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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Permainan Sepakbola  
 
 

Sepakbola adalah permainan beregu yang menggunakan bola sepak dari dua 

kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 918). Menurut Soedjono (1985: 16) 

Pada dasarnya sepakbola ialah suatu permainan beregu, oleh karena itu 

kerjasama regu merupakan tututan permaian sepakbola yang harus dipenuhi 

oleh setiap kesebelasan yang menginginkan kemenangan. Pendapat yang 

sama dikemukakan Muchtar (1992: 56) Bahwa permainan sepakbola adalah 

permainan beregu. Sebelas pemain mempunyai tujuan yang sama, yakni 

memenangkan pertandingan. Keterampilan individu baru akan besar 

manfaatnya jika digunakan untuk kepentingan tim. Dalam sepakbola, seorang 

pemain tidak ada artinya walaupun memiliki kemampuan yang baik, jika 

tidak dapat menjalin kerjasama dengan teman seregunya. 

Seperti yang dikemukakan Soedjono (1985: 29), sepakbola adalah suatu 

permainan passing dan running dari pola yang sukar diramalkan dan selalu 

berubah - rubah, menuntut kesadaran yang tinggi dari pemain - pemain dan 

menuntut suatu kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan 

bertindak cepat tanpa menunda - nunda. Menurut Mielke (2007: 23) 
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permainan sepakbola adalah suatu cabang olahraga yang masing - masing tim 

berjumlah 11 pemain dengan tujuan permainan menciptakan goal sebanyak - 

banyaknya.  

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

sepakbola adalah suatu permainan tim beregu, terdiri dari 11 pemain yang 

mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kemenangan dengan 

memasukan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan, dengan peraturan 

yang telah ditetapkan dalam permainan sepakbola. 

 

B. Macam-macam Teknik Sepakbola 

 

Seorang pemain sepakbola harus benar – benar dapat menguasai bola dengan 

kemampuan dan keterampilan dalam penguasan teknik, karena dengan 

penguasaan teknik yang baik seorang pemain sepakbola dapat 

mengatur/memerintah badan sendiri dan menguasai bola dengan kaki, dalam 

situasi bermain atau pertandingan. Seorang pemain dapat menguasai bola 

dengan kakinya, dengan tungkai, dengan kepalanya, dan dengan badannya, 

kecuali dengan tangan. Tetapi untuk seorang pemain yang berposisi sebagai 

penjaga gawang dapat menggunakan seluruh anggota badan. 

Menurut Sukatamsi (1984: 34) menjelaskan macam – macam teknik dalam 

sepakbola sebagai berikut : 

 

a. Teknik tanpa bola 

 

Teknik tanpa bola yaitu semua gerakan – gerakan tanpa bola yang terdiri 
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dari: 

1) Lari cepat mengubah arah 

2) Melompat dan meloncat 

3) Gerak tipu tanpa bola yaitu gerak tipu dengan badan 

4) Gerakan – gerakan khusus penjaga gawang 

 

b. Teknik dengan bola 

 

Teknik dengan bola yaitu semua gerakan – gerakan dengan bola yang 

terdiri dari: 

1) Menendang bola 

2) Menerima bola 

3) Menggiring bola 

4) Menyundul bola 

5) Melempar bola 

6) Gerak tipu dengan bola 

7) Merampas atau merebut bola 

8) Teknik – teknik khusus penjaga gawang 

 

Oleh karena itu, teknik sangat penting untuk dikuasai oleh setiap pemain 

sepakbola. 

 

C. Menyundul Bola 

 
 
 

Menyundul bola merupakan teknik dasar yang menggunakan bagian kepala 

saat bola berada diudara. Menyundul bola merupakan teknik dasar dalam 
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sepakbola yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang pemain 

sepakbola. Menurut Luxbacher (2001: 87) menjelaskan bahwa: 

 
“Untuk menjadi pemain sepakbola yang sempurna, pemain sepakbola harus 

mengembangkan kemampuan heading yang baik. Selanjutnya menyundul 

bola sendiri merupakan teknik dasar dalam sepakbola dengan cara seorang 

meloncat keatas untuk menanduk bola”. 

 
a. Pelaksanaan menyundul bola dalam sepakbola 

 
Untuk jelasnya bagaimana cara dan pelaksanaan gerakan menyundul bola 

berikut penjelasannya menurut Luxbacher (2004: 81) :  

“ Arahkan tubuh menghadap bola pada saat bola bergerak turun, jaga agar 

bahu tetap lurus, gunakan lompatan dengan kedua kaki untuk meloncat 

lurus keatas, saat diudara lengkungkan badan anda kebelakang dan tarik 

dagu kearah dada, jaga leher agar tetap kuat dan pusatkan perhatian pada 

bola, sentakan badan kedepan dan kontak bola dengan kening pada titik 

tertinggi, serta mengarahkan sundulannya pada sasaran yang diinginkan”. 

Menurut Scheunemann (2008: 51) teknik menyundul bola yaitu : 

1. Bagian kepala yang dipakai untuk heading adalah dahi bagian tengah.  

Untuk memastikan bagian kepala yang benar yang membentur bola, 

saat melakukan heading mata jangan ditutup. Hindari pemakaian bagian 

kepala lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.   
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2. Saat menanduk bola, kuatkan leher dan pundak lalu ayunkan leher, 

kepala, dan pundak sacara bersamaan dari belakang ke depan sehingga 

heading memiliki power. 

3. Untuk defensive heading atau tandukan yang bersifat menghalau bola, 

sebisa mungkin tanduk bola dari bawah ke atas dan ke samping kiri 

atau kanan. 

4. Untuk offensive heading atau tandukan dengan tujuan mencetak gol, 

sebisa mungkin tanduk bola dari atas ke bawah. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik menyundul 

bola merupakan rangkaian gerak yang terkoordinasi dengan baik mulai 

dari gerakan kaki, badan, kelentukan pingang, otot perut, otot leher, kepala 

(dahi), mata tetap terbuka, mengantisipasi dan menjemput datangnya bola 

serta mengarahkan sundulannya pada sasaran yang diinginkan. 

 

b. Teknik menyundul bola 

  
Teknik menyundul bola merupakan rangkaian gerak yang terkoordinasi 

dengan baik mulai dari gerakan kaki saat melompat, kelentukan saat badan 

melengkung kebelakang pada daerah pingang, otot perut saat mendorong 

badan kedepan, otot-otot leher, kepala (dahi), mata tetap terbuka, 

mengantisipasi dan menjemput datangnya bola serta mengarahkan 

sundulannya pada sasaran yang diinginkan. Selain membutuhkan 

koordinasi antara gerakan waktu lompatan dengan datangnya bola juga 

membutuhkan kemantapan tubuh untuk mengalahkan lawan saat duel di 

udara. 



14 
 

 
1. Teknik saat melompat 

Pada saat akan melompat usahakan pandangan mata tertuju ke arah 

bola. Pada saat bola bergerak turun gunakan lompatan dengan 

menggunakan satu atau kedua kaki untuk melompat lurus keatas.  

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1: Posisi saat melompat 

2. Teknik saat melengkungkan badan 

 
Pada saat diudara lengkungkan badan kebelakang pada daerah pinggang 

dan tarik dagu kearah dada jaga agar leher tetap kuat dan pusatkan 

perhatian pada bola. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2: Posisi saat melengkungkan badan 
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3. Teknik saat dorongan kekuatan otot perut 

Pada saat bola sejajar dengan kepala segera disambut dengan kepala 

yang dibantu dengan dorongan badan melalui kekuatan otot perut dan 

mengarahkan sundulan sesuai yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Posisi saat dorongan kekuatan otot perut 

4. Teknik rangkaian gerak menyundul bola 

Menyundul bola merupakan rangkaian gerak yang terkoordinasi antara 

gerakan waktu lompatan dengan datangnya bola. baik mulai dari 

gerakan kaki saat melompat, kelentukan saat badan melengkung 

kebelakang pada daerah pingang, otot perut saat mendorong badan 

kedepan. 

 

 

 

 

 

 Gambar 4 : Rangkaian gerakan menyundul bola 
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D. Otot 

  
Otot merupakan suatu organ yang penting sekali memungkinkan tubuh dapat 

begerak, dalam menjalankan sistem otot ini tidak bisa dilepaskan dengan 

kerja saraf. Jadi otot, khususnya otot rangka merupakan sebuah alat yang 

menguasai gerak aktif dan memelihara sikap tubuh. Sistem otot adalah semua 

otot tubuh, yang terikat tulang, yang menyusun dinding sebagian besar organ 

internal, dan yang menyusun jantung. Jenis jaringan otot ada tiga yaitu otot 

kerangka, otot viseral dan otot jantung. Basoeki (2000: 76). Dalam 

pembahasan ini yang berkaitan dengan penelitian adalah otot kerangka. 

Secara garis besar fisiologis otot dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan struktur otot dan fungsi otot.  

 

E. Power  

  
Power merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepataan Widiastuti 

(2011: 100). Jadi power merupakan suatu kemampuan kerja otot melakukan 

gerakan sekuat-kuatnya dalam waktu singkat  yang menghasilkan daya ledak 

jika kekuatan dan kecepatan tersebut bekerja secara bersamaan.  

 

F. Kekuatan  

  
Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk menggunakan tenaga maksimal 

atau mendekati maksimal, untuk mengangkat beban Sumosardjuno (1997: 6). 

Menurut Widiastuti (2011: 76). Kekuatan adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal 

melawan tahanan atau beban. Atau dapat pula didefinisikan bahwa kekuatan 
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otot adalah kemampuan otot untuk membangkitkan suatu tegangan terhadap 

suatu tahanan. Secara mekanis kekuatan otot didefinisikan sebagai gaya 

(force) yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam suatu satu 

kontraksi maksimal.  

 

G. Power Otot Tungkai  

  
Power otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot  untuk melakukan 

gerakan sekuat-kuatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Power merupakan 

kombinasi antara kekuatan dan kecepataan. Dalam aktivitas olahraga 

terutama olahraga Sepakbola khususnya menyundul bola, power otot 

merupakan unsur penting untuk menggerakkan organ-organ tubuh. Tanpa 

power otot yang besar, tidak akan tercapai prestasi yang maksimal. Biasanya 

seorang atlet mempunyai keunggulan jauh lebih besar dibandingkan dangan 

orang kebanyakan. Power merupakan komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan keberhasilan dalam menyundul bola karena dibutuhkan 

kekuatan dan kecepatan agar gerakan menyundul bola dapat lebih maksimal.  

 

a. Otot tungkai bagian atas 

M. abduktor femoralis berfungsi menggerakkan gerakan abduksi dari 

femur, Quadriceps berfungsi membengkokkan dan meluruskan tungkai 

bawah.  
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Otot otot yang ada di tungkai bagian atas, menurut Pearce (2012: 134) 

terdiri dari: 

 

1) Otot sartorius 

2) Otot rectus femoris 

3) Otot vastus lateralis 

4) Otot vastus medialis 

5) Otot Abductor group 

6) Otot gluteus medius, maximus 

7) Otot aductor magnus 

8) Otot gluteus maximus 

9) Otot llioltibial tract 

10) Otot hamstring group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak depan     Tampak belakang 

Gambar 5 : Otot tungkai bagian atas  
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b. Otot tungkai bagian bawah 

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut 

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor 

talangus longus, berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari 

manis dan kelingking jari, otot ekstensi jempol, berfungsi dapat 

meluruskan ibu jari kaki, tendo Achilles, berfungsi meluruskan kaki di 

sendi tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut (M. popliteus), M. 

falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki, M. tibialis 

posterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki 

di sebelah ke dalam. 

 

Tungkai bawah adalah tungkai pada betis. Otot-otot yang terletak didaerah 

tungkai bawah menurut Pearce (2012: 135) terdiri dari: 

1) Otot fibularis longus 

2) Otot fibularis brevis 

3) Otot tibialis anterior 

4) Otot ektensor digitorum longus 

5) Otot fibularis tertius 

6) Otot gastrocnemius 

7) Otot soleus 

8) Otot tendon achilles 

9) Otot medial malleolus  

10) Otot lateral malleolus  
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Tampak depan    Tampak belakang 

Gambar 6 : Otot tungkai bagian bawah  

 

c. Rangka tungkai 

Menurut Soedarminto (2001: 60-61) tungkai terdiri dari tungkai atas dan 

tungkai bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha sampai lutut, 

sedangkan tungkai bawah terdiri dari lutut sampai kaki. Tulang tungkai 

terdiri atas: tulang pangkal paha, tulang paha, tulang kering, tulang betis, 

tulang tempurung lutut, tulang pangkal kaki, tulang telapak kaki, tulang 

ruas jari kaki. 

 

Contoh latihan kekuatan otot tungkai menggunakan naik turun bangku 

dengan barbell di punggung dan Squat Jump. Cara melakukan squat jump 

yaitu sikap permulaan anak jongkok, posisi kaki depan dan belakang, 

kedua jari-jari tangan dikaitkan menempel ditengkuk, kedua siku ke arah 

samping. Setelah ada aba-aba anak meloncat sampai kedua kaki lurus 
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rapat. Mendarat kembali seperti sikap permulaan. Gerakan ini dilakukan 

sekuat-kuatnya. 

 

H. Kekuatan Otot Perut  

  
Kekuatan atau srenght menurut Harsono (2007: 176), adalah Kemampuan 

otot untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan. Sedangkan 

kekuatan menurut Sajoto (2005: 8) mengatakan kekuatan (strength) adalah 

komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan 

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Otot perut merupakan otot-otot 

batang badan Raven (2002: 12). Lebih lanjut Raven mengatakan bahwa otot 

perut merupakan otot-otot penegak badan selain otot punggung. Sebagai otot 

penegak badan, otot perut dan otot punggung memiliki arti penting dalam 

sikap dan gerak-gerik tulang belakang. Dinding depan perut dibentuk oleh 

otot-otot lurus perut yang terletak di sebelah kanan dan disebelah kiri garis 

tengah badan. Di sisinya terdapat otot-otot lebar perut yang dapat pula dibagi 

atas serong luar perut, otot serong dalam perut, dan otot lintang perut. Otot-

otot tersebut terentang diantara gelang panggul dan rangka dada, merupakan 

sebuah penutup yang dapat merubah volume rongga perut Raven (2002: 12).  

Otot-otot bagian perut terdiri atas : Otot rectus abdominis, otot transversus 

abdominis, otot internal oblique, otot ekternal oblique, otot aponeurosis, 

Linea alba. 

Untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian otot perut dapat diperhatikan 

pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 7: Otot perut 

 

Mencermati keberadaan otot perut yang terentang antara gelang panggul dan 

rongga dada, jika dikaji secara seksama otot memiliki peran yang sangat 

penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak atas seperti badan. Hal ini 

secara logika dapat dimengerti karena anggota gerak atas dalam melakukan 

gerakan terutama sekali dalam pelaksanaan menyundul bola memerlukan 

kekuatan otot perut. Dengan demikian karena gerakan panggul memerlukan 

dukungan dan kinerja otot perut, maka dimungkinkan dengan memiliki 

kekuatan otot perut yang baik akan memaksimalkan gerak ayunan yang kuat 

untuk menyundul bola. Kekuatan otot perut adalah kemampuan otot perut 

untuk melakukan aktivitas gerak atau mendukung gerakan. Dengan kekuatan 

yang dimiliki otot perut diharapkan dapat melakukan aktivitas gerak yang 

bertumpu pada perut atau mendukung gerakan yang lain.  
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I. Kelentukan  

  
Kelentukan adalah  kemampuan berbagai otot sendi dalam tubuh untuk 

bergerak seluas – luasnya, Widiastuti (2011: 153). Kelentukan/flexibilitas 

sering diartikan sebagai kemapuan untuk menggerakan tubuh dan bagian-

bagian dalam satu ruang gerak yang mengulur seluas mungkin, tanpa 

mengalami cidera pada persendian dan otot di sekitar persendian itu. Oleh 

karena itu kelentukan itu berpangkal pada luas gerak bagian tubuh disekitar 

persendian tertentu, maka skor luas pengukuran dipengaruhi oleh limitasi 

anatomis.  

Dari beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa kelentukan adalah 

kemampuan otot sendi dan saraf untuk melakukan gerakan mengulur secara 

maksimal tanpa mengalami, menimbulkan cidera pada persendian dan otot 

sekitar persendian. 

 

J. Kerangka Pemikiran  

  
Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dikemukakan kerangka berpikir sebagai berikut:  

Kemampuan menyundul bola sangat berperan dalam permainan sepakbola, 

sebab untuk menguasai bola di udara di perlukan kemampuan menyundul 

bola. Kemampuan menyundul bola yang baik dapat di capai jika di tunjang 

dengan kondisi fisik. Unsur kondisi fisik yang diperlukan untuk menunjang 

kemampuan menyundul bola dengan baik adalah power otot tungkai, 

kekuatan otot perut dan kelentukan. 
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a. Kontribusi power otot tungkai terhadap hasil menyundul bola 

Olahraga sepakbola sangat memerlukan power. Karena power adalah 

gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Power otot tungkai sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan pencapaian prestasi atlet. Pada permainan 

sepakbola di butuhkan power otot tungkai yang baik. Pendapat tersebut 

menunjukan bahwa, pada saat akan melompat otot tungkai harus kuat dan 

cepat agar tubuh dapat melayang tinggi diudara, pada saat gerakan tersebut 

otot – otot tungkai berkontraksi dengan kuat dan cepat untuk membantu 

gerakan selanjutnya, sehingga menyundul bola dapat maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, power otot tungkai berperan penting untuk 

menunjang keberhasilan lompatan dalam menyundul bola. 

 

b. Kontribusi kekuatan otot perut terhadap hasil menyundul bola 

Kekuatan otot perut juga berperan dalam pencapaian hasil menyundul 

bola. Dengan kekuatan otot perut yang baik maka pencapaian hasil 

menyundul bola akan baik dan maksimal. Pendapat tersebut menunjukan 

bahwa, pada saat badan ditarik ke belakang untuk selanjutnya dihentakan 

ke depan untuk menyundul bola, pada saat gerakan tersebut otot – otot 

perut berkontraksi dengan kuat untuk membantu gerakan batang tubuh, 

leher dan dahi, sehingga sundulan menjadi lebih keras dan kuat. 

Berdasarkan uraian tersebut kekuatan otot perut sangat berperan penting 

dalam menunjang keberhasilan hentakan kedepan dengan kuat untuk 

membantu gerakan batang tubuh dalam menyundul bola. 
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c. Kontribusi kelentukan terhadap hasil menyundul bola 

Kelentukan juga berperan penting pada pencapaian hasil menyundul bola. 

Dengan kelentukan yang baik maka pencapaian hasil menyundul bola akan 

maksimal. Kelentukan membantu untuk memposisikan tubuh kebelakang 

melengkung pada daerah pinggang secara maksimal agar tubuh dapat 

mengayun kedepan secara maksimal pula, sehingga sundulan menjadi 

lebih keras dan kuat. 

Berdasarkan uraian diatas kelentukan sangat berperan penting untuk 

menunjang keberhasilan dalam menyundul bola. 

 

K. Hipotesis 

 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

Arikunto (2010: 64). 

Sugiyono (2011: 54) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melaluipengumpulan 

data.” 

Bedasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah 

jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris melalui data-data yang terkumpul. 
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“Kontribusi power otot tungkai kekuatan otot perut dan kelentukan terhadap 

hasil menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar “ 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu hipotesis 

penelitian yaitu: 

 

H1:  ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai terhadap hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

H2: ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot perut terhadap hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

H3: ada kontribusi yang signifikan antara kelentukan terhadap hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar.  

H4:  ada kontribusi yang signifikan antara power otot tungkai, kekuatan otot 

perut dan kelentukan terhadap hasil menyundul bola pada siswa sekolah 

sepakbola River Natar. 


