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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sepak Bola 

1. Definisi sepakbola 

Sepakbola adalah  permainan beregu, masing-masing regu yang terdiri dari 

sebelas pemain dan salah satunya adalah penjaga gawang. Meskipun termasuk 

dalam olahraga beregu, setiap setiap pemain harus menguasai teknik dasar 

yang terdiri dari gerakan dengan bola maupun tanpa bola (Sucipto 2000). 

Sedangkan menurut (Akhirroma 2017)sepakbola adalah salah satu jenis 

olahraga yang dimainkan oleh 2 regu dan masing-masing regu beranggotakan 

11 pemain, seseorang lainnya bertugas sebagai penjaga gawang. Sepakbola 

merupakan permainan beregu sehingga kerjasama tim sangat diperlukan. 

Tujuan dari permainan sepakbola adalah memasukkan bola ke gawang lawan 

sebanyak-banyaknya dan mencegah pemain lawan untuk mencetak gol ke 

gawang sesuai dengan  peraturan yang berlaku dalam permainan sepakbola. 

Selain itu, melalui permainan sepakbola diharapkan dapat menumbuhkan 

kerjasama dan interaksinsosial di dalam diri pemain (Sucipto 2000) 

2. Teknik dasar permainan sepakbola 

Olaharaga sepakbola dalam pelaksanaanya dituntut kegiatan jasmaniah dan 

sepakbola juga termasuk olahraga yang kompleks, karena permainan 

sepakbola melibatkan semua unsur tubuh untuk bergerak malakukan teknik-

teknik yang ada (Sucipto 2000). Teknik dasar dalam permainan sepakbola 

adalah sebagai berikut. 
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a. Menendang (shooting), bertujuan untuk mengumpan, menembakkan bola 

ke gawang. Beberapa macam tendangan, yaitu menendang dengan 

menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki dan 

punggung kaki bagian dalam. 

b. Menghentikan bola (stoopball), bertujuan untuk mengontrol bola. Beberapa 

cara untuk menghentikan bola, yaitu dengan telapak kaki, mengehentikan 

bola dengan paha dan menghentikan pola dengan dada. 

c. Menggiring bola (dribbling), bertujuan untuk mendekati jarak kesasaran 

untuk melewati lawan, dan menghambat permainan. Beberapa macam 

dribbling yaitu, menggiring bola dengan kaki bagian luar, kaki bagian dalam 

dan punggung kaki. 

d. Menyundul bola (heading), bertujuan untuk mengumpan, mencetak gol dan 

mematahkan serangan dari lawan. Beberapa macam cara menyundul bola 

yaitu, menyundul dengan berdiri ataupun dengan melompat. 

3. Karakteristik pemain sesuai dengan tingkat usia 

Karakteristik pemain sesuai dengan tingkatan usia menurut Scheunemann, 

2012 yaitu:  

a. Tingkat Pemula (Usia 5-8 tahun)  

  Pada tingkat usia ini, anak-anak tidak memiliki kemampuan yang sama 

seperti orang dewasa. Mereka memahami dunia dengan pemahaman yang 

berpusat pada diri sendiri.Bagi anak-anak mengalami kebersamaan dan 

berhubungan dengan teman-temannya masih sangat berpengaruh. 

b. Tingkat Dasar (Usia 9-12 tahun)  

  Atlet dengan tingkat dasar sudah mirip dengan pemain yang lebih 

dewasa. Bagian terpenting latihan adalah yang bersifat teknis. Sangat baik 
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dalam usia ini mengembangkan teknik dan pengertian akan taktik dasar 

permainan. Kemampuan anak-anak untuk mengatasi masalah akan 

berkembang dengan pesat. Pada tingkat ini, pemain ada pada masa pra puber 

dan memiliki masalah keterbatasan fisik terutama pada kekuatan dan 

ketahanannya. Pada usia ini juga sering disebut “goldenageoflearning” atau 

memasuki tahap usia emas untuk dapat mengembangkan teknik dan 

pengertian akan taktik dasar dalam permainan sepakbola. latihan fisik yang 

diberikan hanya sebatas kecepatan dengan bola, kelincahan, koordinasi 

(Nonalisa 2013). 

c. Tingkat Menengah (Usia 13-14 tahun)  

 Pada usia ini, telah memiliki peningkatan yang baik tentang pengertian 

permainan sepakbola. Pelatih harus menghindari latihan yang berlebihan 

dan mengurangi aspek fisik. Aspek fisik yang paling diutamakan pada 

usiaini adalah latihan koordinasi dan flexibility.  

d. Tingkat Mahir (Usia 15-20 tahun)  

 Pada usia ini memiliki pertumbuhan fisik dan mental yang lebih 

lengkap. Kekuatan otot membantu mereka untuk mengembangkan teknik 

dengan kecepatan tinggi dan kecepatan ini membantu pemain untuk 

bereaksi lebih cepat pada situasi taktis.Tingkat ini sangat penting untuk 

menggabungkan semua bagian dari pelatihan sepakbola dengan tujuan 

untuk menyempurnakan pemahaman pemain tentang konsep permainan. 
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B. Kelincahan (agility) 

1. Definisi kelincahan (agility) 

Kelincahan (agility) merupakan salah satu komponen fisik yang banyak 

digunakan dalam berolahraga dan kelincahan pada umumnya didefinisikan 

sebagai kemampuan seseorang mengubah arah secara efektif dan cepat, sambil 

berlari hampir dalam keadaan penuh. Kelincahan dapat terjadi karena gerakan 

tenaga yang ekplosif. Besarnya tenaga dapat ditentukan oleh kekuatan otot dan 

kontraksi otot(Trijaya 2014). 

Atlet yang memiliki kelincah sangat baik adalah atlet  yang mempunyai 

kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat 

pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran 

pada posisi tubuhnya. Dalam kata lain, kelincahan bukan hanya menuntut 

kecepatan tetapi juga menuntut kekuatan yang baik dari sendi-sendi anggota 

tubuh lainnya  (Radjulani 2013) 

Kelincahan merupakan hal dasar yang harus dimiliki tubuh baik untuk 

beraktifitas fungsional, kemampuan berolahraga seperti untuk bergerak cepat 

dan berhenti mendadak, untuk merubah arah dengan cepat, efisien dan 

menyesuaikan gerak kaki pada tubuh atau bagian tubuh saat melakukan 

olahraga(Dawes dan Roozen 2011). 

2. Fisiologi Kelincahan 

Kelincahan merupakan  suatu komponen gerakan yang dapat diartikan 

sebagai kemampuan  seseorang untuk merubah arah gerakan secara efektif dan 

cepat(Ruslan 2012). Kecepatan dan  kelentukan  merupakan komponen penting 

dalam  kelincahan seseorang. Kecepatan  tergantung dari kekekuatan otot dan 



13 

 

 
 

serabut otot. Elasitisitas pada otot merupakan peran yang sangat penting juga 

karena jika otot tungkai terulur semakin panjang, maka semakin kuat juga otot 

berkontraksi. Otot yang elastis dapat melakukan  pergerakan yang cepat dan 

panjang, sehingga tidak akan menghambat geraka otot tungkai(Sukma 2015). 

Perubahan pada serabut otot tidak semuanya terjadi pada tingkat yang 

sama, peningkatan yang lebih besar terjadi pada serabut otot putih (fasttwitch) 

sehingga terjadi peningkatan kecepatan kontraksi otot. Meningkatnya ukuran 

serabut otot yang pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan kontraksi otot 

sehingga menyebabkan peningkatan kelincahan(Sukma 2015). 

3. Manfaat kelincahan 

Kelincahan merupakan komponen yang sangat penting untuk setiap atlet 

karena setiap atlet atau pemain tidak bisa berprestasi atau memiliki 

kemungkinan yang kecil untuk meraih kemenangan tanpa sebuah kelincahan. 

Berikut merupakan beberapa manfaat dari kelincahan :  

a. Mengkoordinasikan gerakan-gerakan dengan baik. 

b. Memudahkan latihan dengan teknik yang tinggi. 

c. Gerakan yang efisien dan efektif. 

d. Memudahkan daya orientasi dan antisipasi terhadap musuh. 

e. Mengurangi resiko terjadinya cidera. 

4. Anatomi yang berperan dalam kelincahan 

Pada dasarnya anggota tungkai bawah memiliki peran penting terhadap 

kelincahan seseorang dimana terdapat otot otot yang berkontribusi terhadap 

kelincahan (Sukma 2015). 

a. M. Quadricepsfemoris 
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 M quadricepsfemoris merupakan gabungan dari beberapa otot lain 

seperti, m,vastusmedialis, m.vastuslateralis, m.rectusvemoris. Kumpulan 

dari otot ini bertugas untuk mengaktifkan dua sendi panggul dan lutut, 

terutama saat posisi bungkuk dan meluruskan kaki. 

b. M. gluteusmaximus 

 M gluteusmaximusmenurapakan otot gluteal terbesar, otot ini berperan 

untuk menjaga bagian belakang tubuh agar tetap tegak dan mendorong 

kedudukan pinggul pada posisi yang tepat. 

c. M. iliopsoas 

 M iliopsoasmerupakan otot pada panggul bagian distal dari dua otot 

panggul yaitu m. iliacus dan m.psoasmajor yang berfungsi sebagai 

penggerak utama gerakan antefleksifemur. 

d. M. hamstring 

 M hamstring terdiri dari beberapa otot lainnya seperti, m. 

semitendinosus, m. bicepsfemoriscaputbrevisdan m. bicepscaputlongum. 

Otot ini bekerja pada sendi lutut untuk pergerakan fleksi cruris. 

e. M. tricepssurae 

 M tricepssurae merupakan otot yang terdiri dari caputlaterale dan 

mediale m. gastrocnemius dan m. soleus dan otot ini juga berperan saat 

plantar fleksi pergelangan kaki dan lutut saat berlari. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelincahan 

Menurut Depdiknas dalam (Arimbi 2018)faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelincahan yaitu : 
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a. Usia  

Pada usia 15-20 tahun adalah usia yang baik dan matang dalam  

perkembangan fisik dan mental. Peningkatan kelincahan ini dapat 

meningkat sampai seseorang mencapai usia dewasa, setelah itu kelincahan 

akan menurun menjelang seseorang memasuki usia lanjut.  

b. Jenis kelamin  

Kelincahan seorang anak laki-laki lebih baik sedikit daripada 

kelincahan seorang anak perempuan sebelum masa pubertas. Tetapi 

setelah masa pubertas kelincahan yang dimili laki-laki lebih menonjol 

dibandingkan dengan perempuan.  

c. Indeks Massa Tubuh 

Menurut (Sarwono 2003 )Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah parameter 

yang ditetapkan oleh WHO  (Badan Kesehatan Dunia) sebagai 

pembanding berat badan dengankuadrat tinggi badan. Kelincahan 

seseorang atau atlet sangatlah berpengaruh terhadap indeks massa tubuh, 

apabila seseorang itu gemuk atau kelebihan berat badan maka akan  

mempengaruhi tingkat kelincahan dan  aktifitas  seseorang itu sendiri. 

Rumus Indeks Masa Tubuh (IMT) 

BB(kg) 

           TB2(m) 

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

kriteria menurut Fratticcioli, etal (2004)  yaitu: Kurus berat ( < 17 kg/m2 ), 

IMT = 
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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). 

d. Kekuatan otot  

Menurut (Ardian, 2017) kekuatan otot sangat diperlukan dalam permainan 

sepak bola ini terutama kekuatan otot tungkai bawah karena kekuatan otot 

tungkai sangat berhubungan dengan kelincahan dalam menggiring bola 

karena tekanan tenakanan yang dihasilkan oleh tungkai yang kuat akan 

menghasilkan hasil yang maksimal. 

C. Metode pengukuran kelincahan 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode 

pengukuran ilionisagilityruntest yang dimanatest ini bertujuan untuk 

menilai atau mengukur kelincahan dalam berlari suatu atlet. Dalam 

melakukan test ini digunakan 8 cone, stopwatch dan area lapangan yang 

berukuran 10x5 meter. 4 cone digunakan digunakan untuk menandai start, 

finish, dan dua titik balik. 4 cone yang lainnya diletakkan ditenggahdngan 

jarak yang sama. Setiap kerucut di bagian tengah berjarak 3,3 meter. 
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Gambar 2. 1 IllinoisAgility Run Test 

Sumber: FIL RefereeFitrnessTestProtocol, 2014 

 Prosedur pelaksanaan : 

a. Peneliti memeberi tanda dengan luas lapangan 10 x 5 meter, kemudian 

letakkan 4 cone pada setiap ujung lapangan. Ujung kiri lapangan yang 

terdapat sebuah cone diberi tanda start dan ujung kanan lapangan yang 

terdapat sebuah cone diberi tanda finish. 

b. Letakkan 4 cone lainnya di tengah tengah lapangan dengan masing-masing 

jarak 3,3 meter. 

c. Pemain diarahkan untuk berdiri di depan cone start, kemudian peneliti 

menjelaskan jalur lari yang harus di lalui sampai finish. 

d. Ketikan penguji memberikan aba-aba “go” atlet harus berlari secepat 

mungkin mengikuti jalur sampai fisinh tanpa menyentuh cone dan peneliti 

menjalankan stopwatch. 

e. Peneliti mencatat waktu yang telat dicapai oleh atlet dan di cocokkan dengan 

tabel illionisagilityruntest. 

Tabel 2.1 iliionis agility run ratings dalam second 

Rating  kartegori  Male  Female 

 

Excellent   1  <15.0  <17.0 

Verry Good   2  16.1 – 15.2 17,9 – 17.0 

Good   3  18.1 -  16.2 21.7 – 18.0 

Fair    4  19.3 – 18.2 23.0 – 21.8 

Needs improvement 5  >19.3  >23.0 

Sumber : FIL RefereeFitrnessTestProtocol, 2014 
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D. AnkleWeight 

1. Definisi AnkleWeight 

Program latihan dengan beban hendaknya disesuaikan dengan cabang 

olahraga yang bersangkutan. Latihan beban menurut Bompa yang dikutip  

( Nurcahyo, 2010) adalah  latihan dimana seseorang olahragawan atau atlet 

harus mendorong, mengangkat, menarik suatu benda baik itu diri sendiri 

atau beban dari luar dan istilah ini juga mencangkup segala bentuk latihan 

melawan tahanansalahsatunay seperti ankleweight.Ankleweight adalah alat 

pemberat kaki terbuat dari kain yang berisikan serbuk besi dan alat ini bisa 

digunakan pada kakai atau tangan. Ankleweight mempunyai panjang 28-

34 cm dan beratnya terdiri dari 0,4 kg, 0,9 kg 1kg, 2 kg dan 3 kg. Dimana 

beban digunakan sebagai alat bantu yang bertujuan untuk melatih kekuatan 

otot.  

 

Gambar 2.2 Ankleweight 

Sumber : ( Utama, 2018) 
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Gambar 2.3 pemasangan ankle weight 

Sumber : Dokumen pribadi 

2. Tujuan AnkleWeight 

 Latihan (training) adalah suatu proses yang sistematis yang 

menggunakan rangsang gerak dalam mempersiapkan organisme atlet 

untuk mempertahankan atau untuk mencapai peningkatan mutu prestasi 

yang maksimal dengan cara diberi beban latihan fisik dan mental 

(intensitas) yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang waktunya 

(lamanya latihan dan frekuensi)(Nurcahyo 2010)Dalam penelitian ini 

latihan beban dilakukan dengan menggunakan ankle weight yang 

bertujuan uuntuk meningkatkan kekuatan otot tungkai bawah dan 

menambah power yang bertujuan untuk meningkatkan kelincahan pada 

atlet sepakbola dalam mencapai prestasi.  

3. Persiapan latihan ankleweight 

Sebelum dilakukannya latihan menggunakan ankleweightyang 

perlu diperhatikan adalah tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan 

menanyakan adakah gangguan kesehatan yang dimiliki yang dapat 
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mengganggu jalannya latihan, misalnya gangguan pada jantung atau  paru-

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

a. Perlengkapan  

Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu alatankleweightukuran 1,5 

kg, 2,23 kg dan 3 kg sebagai modalitas utama, dan cone. 

b. Lapangan sepakbola 

  Lapangan sepakbola yang harus digunakan dengan ukuran 10 x 

15 meter dan harus menggunakan permukan yang rata, tidak becek, dan 

dengan ukuran rumput pendek. 

4. Pelaksanaan ankleweight 

a. Pertama tama yang dilakukan adalah pemanasan berupa keliling 

lapangan secukupnya dan dilanjutkan dengan streaching (peregangan). 

b. Ankleweight di pergelangan kaki atau ankle atlet. 

c. Pemasangan ankleweight di pergelangan kaki atau ankleresponden. 

d. Responden melakukan ankleweightexercise dengan berdiri. 

e. Responden diberi arahan untuk flexihip, ekstensi hip, abduksi hipdan 

adduksihip yang terpasang alat ankleweight sebanyak 8 set dengan 10 

repetisi setiap setnya, dan lakukan gerakan tersebut secara dinamis 

dengan jeda waktu istirahat 2-5 menit setiap setnya. 

f. Kemudian atlet melakukan pendinginan. 

5. Porsi latihan ankleweight 

Latihan ankleweight dapat meningkatkan kelincahan pada atlet karena 

bentuk latihan yang dilakukan dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai. 

Menurut (Harsono 2010), hasil dari kekuatan otot dan kelincahan berkaitan 
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dengan latihan yang dapat meningkatkan power. Program latihan 

ankleweight untuk meningkatkan kelincahan 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 2-5 menit setiap setnya. 

E. Metode DeLorme 

 Pada latihan ini menggunakan metode latihan strengthening. Berikut 

ini  latihan beban dengan beban 10 RM (Lesmana 2005) : 

1. Testi melakukan : 

a. 10 kali pengulangan dengan beban ½ dari 10 RM 

b. 10 kali pengulangan dengan beban ¾ dari 10 RM 

c. 10 kali pengulangan dengan beban 10 RM penuh 

2. Setiap sesi latihan diselingi dengan istirahat singkat  

3. Latihan menggunakan pendekataanwarm-up karena beban yang 

digunakan semakin bertingkat dari beban yang rendah ke beban yang 

tinggi. Sehingga beban yang digunakan  meningkat setiap minggunya 

untuk meningkatkan kekuatan otot. 

F. Hakikat Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kelincahan  

  Kekuatan otot ini diartikan sebagai kualitas tenaga otot atau 

kelompok otot dalam  kontraksi secara maksimal untuk mengatasi beban 

yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Otot merupakan suatu organ 

atau alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Kekuatan otot yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan otot tungkai. Seperti yang 

kita tahu bahwa sepakbola merupakan olahraga yang dalam memainkannya 
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didominasi oleh gerakan kaki dari pada anggot tubuh yang lain(Harsono 

2010) 

  Fungsi kekuatan otot tugkai dalam menggiring bola adalah 

sebagai penopang tubuh, selain itu juga sebagai tenaga pendorong awal 

pada saat akan melakukan lari. Kekuatan merupakan kemampuan otot 

dalam berkontraksi secara maksimal, dengan memiliki kekuatan otot 

tungkai yang baik dengan harapan mampuan menggiring bola juga semakin 

baik(Harsono 2010). Kelincahan sangat diperlukan agar pemain dapat 

bergerak dengan gesit dengan tetap menjaga keseimbangan tubuhnya. 

Kemampuan menggiring bola menuntut seorang pemain untuk banyak 

melakukan improvisasi gerakan dengan merubah-rubah arah dan 

kecepatannya untuk melewati lawannya. Seorang pemain sepakbola yang 

lincah dalam menggiring bola akan mampu melepaskan diri dari hadangan 

lawan dalam suatu permainan. Dari uraian tersebut, kelincahan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam keterampilan menggiring bola, dengan 

kelincahan yang dimiliki menggiring bola akan semakin baik (Faruq 2008). 


