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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permainan sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua 

regu yang masing-masing regu terdiri dari sebelas orang pemain yang 

bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan sebanyak-

banyaknya dan mempertahankan gawangnya jangan sampai kemasukan, 

yang memerlukan kerjasama dan tolong menolong diantara teman.  

 

Teknik dasar dalam permainan sepakbola salah satunya adalah operan 

(passing), menggiring (dribbling) dan tembakan (shotting). Selain menguasai 

teknik dasar, untuk menjadi pemain sepakbola yang berprestasi harus ditunjang 

oleh kesegaran fisik yang mencakup : kekuatan, kecepatan, power, daya tahan, 

daya otot, kelentukan, koordinasi, kelincahan, keseimbangan, ketepatan, dan 

reaksi. Untuk memaksimalkan  kesegaran fisik tersebut seorang pemain 

sepakbola memerlukan latihan yang baik dan teratur untuk mencapai prestasi.  

 

Salah satu teknik dasar yang sering digunakan dalam sepakbola adalah 

menendang bola dengan akurat. Kemampuan menendang dengan akurat sangat 

diperlukan bagi pemain , agar tendangan yang dilakukan tidak mudah 

dipatahkan oleh lawan ataupun penjaga gawang sehingga dapat 
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menghasilkan gol. Untuk melakukan tendangan diperlukan kekuatan penuh 

dan tingkat akurasi yang baik, untuk itu penting meningkatkan kemampuan 

menendang dalam bermain sepakbola. Kemampuan tersebut hanya dapat 

ditingkatkan jika siswa telah memiliki kondisi fisik yang menunjang 

kemampuan menendang bola yang baik.  

 

Dalam permainan sepakbola macam tendangan yang dituntut untuk dapat 

dikuasai oleh pemain adalah melakukan tendangan pinalti. Tendangan 

pinalti adalah tendangan bebas yang dilakukan tepat di depan penjaga 

gawang tanpa boleh dihalangi siapapun. Jarak tendangan kurang lebih 11 

meter kira-kira 12 kaki dari garis gawang. Keberhasilan melakukan 

tendangan pinalti dipengaruhi kekuatan tendangan dan akurasi pemain.  

 

Berdasarkan hasil observasi penulis di SSB Mulyojati Metro pada saat siswa 

melakukan permainan sepakbola, ternyata penguasaan teknik dasar sepakbola 

pada siswa masih relatif rendah. Fokus pengamatan peneliti adalah pada 

kemampuan melakukan tendangan pinaltinya. Hasilnya bahwa seringkali 

tendangan pinalti siswa tidak menghasilkan gol (tidak masuk gawang), atau 

tendangan dapat ditangkap atau ditepis oleh penjaga gawang lawan. Penulis 

melihat bahwa siswa tidak menendang dengan kuat dan tepat sehingga bola 

tidak masuk gawang (gol).  

 

Penulis mengidentifikasi penyebab masih kurangnya kemampuan bermain 

sepakbola siswa khususnya menendang pinalti adalah karena kurangnya 

kondisi fisik yang menunjang performa permainan siswa. Hal tersebut 

dikarenakan belum seimbangnya porsi latihan teknik dan latihan kondisi 
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fisik. Latihan dominan yang diberikan pada siswa hanyalah berfokus pada 

latihan pengembangan teknik bermain sepakbola, sedangkan latihan kondisi 

fisik hanya terbatas dengan latihan-latihan ringan tanpa adanya latihan yang 

lebih khusus guna meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Padahal baik 

latihan teknik dasar maupun kondisi fisik keduanya adalah penting untuk 

latihan peningkatan awal, sehingga tercapailah prestasi yang optimal.  

 

Selain itu, kurangnya kondisi fisik dalam menendang pinalti seperti power 

tungkai dan kelentukan otot tungkai merupakan faktor utama kegagalan 

siswa menendang pinalti. Power adalah suatu kekuatan yang dipengaruhi 

oleh kekuatan dan kecepatan. Sedangkan kelentukan adalah kemampuan 

dari sendi dan otot untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang 

gerak maksimal yang diharapkan. Penulis berasumsi bahwa perpaduan 

kedua unsur kondisi fisik tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan 

menendang pinalti. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan power tungkai dan kelentukan dengan 

kemampuan menendang pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa SSB 

Mulyojati Metro”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi oleh penulis, antara lain : 
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1. Belum dikuasai dengan baik teknik menendang pinalti dalam permainan 

sepakbola oleh sejumlah siswa di SSB Mulyojati Metro. 

2. Belum diketahui hubungan antara power tungkai dengan kemampuan 

menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

3. Belum diketahui hubungan antara kelentukan dengan kemampuan 

menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

4. Belum diketahui hubungan antara power tungkai dan kelentukan dengan 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

5. Belum diketahui besarnya kontribusi antara power tungkai dengan 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

6. Belum diketahui besarnya kontribusi antara kelentukan dengan 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

7. Belum diketahui besarnya kontribusi antara power tungkai dan 

kelentukan dengan kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB 

Mulyojati Metro. 

 

 

C. Batasan Masalah 

 

Dari banyaknya masalah yang ada, maka perlu diadakannya pembatasan 

masalah. Adapun pembatasan masalahnya yaitu : 

1. Unsur power tungkai yang berpengaruh terhadap kemampuan 

menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

2. Kelentukan yang berpengaruh terhadap kemampuan menendang pinalti 

pada siswa SSB Mulyojati Metro. 
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3. Tendangan pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa SSB 

Mulyojati Metro. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah di atas maka dapat dirumusankan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan power tungkai dengan kemampuan menendang 

pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa SSB Mulyojati Metro? 

2. Apakah ada hubungan kelentukan dengan kemampuan menendang pinalti 

dalam permainan sepakbola pada siswa SSB Mulyojati Metro? 

3. Apakah ada hubungan power tungkai dan kelentukan dengan 

kemampuan menendang pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa 

SSB Mulyojati Metro? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan power tungkai dengan kemampuan 

menendang pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa SSB 

Mulyojati Metro. 

2. Untuk mengetahui hubungan kelentukan dengan kemampuan menendang 

pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa SSB Mulyojati Metro. 
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3. Untuk mengetahui hubungan power tungkai dan kelentukan dengan 

kemampuan menendang pinalti dalam permainan sepakbola pada siswa 

SSB Mulyojati Metro. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis yang akan diperoleh di antaranya sebagai 

berikut : 

 

1. Secara Teoritis 

 

Dapat menunjukkan bukti secara ilmiah hubungan power tungkai dan 

kelentukan dengan kemampuan menendang pinalti dalam permainan 

sepakbola pada siswa SSB Mulyojati Metro. Serta dapat memberikan 

pengetahuan tentang model latihan yang lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menendang pinalti. 

 

2. Secara Praktis 

 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan gambaran mengenai hubungan power tungkai dan 

kelentukan dengan kemampuan menendang pinalti dalam permainan 

sepakbola, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pembinaan 

prestasi pemain khususnya dalam kemampuan menendang pinalti. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan 16C Mulyojati Metro. 

2. Objek penelitian pada penelitian ini adalah power tungkai dan kelentukan 

dengan kemampuan menendang pinalti. 

3. Subjek penelitian yang diamati adalah siswa SSB Mulyojati Metro. 

 

 

H. Penjelasan Judul 

 

Untuk menghindari persepsi yang menyimpang maka diadakannya 

penjelasan judul. Adapun penjelasan judul penelitian ini adalah : 

 

1. Power 

Menurut Harsono dalam Okto Rinando Ginting (2007:10) power adalah 

kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu 

yang cepat. 

 

2. Tungkai 

Tungkai adalah seluruh kaki, dari pangkal paha ke bawah (KBBI, 2005: 

107). Soedarminto (1992: 60-61) mengatakan tungkai terdiri dari 

tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha 

sampai lutut, sedangkan tungkai bawah terdiri atas lutut sampai kaki. 
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3. Kelentukan 

Menurut Drs. Suharno HP. (1983) kelentukan ialah suatu kemampuan 

dari seseorang dalam melaksanakan gerakan dengan amplitudo yang 

luas. 

 

4. Pinalti 

 Tendangan pinalti adalah tendangan yang dilakukan apabila salah satu 

pemain tim melakukan pelanggaran di dalam kotak wilayah penjaga 

gawang tim sendiri. Bola diletakkan di titik pinalti tepat di depan 

penjaga gawang. 


