain bisa lari lebih cepat menggiring 

bola (Patraserasah, 2007). Kekuatan otot tungkai adalah unsur fisik yang dapat 

menambah kekuatan pada saat menggiring bola serta dapat menambah daya 

tahan tubuh (Lutan, 2006). Kekuatan otot tungkai juga berperan penting saat 

menggiring bola karena pada  pergerakan otot tungkai dapat merubah arah pada 

saat melewati lawan dan bisa melindungi bola pada saat berlari maupun 

berhadapan dengan lawan (Lutan, 2006) .  

Pada saat atlet berlari menggiring bola, otot tungkai harus bisa menahan 

beban tubuh dan melindungi bola dari gangguan lawannya (Patraserasah, 
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2007). Jadi berbagai pendapat mengatakan bahwa kekuatan otot tungkai 

terhadap kecepatan lari adalah salah satu komponen fisik yang digunakan pada 

saat bermain sepak bola khususnya dalam menggiring bola. Menggiring bola 

dikatakan efektif pergerakannya karena salah satu faktor pendukung adalah 

kekuatan otot tungkai, pada saat pemain berlari dengan menggiring bola otot 

tungkai bisa menahan beban dan menyeimbangkan tubuh agar pergerakan 

semakin baik (Lutan, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


