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II. TINJAUAN PUTAKA 
 
 

A.  Tinjauan Pustaka 

 
1.   Sepak Bola 

 
Sepak bola merupakan suatu permainan yang dilakukan dengan cara 

menyepak bola dengan mengunakan kaki, bola dperebutkan dintara para 

pemain, yang bertujun untuk memasukan bol ke gawang lawan sebnyak-

banyaknya. Didalam memainkan bola seorang pemain dibenarkan untuk 

mengunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan, kecuali 

penjaga gawang.  

 
Menurut (Sukinta dkk 1979:103). Sepak bola merupakan parmainan 

beregu, dimainkan oleh dua kelompok dan masing-masing kelompok 

terdiri sebelas pemain termasuk penjaga gawang. Susunan pemainnya 

dapat dibedakan menjadi barisan penyerang, barisan penghubung, dan 

barisan pertahanan. 

 
Permainan sepak bola dimainkan di atas rumput yang rata, dengan bentuk 

empat persegi panjang dengan panjang 90 meter sampai 110 meter dan 

lebar 45 meter sampai 90 meter. Lamanya permainan sepak bola terbagi 

dalam dua babak yang masing-masing babaknya berlangsung selama 45 

menit dengan waktu istirahat 10 menit diantara dua babak tersebut.  
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Dalam permaiana sepak bola terdapat berbagai macam unsur yang akan 

mempermudah untuk melakukan permainan. Adapun unsur penunjang 

tersebut adalah teknik dan taktik. Teknik dasar bermain sepakbola adalah 

merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan atau 

mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan sepak bola 

(Luxbacher J.A, 1996:3).  

 
Sedangkan menurut Sukatamsi (2001:24) ”teknik dasar bermain sepak 

bola adalah semua gerakan-gerakan tanpa bola dan gerakan-gerakan 

dengan bola yang diperlukan untuk bermain sepak bola”. Jadi teknik dasar 

bermain sepak bola adalah kemampuan untuk melakukan gerakan atau 

mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan sepak bola.  

  
Macam-macam teknik dasar dalam sepakbola menurut Sukatamsi 

(2001:26) : 

a. Teknik tanpa bola (teknik badan) terdiri dari : 

Lari cepat dan mengubah arah, melompat dan meloncat, gerak tipu 

badan dan  gerakan-gerakan untuk penjaga gawang. 

b. Teknik dengan bola dapat dibedakan menjadi :  

    Teknik menendang bola, teknik mengontrol bola, teknik menerima bola,  

    teknik menyundul bola, teknik mengiring bola, teknik melempar bola,  

    teknik menipu lawan dengan bola, teknik merebut bola, dan teknik    

    penjaga gawang. 

 
Sedangkan taktik menurut Imam Soejoedi (1979:145) adalah perencanaan 

setiap pemain dan kerja sama tim yang bertujuan untuk memenangkan 
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permainan. Taktik dalam permainan sepak bola yaitu taktik perorangan 

dan taktik kesebelasan. Persoalan taktik harus dipecahkan oleh suatu 

kesebelasan sebagai keseluruhan dan oleh setiap pemain secara 

perorangan. Pada umumnya taktik selalu di kenal atau berkaitan dengan 

penyerangan maupun pertahanan maka sering pula digunakan dengan 

istilah formasi 4.3.3 atau 4.2.4 dan sebagainya. 

 

2.   Tendangan 

 
Menurut A. Sarumpaet (1992 : 3) bahwa ”menendang bola adalah suatu 

usaha untuk memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kaki atau bagian kaki, menendang bola dapat dilakukan 

dalam keadaan bola diam menggelinding maupun melayang di udara”. 

Masalah tendangan sendiri dalam permainan sepak bola itu sangat vital, 

karena tendangan adalah bagian yang terpenting, seorang pemain sepak 

bola yang tidak dapat menendang bola dengan baik tidak mungkin akan 

menjadi pemain yang baik pula. Hal ini disebabkan hampir setiap 

kesebelasan selalu mendapatkan kemenangan (membuat gol) karena 

adanya tendangan. Bahkan kiper yang bertugas utamanya menangkap bola 

harus dapat melakukan bermacam-macam tendangan sesuai dengan 

kebutuhannya (Aang Witarsa,1984:8). 

 
Menurut Sukintaka (1982:75) mengatakan bahwa ”menendang bola 

bertujuan untuk memberikan atau mengoperkan bola pada teman sendiri, 

tendangan kearah gawang (shooting) tendangan pemain belakang untuk 

mematahkan atau meengembalikan serangan dari lawan dan tendangan 
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khusus”, misalnya : tendangan bebas, tendangan penalti, tendangan sudut 

dan lain-lain.  

 
Dalam permainan sepak bola menendang merupakan teknik yang paling 

banyak digunakan. Maka teknik dasar menendang bola merupakan dasar 

dalam permainan sepak bola. Seorang pemain yang tidak menguasai 

teknik menendang dengan sempurna maka pemain tersebut tidak mungkin 

akan menjadi pemain yang baik, dan kesebelasan sepak bola yang baik dan 

tangguh adalah suatu kesebelasan yang semua pemainnya menguasai 

teknik menendang bola dengan baik dengan cermat, cepat dan tepat pada 

sasaran.  

 
Prinsip-prinsip dalam menendang bola menurut (Sukatamsi 2001:2.39) : 

a.   Pandangan mata 

Pandangan mata terutama untuk mengamati situasi atau keadaan 

permainan, pada waktu akan menendang bola pendangnan mata kearah 

letak atau posisi bola dan kearah kemana bola akan ditendang, akan 

terapi pada saat akan menendang bola mata harus melihat pada bagian 

bola yang akan ditendang kemudian pandangan kearah jalannya bola. 

b.   Kaki tumpu 

Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu pada tanah pada persiapan 

akan menendang bola dan kaki tumpu merupakan letak titik berat 

badan, posisi kaki tumpu atau di mana akan meletakkan kaki tumpu 

terhadap bola akan menentukan arah lintasan bola dan tinggi 

rendahnya lambungan bola, lutut kaki tumpu agak sedikit ditekuk dan 
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pada waktu menendang lutut diluruskan merupakan kekuatan 

mendorong ke depan. 

c.   Kaki yang menendang 

Kaki yang menendang adalah kaki yang dipergunakan untuk 

menendang bola, pergelangan kaki yang untuk menendang bola pada 

saat menendang bola dikuatkan atau ditegangkan dan tidak boleh 

bergerak, tungkai kaki yang menendang bola diangkat kebelakang 

kemudian diayunkan kedepan hingga bagian kaki yang digunakan 

untuk menendang mengenai bagian bola yang ditendang kemudian 

dilanjutkan dengan gerak lanjutan kedepan. Dan seterusnya bergerak 

lari untuk mencari posisi. 

d.   Bagian bola yang ditendang 

Bagian bola yang ditendang merupakan bagian bola disebelah mana 

yang akan ditendang, ini akan menentukan arah jalannya bola dan 

tinggi rendahnya bola yang akan ditendang nantinya (2001:2.40). 

e.   Sikap badan 

Sikap badan pada saat akan menendang bola sangat dipengaruhi oleh 

posisi atau letak kaki tumpu terhadap bola, posisi kaki tumpu tepat di 

samping bola maka pada saat menendang bola badan berada tepat di 

atas bola dan sikap badan akan sedikit condong kedepan, sikap badan 

ini untuk tendangan bola menggulir rendah atau sedikit melambung 

sedang, bila posisi kaki tumpu berada disampung belakang bola maka 

badan berada di atas belakang bola hingga sikap badan condong 

kebelakang, maka hasil tendangan bola akan melambung tinggi. 
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Kegunaan atau fungsi dari tendangan dalam permainan sepak bola 

menurut Sukatamsi (2001:2.41) adalah : 

a. untuk memberikan operan kepada teman, 

b. memberikan umpan untuk menembakkan bola kearah mulut gawang  

    lawan untuk membuat gol kemenangan, 

c. untuk membersihkan atau menyapu bola di daerah pertahanan   

    (belakang) langsung kedepan, tendangan ini biasa dilakukan oleh   

    pemain belakang untuk mematahkan serangan lawan, 

d. untuk melakukan bermacam-macam tendangan khusus, yaitu :   

    tendangan bebas langsung maupun tidak langsung, tendangan sudut,   

    tendangan gawang dan untuk tendangan hukuman (pinalti) 

  
 Menurut Zein, Muhammad (2009:85) tendangan bebas terdapat dua   

      ketentuan atau cara melakukan tendangannya yaitu : 

a. Tendangan bebas langsung (direct free kick)  

    Tendangan bebas langsung yaitu si penendang dapat mencetak gol  

   dengan menembak langsung ke gawang lawan dan bola tidak harus       

    menyentuh pemain lain terlebih dahulu. Tendangan bebas langsung ini   

diberikan jika permainan dihentikan oleh wasit akibat pelanggaran berat 

yang dilakukan oleh seorang pemain terhadap lawannya di lapangan 

(kecuali jika dilakukan oleh defender di daerah penaltinya sendiri, maka 

hukumannya tendangan penalti). 

 
Terdapat sepuluh pelanggaran yang menyebabkan dihentikannya 

permainan dan dilanjutkan dengan tendangan bebas langsung (atau 
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tendangan penalti jika pelanggaran dilakukan oleh regu bertahan 

terhadap regu penyerang dan pelanggaran tersebut dilakukan di dalam 

kotak pinaltinya sendiri). Pelanggaran ini disebut penal fouls dan dibagi 

dalam dua kelompok : 

1. Tujuh tindakan (a) menendang atau berusaha menendang lawan,  

    (b) menjegal atau mencoba menjegal, (c)melompat ke arah lawan,   

    (d) menabrak atau mendorong lawan dengan badan atau tangan,  

    (e) menyerang atau berusaha menyerang lawan, (f) memegang lawan  

    serta menghalang-halangi, (g) melakukan kontak dengan lawan  

    sebelum melakukan kontak dengan bola. Dalam hal ini wasit harus  

    mengevaluasi bagaimana tindakan itu dilakukan.  

     2. Tiga tindakan (a) meludahi lawan, (b) menyentuh bola dengan sengaja,  

   (c) secara sengaja memegang bola kecuali penjaga gawang di dalam  

   Kotak pinaltinya sendiri. Dalam hal ini wasit hanya perlu memutuskan   

   jika tindakan tersebut dilakukan. 

 
Wasit tidak boleh menghukum tindakan yang merupakan kecelakaan 

atau tidak disengaja. Dalam kasus kelompok pertama, suatu tindakan 

bisa menjadi pelanggaran hanya jika wasit memutuskan bahwa hal itu 

dilakukan karena kelalaian, kecurangan, atau menggunakan tenaga yang 

berlebih (merupakan kewenagan wasit). Dalam kasus kelompok kedua, 

tindakan itu sendiri sudah merupakan pelanggaran, dengan cara apapun 

hal itu dilakukan. 
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b. Tendangan bebas tidak langung 

    Tendangan bebas tidak langsung diberikan jika permainan dihentikan   

    oleh wasit karena pelanggaran lain atau permainan dihentikan karena  

    sikap salah yang dilakukan pemain di lapangan atau terjadi off side. 

 
 Untuk meyakinkan dan menyadarkan pemain bahwa tendangan itu 

adalah tendangan bebas tidak langsung, wasit harus mengangkat 

tangannya secara vertikal dan menghadap pemain.  

 
Terdapat tujuh pelanggaran yang mengakibatkan tendangan tidak 

langsung yaitu : (a) bermain sepak bola dengan cara membahayakan,  

(b) menghalangi laju lawan (c) penguasaan bola pada penjaga gawang, 

(d) menghalangi penjaga gawang melepaskan bola, (e) ketentuan enam 

detik untuk penjaga gawang, (f) sentuhan kedua oleh penjaga gawang, 

(g) menabrak penjaga gawang. 

 

3.   Panjang Tungkai 
 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai 

sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran dalam kerja olah 

raga. Tungkai berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh atas, serta 

penentu gerakan dalam berjalan, berlari, melompat maupun menendang. 

Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang dan otot-otot pembentuk 

tungkai bawah dan tungkai atas. Tulang pembentuk tungkai meliputi 

tulang kaki, tulang tibia dan fibula, serta tulang femur (Raven, 1981:14). 
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Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantaraan 

gelang panggul, meliputi : a) tulang pangkal paha (Coxae), b) tulang paha 

(Femur), c) tulang kering (Tibia), d) tulang betis (Fibula), e) tempurung 

lutut (Patela), f) tulang pangkal kaki (Tarsalia), g) tulang telapak kaki 

(Meta Tarsalia), dan h) ruas jari kaki (Phalangea) (Syaifuddin, 1992:31). 

 
Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan menendang 

bola adalah otot-otot anggota gerak bawah. Otot anggota gerak bawah 

terdiri dari : a) otot pangkal paha, b) otot tungkai atas, c) otot tungkai 

bawah dan d) otot kaki (Raven, 1981:14). 

 
Otot-otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang 

sangat kuat dan disebut fasia lata. Menurut Syaifuddin (1992:56) otot 

tungkai atas dibagi menjadi 3 golongan yaitu :  

a) otot abduktor, meliputi : 

      1) muskulus abduktor maldanus sebelah dalam,  

      2) muskulus abduktor brevis sebelah tengah, dan  

      3) muskulus abduktor longus sebelah luar. 

      Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoralis,    

      dengan fungsi menyelenggarakan gerakan abduksi tulang femur;  

b)   muskulus ekstensor, meliputi :  

      1) muskulus rektus femoris,  

      2) muskulus vastus lateralis eksternal,  

      3) mus-kulus vastus medialis internal,  

      4) muskulus vastus inter medial; dan  
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c)  otot fleksor femoris, meliputi :  

      1) biseps femoris berfungsi membengkokkan dan meluruskan tungkai  

          bagian bawah,  

      2) muskulus semi membranosis berfungsi membengkokkan tungkai  

          bagian bawah  

      3) muskulus semi tendinosus berfungsi membengkokkan urat bawah,  

      4) muskulus sartorius berfungsi untuk eksorotasi femur, memutar  

          keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi   

          femur dan membengkokkan keluar, Syaifuddin (1992:56). 

 
Sedangkan otot-otot penunjang gerak tungkai bawah menurut Syaifuddin, 

(1992:56-57), terdiri dari :  

a) muskulus tibialis anterior berfungsi untuk mengangkat pinggir kaki  

    sebelah tengah dan membengkokkan kaki,  

b) muskulus ekstensor falangus longus berfungsi meluruskan jari kaki,  

c) otot kedang jempol berfungsi untuk meluruskan ibu jari,  

d) tendon arkiles berfungsi untuk meluruskan kaki di sendi tumit dan  

   membengkokkan tungkai bawah lutut,  

e) otot ketul empu kaki panjang berpangkap pada betis, uratnya melewati  

    tulang jari berfungsi membengkokkan empu kaki,  

f) otot tulang kering belakang melekat pada tulang kaki berfungsi  

    membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki di sebelah dalam,  

g) otot kedang jari bersama terletak di punggung kaki berfungsi untuk  

    meluruskan jari kaki (Syaifuddin, 1992:56-57). 
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4.   Kekuatan Otot Tungkai 

 
Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seorang saat mempergunakan otot-ototnya menerima 

beban dalam waktu tertentu, M. Sajoto (1988 : 58). Kekuatan otot tungkai 

yang dimaksud disini adalah kemampuan otot untuk menerima beban 

dalam waktu bekerja dimana kemampuan tersebut dihasilkan oleh 

kontraksi otot yang terdapat pada tungkai. 

 
Menurut Harsono (1988:179) kontraksi otot digolongkan tiga kategori : 

(a) kontraksi isometris, dalam kontraksi ini otot tidak memanjang atau   

      memendek sehingga tidak tampak gerakan atau tidak ada jarak yang   

     ditempuh. Kontraksi ini disebut kontraksi statis. 

(b) kontraksi isotonis, dalam kontraksi isotonis ini tampak terjadi gerakan   

     dari anggota tubuh yang disebabkan memanjang dan memendeknya   

     otot-otot sehingga terdapat perubahan dalam panjang otot (kontraksi   

     dinamis). 

(c) kontraksi isokinetis yaitu kontraksi dari kedua kontraksi tersebut. 

 
Harsono (1988 : 77) mengatakan bahwa ”kekuatan otot adalah komponen 

yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan”. 

Karena kekuatan merupakan daya penggerak aktifitas fisik dan kekuatan 

memegang peranan penting dalam melindungi seseorang dari cidera, selain 

itu dengan kekuatan seseorang akan dapat lari dengan cepat, melempar 

atau menendang lebih jauh dan efisien, memukul lebih keras, demikian 

juga dapat membantu memperkuat sendi-sendi. 
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Dari beberapa pengertian tersebut kekuatan dapat diartikan sebagai 

kualitas tenaga otot atau sekelompok otot dalam membangun kontraksi 

secara maksimal untuk mengatasi beban yang datang dari dalam maupun 

dari luar. Jadi gerakan yang dilakukan oleh otot-otot tungkai akan 

menghasilkan gerakan aktifitas seperti menendang, berjalan, melompat, 

dan lain sebagainya. Dimana gerakan tersebut dibutuhkan dalam 

melakukan gerakan olah raga terutama cabang olah raga yang dominan 

menggunakan kaki seperti: sepak bola, bersepeda dan sebagainya. 

 
Otot merupakan suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat 

bergerak. Sebagian otot tubuh ini melekat pada kerangka otot yang dapat 

bergerak secara aktif sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian 

kerangka dalam suatu letak tertentu. Otot dapat mengadakan kontraksi 

dengan cepat, apabila ia mendapatkan ragsangan dari luar berupa 

rangsangan arus listrik, rangsangan mekanis, dingin, dan sebagainya. 

Syaifuddin (1997 : 41) mengatakan bahwa dalam keadaan sehari-hari otot 

ini bekerja atau berkontraksi menurut pengaruh atau perintah yang datang 

dari susunan saraf motoris. 

 
Beberapa otot tungkai yang terlibat dalam kegiatan menendang antara lain: 

otot tensor fasialata, otot abductor paha, otot gluteus maximus, otot vastus 

lateralis, otot sartorius, otot tibialis anterior, otot rectus femoris, otot 

gastrocnemus, otot proneus longus, otot soleus, otot digitorum longus, otot 

paha medial dan lateral. 
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C. Kerangka Pikir 

 
1.  Hubungan Antara Panjang Tungkai Dengan Hasil Tendangan Pada 

           Permainan Sepak Bola 

 
Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai 

sebagai bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat 

dalam kaitannya sebagai pengungkit di saat menendang bola. Dari analisis 

tersebut, maka dapat diprediksikan bahwa ada hubungan antara panjang 

tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh. Jadi semakin panjang tungkai 

seseorang maka akan lebih jauh tendangan yang dihasilkannya. 

 
2. Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai Dengan Hasil Tendangan   

Pada Permainan Sepak Bola 
 

Kekuatan otot (moscular strength) adalah komponen yang sangat penting 

untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan 

karena kekuatan otot merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik, 

kekuatan otot memiliki peran penting dalam melindungi seseorang dari 

kemungkinan cidera, dengan kekuatan otot seseorang akan dapat 

melakukan aktivitas yang lebih, juga dapat membantu memperkuat 

stabilitas sendi-sendi. 

 
Dalam permainan sepak bola menendang bola (shooting) merupakan 

kebutuhan teknik yang penting dari sekian teknik dasar dalam permainan 

sepak bola, karena menendang bola merupakan titik pusat perhatian ketika 

seseorang pemain sedang berhadapan dengan kiper lawan di depan 

gawang, apakah bola yang ditendang itu menjadi sebuah gol atau tidak, 
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sekaligus menjadi penentu sebuah kemenangan. Untuk menghasilkan 

tendangan yang baik dituntut beberapa persyratan, diantaranya: (a) 

penguasaan teknik, (b)  akurasi, dan (c) kekuatan. 

 
Kekuatan otot yang dihasilkan oleh otot-otot yang terdapat pada tungkai 

kaki dari paha dan kaki digunakan untuk menggerakkan tungkai kaki 

mengayun dari belakang ke depan dengan tujuan untuk menendang bola. 

Dari gerak ayunan tungkai yang kuat itu, bila menyentuh benda maka 

benda (bola) tersebut akan bergerak ke depan sesuai dengan besaran 

dorongan gaya tersebut. 

 
Jika dorongan gaya tersebut besar, maka hasil dorongan tersebut akan 

cepat dan kuat. Hal ini berhubungan dengan masalah menendang bola, 

artinya bila dorongan berjalan dengan keras dan cepat maka tendangan 

yang dihasilkan akan kuat. Berorientasi pada analisis tersebut maka 

diprediksi kekuatan otot tungkai mempunyai hubungan terhadap hasil 

tendangan jarak jauh. 

 
3. Hubungan Antara Panjang Tungkai Dan Kekuatan Otot Tungkai   
      Dengan Hasil Tendangan Pada Permainan Sepak Bola 

 
Saat menendang bola semua kondisi fisik akan berperan aktif. Kekuatan 

yang dihasilkan oleh otot-otot paha dan kaki digunakan untuk 

mengayunkan kaki tendang ke arah bola, sehingga pada saat mengayunkan 

kaki tendang dibutuhkan kekuatan otot tungkai dalam bergerak atau 

mengayun dengan cepat.  
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Karena dengan kekuatan otot tungkai seseorang yang lebih besar serta 

ditunjang dengan panjang tungkai yang digunakan sebagai pengungkit, 

maka gaya tendangan yang masuk akan semakin tinggi. Hal ini berakibat 

pada kecepatan tendangan yang semakin tinggi dan pada akhirnya jarak 

atau hasil tendangan semakin jauh. 

 

C.  Hipotesis 
 
 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik 

hipotesis yaitu : 

a. H1 :  Ada hubungan yang berarti antara panjang tungkai terhadap hasil  

             tendangan pada permainan sepak bola. 

b. H2 :  Ada hubungan yang berarti antara  kekuatan otot tungkai terhadap  

 hasil tendangan pada permainan sepak bola.  

c. H0 :  Tidak ada hubungan yang berarti antara  kekuatan otot tungkai  

            terhadap hasil tendangan pada permainan sepak bola.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


