
 

 

 

 

 

 

II.  KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Belajar Motorik 

Kemampuan gerak merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi 

manusia, karena dengan gerak manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi 

harapannya. Menurut Lutan (2000:8), bahwa kemampuan motorik adalah 

kapasitas seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu 

keterampilan yang dipelajari, sehingga akan memberi dampak pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemampuan motorik lebih tepat 

merupakan kapasitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan 

keterampilan yang relatif melekat pada anak.Faktor biologis, fisik, 

kesehatan, gizi dianggap sebagai kekuatan utama yang berpangaruh 

terhadap motorik dasar seseorang.Motorik dasar itulah yang kemudian 

berperan sebagai landasan bagi perkembangan keterampilan. 

 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon 

moskular dan diekspresikan dalam gerakan tubuh. Proses belajar gerak 

berbentuk kegiatan mengamati gerakan dan kemudian mencoba menirukan 

berulang-ulang, menerapkan pola-pola gerak tertentu pada sitiasi tertentu 

yang dihadapi dan juga dalam bentuk kegiatan menciptakan pola-pola gerak 

baru untuk tujuan-tujua tertentu. (Sugiyanto:1993:3) 
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Seseorang akan melakukan gerakan tertenu apabila mempunyai kemauan 

untuk bergerak dan merasa perlu untuk melakukan gerakan, akan melakukan 

suatu gerakan apabila mengerti gerakan apa yang harus dilakukan, dan 

gerakan tertentu itu bila terwujud apabila fisik memiliki cukup kemampuan 

untuk bergerak. (Sugiyanto, 1993:3) 

 

Gerak sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku 

manusia.Sedangkan psikomotor khusus digunakan untuk domain mengenai 

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor) 

ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotor. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan motorik adalah suatu kemampuan yang dapat diperoleh dari 

ketrampilan gerak umum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan 

suatu ketrampilan yang dipelajari sehingga nantinya akan memberikan 

dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Seseorang 

yang memiliki tingkat kemampuan motorik yang tinggi dapat diartikan 

bahwa orang tersebut memiliki potensi atau kemampuan untuk melakukan 

ketrampilan gerak yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang 

memiliki kemampuan motorik yang rendah. 

 

Konsep pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses 

pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang 

mantap dalam hal hakikat dan definisi pembelajaran gerak merupakan 

bantuan yang sangat berguna bagi guru Penjaskes. Proses pembelajaran 
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tampaknya terjadi setiapwaktu. Hampir dalam segala aspek yang kita kuasai 

sekarang, semuanya terjadi karena proses belajar.  

 

Ketika seseorang mempelajari keterampilan gerak, perubahan nyata yang 

terjadi adalah meningkatnya mutu keterampilan itu. Ini dapat diukur dengan 

beberapa cara, misalnya dengan melihat skor yang dihasilkan, atau dengan 

melihat keberhasilan melakukan gerak yang tadinya belum dikuasai. Tetapi 

yang terjadi sebenarnya bukan hanya itu, sebab ada perubahan tambahan 

atau pengalihan kemampuan yang mendasari penampilan pada penguasaan 

keterampilan yang baru. Kemampuan yang dipelajari di masalalu dan 

sekarang, akan mempengaruhi keterampilan yang akan kita miliki di masa-

masa mendatang. 

 

Definisi di atas, mengandung 3 aspekpenting yang harus dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Belajar dipengaruh latihan atau pengalaman 

Perkembangan kemampuan memang dapat terjadi tanpa 

berlatih.Kemampuan tersebut berkembang misalnya, karena pengaruh 

kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan ini tentu akan 

meningkatkan keterampilan, namun hanya sampai pada batas minimal. 

Membiarkan anak berkembang keterampilannya tanpa memberinya 

pengalaman yang berguna, samahalnya dengan tidak member 

kesempatan pada anak untuk belajar. Anak tidak akan sampai pada 

keadaan “terampil” dan kemampuan yang mendasarinya tidak akan 

berkembang sempurna. 
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2. Belajar tidak langsung dapat diamati 

Terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat.Perubahan tersebut 

terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak 

dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya memantapkan 

perubahan yang terjadi menjadi relative menetap. Proses demikian 

umumnya tidak bisa langsung dapat diamati. Apa yang bias dilakukan 

adalah melihat perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan 

geraknya. Gerak menyebabkan adanya perubahan “papan panel” di 

dalam otak berbentuk perbaikan program gerak, sehingga gerak yang 

ditampilkan tampak menjadi lebih baik.Bukti adanya perubahan inilah 

yang harus dijadikan pegangan oleh guru atau pelatih bahwa belajar telah 

terjadi.Bukti ini hendaknya menuntun guru atau pelatih agar mampu 

memberikan pengalaman yang lebih berarti bagi orang sedang belajar. 

Konsekuensi lainnya adalah bahwa guru atau pelatih perlu mengetahui 

adanya perubahan itu dengan cara mengenali kemampuan belajar pada 

titik awal pembelajaran dan kemampuan yang dicapai. Dengan demikian 

dapat diukur penambahan atau perubahannya. 

 

3. Perubahan yang terjadi relative menetap 

Perubahan yang terjadi dalam penampilan dapat dianggap sebagai hasil 

belajar, jika perubahan tersebut bersifat menetap.Ini perlu ditekankan, 

karena jika hanya berpedoman pada perubahan yang terjadi dalam 

penampilan bias menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan 

yang terjadi oleh sebab lain, yang sifatnya baik sementara maupun 

menetap.  
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Menurut Lutan (1988) belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang 

relatif permanen pada diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman 

dan latihan dan dapat diamati melalui penampilannya. Perubahan tingkah 

laku sebagai hasil belajar memiliki pengertian yang luas, bisa berupa 

keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap. Menurut Bloom dalam 

Lutan (1988: 102) perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 ranah, yaitu: a) kognitif, b) afektif, c) 

psikomotor. 

 

Tugas utama dari belajar gerak adalah penerimaan segala informasi yang 

relevan tentang gerakan-gerakan yang dipelajari, kemudian mengolah dan 

menyusun informasi tersebut memungkinkan suatu realisasi secara optimal. 

Dengan demikian tugas utama peserta didik dalam proses belajar gerak 

adalah menerima dan menginterprestasikan informasi tentang gerakan yang 

akan dipelajari kemudian mengolah dan menginformasikan informasi 

tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan realisasi gerakan secara 

optimal dalam bentuk keterampilan. 

 

 

B. Sepakbola  

1. Pengertian Sepakbola 

Sepakbola adalah salah satu materi permainan dan olahraga yang 

diberikan dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani di SMP. Menurut 

Sucipto (2000:7) bahwa sepakbola merupakan permainan beregu yang 

terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya adalah penjaga gawang.  
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Selanjutnya Roji (2004: 1) menjelaskan bahwa sepakbola dilakukan oleh 

dua kesebelasan, masing-masing kesebelasan terdiri dari sebelas pemain 

termasuk penjaga gawang.Pemain cadangan untuk setiap regunya 

berjumlah tujuh pemain dan lama permainan adalah 2 x 45 menit. 

 

Menurut Muhajir (2004:22) yang dikutip oleh Dian Ika (2007:7), 

menyatakan bahwa sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan 

dengan jalan menyepak bola, yang mempunyai tujuan untuk 

memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang 

sendiri agar tidak kemasukan bola.Di dalam memainkan bola, setiap 

pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali 

tangan dan lengan.Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan 

memainkan bola dengan kaki dan tangan. 

 

Sepakbola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu 

terdiri dari sebelas pemain.Biasanya permainan sepakbola dimainkan 

dalam dua babak (2 x 45 menit) dengan waktu istirakat 15 menit 

diantara dua babak tersebut.Mencetak gol ke gawang lawan merupakan 

sasaran dari setiap kesebelasan.Suatu kesebelasan dinyatakan sebagai 

pemenang apabila kesebelasan tersebut dapat memasukkan bola ke 

gawang lebih banyak dan kemasukan bola lebih sedikit jika dibanding 

dengan lawannya. 

 

Permainan sepakbola dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh dua 

orang penjaga garis atau disebut asisten wasit.Tujuan dari masing-

masing kesebelasan adalah berusaha untuk memasukkan bola ke dalam 
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gawang lawannya sebanyak mungkin dan berusaha menggagalkan 

serangan lawan untuk menjaga atau melindungi agar gawangnya tidak 

kemasukan bola.Permainan sepakbola dilakukan dalam dua babak, 

antara babak pertama dan kedua diberi waktu istirahat, dan setelah 

waktu istirahat dilakukan pertukaran tempat.Kesebelasan yang 

dinyatakan menang adalah kesebelasan yang sampai akhir pertandingan 

lebih banyak memasukkan bola ke gawang lawannya. 

 

Kerjasama dalam suatu tim merupakan suatu tuntutan dalam permainan 

sepakbola untuk mencapai kemenangan. Tanpa kerjasama tim yang baik 

maka tujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan akan sulit.  

 

2. Teknik Dasar Bermain Sepakbola 

Seluruh kegiatan dalam permainan sepakbola dilakukan dengan gerakan-

gerakan, baik gerakan dengan bola maupun gerakan tanpa bola dari 

gerakan yang beraneka ragam tersebut dapat diambil pengertian bahwa 

masalah teknik dasar semata-mata melibatkan orang (pemain) dan bola. 

Pada saat permainan berlangsung, pemain yang mengolah bola hanya 

seorang sedang yang lainya melakukan gerakan-gerakan, baik selaku 

penyerang maupun bertahan (Sucipto. dkk,1999/2000:9). 

 

Teknik dasar merupakan salah satu fungsi bagi seseorang untuk dapat 

bermain sepakbola. Pengertian dari teknik dasar adalah semua kegiatan 

yang mendasari sehingga dengan modal sedemikian itu sudah dapat 

bermain sepakbola (Sarumpaet, 1992: 17). Dalam bermain sepakbola 
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teknik yang digunkan ada dua cara yaitu teknik badan (lari, lompat, dan 

gerak tipu) dan teknik bola (menendang, menyundul, mengumpan, 

menahan). 

 

Untuk dapat mencapai suatu kemampuan ketrampilan bermai sepakbola 

yang baik terdapat beberapa faktor yang harus dikuasai yaitu: 1) 

menendang bola, 2) menggiring bola, 3) menahan bola, 4) merebut bola 

5) menyundul bola (Depdikbud, 1993:34). Dalam usaha meningkatkan 

mutu permainan kearah prestasi maka masalah teknik merupakan salah 

satu persyaratan yang menentukan. Jadi teknik dasar bermain sepakbola 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan 

sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan sepakbola. 

Teknik dengan bola adalah semua gerakan dengan bola yang terdiri atas : 

1)menendang bola (kicking), 2)menguasai bola (controling), 

3)menggiring bola (dribbling), 4)menyundul bola (heading), 5)melempar 

bola (trowing), 6)gerak tipu dengan bola (keeping), 7)merampas atau 

merebut bola (sliding), 8) teknik khusus penjaga gawang. (Soekatamsi, 

1988 : 8) 

 

Berdasarkan pengertian teknik dasar sepakbola yang dikemukakan tiga 

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, teknik dasar sepakbola 

merupakan suatu gerakan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk 

menyelesaikan tugas yang pasti dalam permainan sepakbola. 

 

Menurut Mielke (2007:1), kemampuan dasar bermain sepak bola harus 

dikuasai. Dasar-dasar bermain sepakbola antara lain: 
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a.  Menendang bola (Passing) 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan 

sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik 

menendang dengan baik akan dapat bermain secara efisien. 

b.  Menghentikan bola (controling) 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam 

permainan sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik 

menendang bola. Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola 

yang termasuk di dalamnya untuk mengatur tempo permainan. 

c.  Menggiring (dribbling) 

Menggiring bola adalah seni menggunakan bagian-bagian kaki 

menyentuh atau menggulingkan bola terus menerus di tanah sambil 

berdiri dengan tujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, 

melewati lawan, dan menghambat permainan. 

d.  Melempar bola (Throw-in) 

Melempar bola dilakukan apabila bola keluar dari garis samping 

lapangan. 

e.  Menimang Bola (Juggling) 

Juggling adalah menimang bola dengan cara menendang perlahan ke 

atas dengan tujuan melatih perkenaan bola tepat pada punggung kaki 

untuk di jadikan kontrol sebagai dasar untuk menembak. 

f.  Menembak Bola (Shooting) 

Menembak bola adalah melakukaan manuver tendangan keras yang 

menuju arah sasaran dengan tepat. Sasaran dalam hal ini adalah 

gawang. 
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Menurut Soekatamsi (1984:34) selain teknik dasar di atas, ada juga 

teknik dasar tanpa bola.Teknik dasar tanpa bola yaitu semua gerakan-

gerakan tanpa menggunakan bola terdiri dari : 

a.  Lari cepat dan mengubah arah 

Pemain sepakbola harus dapat mendadak dan segera lari dengan 

kecepatan maksimal dapat mencapai bola. mengubah arah yaitu 

dengan gerakan memperlambat langkah dengan memperkecil langkah 

mengurangi kecepatan lari untuk menjaga keseimbangan badan. 

b.  Melompat dan meloncat 

Dalam permainan sepakbola untuk memenangkan posisi, untuk 

mengejar bola-bola melambung diudara atau bola tinggi digunakan 

teknik melompat. Melompat dengan ancang-ancang (sikap berdiri). 

c.  Gerakan tipu tanpa bola 

Gerarakan tipu tanpa bola merupakan gerak tipu dengan menggunakan 

badan, misalnya gerak tipu dengan mengubah lari. Geraktipu 

merupakan gerak pura – pura dari badan oleh lawan dianggap gerakan 

yang sebenarnya sehingga pemain lawan mengikutinya. 

d.  Gerakan khusus penjaga gawang 

Gerakan khusus penjaga gawang pada umumnya merupakan sikap 

menunggu dari gerakan pemain lawan. 

 

Salah satu teknik dasar dalam sepakbola yaitu teknik shooting yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, karenashooting sangat penting dalam 

permainan sepakbola untuk mencetak gol ke gawang lawan. 
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3. Menendang Bola 

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ke tempat lain menggunakan kaki atau menggunakan bagian 

kaki. Menendang bola merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan 

dalam permainan sepakbola. Seorang pemain sepakbola tidak menguasai 

menendang dengan baik, tidak akan menjadi pemain yang baik. 

Kesebelasan yang baik adalah yang semua pemainnya menguasai 

tendangan bola dengan baik, dengan cepat, cermat dan tepat sasaran, 

sasaran teman maupun dalam membuat gol ke mulut gawang 

(Soekatamsi, 1984 : 44). 

 

Danny Mielke (2007) mengatakan bahwa menembak bola (shooting) 

merupakan salah satu karakteristik dan ciri permainan sepakbola yang 

paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang yang baik 

akandapat bermain secara efisien. Tujuan menembak adalah untuk 

melakukan tendangan bola ke arah gawang demi menciptakan gol.  

 

Kemudian Soekatamsi (2001 : 230) menyatakan : “Menendang bola 

(shooting) merupakan teknik dasar bermain sepakbola yang paling 

banyak digunakan dalam permainan sepakbola. Kesebelasan sepakbola 

yang baik adalah suatu kesebelasan sepakbola yang semua 

pemainnyamenguasai teknik dasar menendang bola (shooting) dengan 

baik, cepat dan tepat ke arah sasaran, baik teman maupun sasaran dalam 

membuat gol ke gawang lawan”. Sedangkan menurut Sucipto dkk. (2000 

: 11) menyatakan bahwa  menendang bola merupakan pola gerak yang 
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paling penting dalam permainan sepakbola. Pada dasarnya bermain 

sepakbola itu didasari kerjasama tim yang baik. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan teknik dasar menendang bola (shooting) bagi seorang pemain 

adalah penting, karena sangat berkaitan dengan tujuan permainan 

sepakbola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Tanpa penguasaan 

teknik menendang yang memadai maka tujuan permainan sepakbola 

cenderung tidak akan tercapai secara maksimal. 

 

Menurut Soekatamsi (2001: 239) mempunyai pandangan tentang prinsip-

prinsip menendang bola yang terdiri dari: (a) pandangan mata, b) kaki 

tumpu, (c) kaki yang menendang, (d) bagian bola yang ditendang, (e) 

sikap badan.  

 

Fungsi dan kegunaan dari tendangan : (1) Untuk memberikan operan 

kepada teman, (2) Memberikan umpan untuk menembakkan bola ke arah 

mulut gawang lawan, untuk membuat gol kemenangan, (3) Untuk 

membersihkan atau menyapu bola di daerah pertahanan (belakang) 

langsung ke depan, tendangan ini biasanya dilakukan oleh pemain 

belakang untuk mematahkan serangan lawan, (4) Untuk melakukan 

bermacam-macam tendangan khusus seperti tendangan bebas, tendangan 

sudut, tendangan gawang, tendangan penalty (Soekatamsi, 2001 :241). 

 

Menendang dibedakan beberapa macam dilihat dari perkenaan dari kaki 

ke bola (impact), yaitu menendang dengan kaki bagian dalam (inside), 
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kaki bagian luar (outside), punggung kaki (instep) dan punggung kaki 

bagian dalam (inside of the instep). 

 
 

Gambar 1.Nama-Nama Bagian Kaki Sebelah Kiri. 

Sumber: Soekatamsi(1984 : 103). 

 

 

4. Teknik Dasar Menendang Bola 

Dalam teknik dasar sepakbola, gerakan menendang bola tidak dilihat dari 

gerakan menendangnya saja, melainkan secara keseluruhan. Mulai dari 

letak kaki tumpu, kaki yang menendang, sikap badan, pandangan mata 

dan gerakan lanjutan.  

a. Kaki Tumpu 

Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu ke tanah pada saat persiapan 

menendang bola dan merupakan pondasi bagi badan atau letak titik 

berat badan. Posisi kaki tumpu terhadap bola akan sangat menentukan 

arah lintasan bola, sehingga posisi letak kaki tumpu berperan penting 

dalam pencapaian kesempurnaan dalam melakukan tendangan dan 

akurasi tendangan. Letak kaki tumpu pada waktu menendang bola, 

menurut Soekatamsi (1988: 51) adalah : 1) Diletakkan disamping bola 
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dengan jarak kurang lebih 15 cm. 2) Arah kaki tumpu sejajar arah 

sasaran. 3) Lutut ditekuk hingga lutut tegak lurus diatas ujung jari. 

 
Gambar 2. Letak Kaki Tumpu Dalam Menendang Bola 

 (Soekatamsi, 1988: 51). 

 

 

b. Kaki ayun atau kaki yang menendang 

Kaki ayun atau kaki yang digunakan untuk menendang bola adalah 

kaki yang lebih kuat. Pergelangan kaki yang menendang bola pada 

saat menendang bola dikuatkan atau ditegangkan, sehingga kaki ayun 

tidak boleh bergerak ke arah lain kecuali mengenai bola yang akan 

ditendang. Kaki harus diayunkan dari belakang ke depan dengan kaki 

melintang tegak lurus ke arah sasaran, atau tegak lurus kaki tumpu. 

c. Bagian bola yang ditendang 

Perkenaan bola yang ditendang merupakan bagian bola disebelah 

mana yang akan ditendang, ini akan menentukan arah jalannya bola 

dan tinggi rendahnya bola yang ditendang. Bagian bola yang 

ditendang menurut Soekatamsi (1988: 53) yaitu : a) Bagian dalam 

kaki yang menendang tepat mengenai tengah-tengah bola, bola 
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bergulir datar di atas tanah. b) Bagian dalam kaki yang menendang 

mengenai dibawah tengah-tengah bola, bola akan naik atau 

melambung rendah. 

d. Sikap Badan 

Sikap badan seorang pemain ketika menendang bola harus baik karena 

akan menentukan arah bola. Ketika menendang bola, kaki tumpu 

berada di samping bola, maka pada saat menendang bola sikap badan 

condong ke depan, agar tendangan yang dihasilkan sesuai harapan dan 

tepat ke sasaran yang akan dituju (Soekatamsi, 1984 : 53). 

 

Gambar 3. Sikap Badan Pada Saat Menendang Bola. 

(Soekatamsi, 1984: 118). 

 

 

e. Pandangan Mata 

“Pada waktu menendang bola mata melihat pada bola dan kearah 

sasaran” (Soekatamsi, 1988 : 53). Pada waktu akan menendang 

pandangan mata ke arah letak posisi bola dan kearah mana bola akan 

ditendang, pada saat menendang bola mata harus melihat pada bagian 

mana bola yang ditendang dan melihat sasaran yang dituju. 
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f. Gerak Lanjutan 

Gerak kaki yang menendang dilanjutkan dengan kaki ayun diangkat 

dan diarahkan ke depan, pandangan mengikuti jalannya bola ke 

sasaran, lengan dibuka berada di samping badan sebagai 

keseimbangan, (Sucipto, 2000:21). 

 

 

5. 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. 

 
 

Gambar 4. Tendangan Pinalti 

 

 

 

C. Kondisi Fisik  

Kondisi fisik yaitu suatu kesatuan utuh dari kompoen-komponen yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaannya. Komponen-komponen kondisi fisik yaitu : kekuatan 

(strenght), daya tahan (endurance), kecepatan (speed), kelincahan (agility), 
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kelentukan (fleksibility), stamina, daya ledak (power), koordinasi, ketepatan 

(accuracy), dan keseimbangan (balance). 

 

Menurut M. Sajoto (1995) aspek-aspek kondisi fisik adalah satu kesatuan 

yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu 

saja baik dalam peningkatan maupun pemeliharaan kondisi fisik. Komponen 

kondisi fisik itu meliputi : 

1. Kekuatan (strength) adalah komponen fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. 

2. Daya tahan (endurance) adalah daya tahan otot (local endurance) yaitu 

kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk 

berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama 

dengan beban tertentu.  

3. Daya ledak otot (muscular power) kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kemampuan maksimum yang dikerahkan dalam waktu 

yang sependek-pendeknya.  

4. Kecepatan (speed) kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya. 

5. Daya lentur (flexibility) seseoraang dalam penyesuaian diri dalam 

aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas.  

6. Kelincahan (aglility) adalah kemampuan seseorang merubah posisi di 

area tertentu.  
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7. Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasi 

bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal 

secara efektif.  

8. Keseimbangan (balance) Kemampuan seseorang mengendalikan organ- 

organ saraf otot.  

9. Ketepatan (accuracy) adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-

gerak bebas terhadap suatu sasaran.  

10. Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat 

indera, saraf, atau filling lainya. Seperti dalam mengantisipasi datangnya 

bola (M. Sajoto, 1995: 8-11).  

 

 

D. Power Tungkai 

Kekuatan kerja fisik dalam olahraga prestasi merupakan komponen yang 

sangat penting, demikian halnya dengan sepakbola. Kondisi fisik yang baik 

merupakan salah satu unsur pendukung dalam pencapaian prestasi yang 

optimal, oleh karenanya peningkatan maupun pemeliharaanya merupakan 

dua aspek yang penting yang dilakukan secara continue dan 

berkesinambungan meskipun dilakukan dengan sistem prioritas sesuai 

dengan kekhususan masing-masing cabang olahraga.  

 

Salah satu unsur kondisi fisik yang memiliki peranan penting dalam 

kegiatan olahraga, baik sebagai unsur pendukung dalam suatu gerak tertentu 

maupun unsur utama dalam upaya pencapaian teknik gerak yang sempurna 
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adalah daya ledak. Daya ledak atau sering disebut dengan istilah muscular 

poweradalah kekuatan untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang 

digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

 

Menurut Harsono (1988 : 200) daya ledak adalah kekuatan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. 

Sedangkan Don R. Kirkendall (1997 : 240) mengemukakan bahwa daya 

ledak adalah hasil usaha dalam satuan unit waktu yang disebabkan ketika 

kontraksi otot memindahkan benda pada ruang atau jarak tertentu. 

 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Daya ledak merupakan hasil 

perpaduan dari kekuatan dan kecepatan pada kontraksi otot 

(Bompa,1999:231; Fox,1988:144 ). 

 

Berdasarkan pendapat di atas menyebutkan dua unsur penting dalam daya 

ledak yaitu :  

(a) Kekuatan otot dan 

(b) Kecepatan,  

Dalam mengerahkan tenaga maksimal untuk mengatasi tahanan. Seperti 

yang diungkapkan Harsono (1988 : 47)  bahwa dalam poweratau daya 

ledak, selain unsur kekuatan terdapat unsur kecepatan. Pendapat lain yang 

menguatkan pendapat di atas adalah pendapat M. Sajoto (1995 : 22)  yang 

mengatakan daya ledak atau poweradalah suatu kekuatan yang dipengaruhi 

oleh kekuatan dan kecepatan. 

 

Dengan demikian, jelas daya ledak merupakan satu komponen kondisi fisik 

yang dapat menentukan hasil prestasi seseorang dalam keterampilan gerak.  
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Sedangkan besar kecilnya daya ledak dipengaruhi oleh otot yang melekat 

dan membungkus tungkai tersebut. Tungkai adalah bagian bawah tubuh 

manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari 

dan melompat. Terjadinya gerakan pada tungkai tersebut disebabkan adanya 

otot-otot dan tulang, otot sebagai alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif.  

 

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

107). Tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tulang anggota 

gerak bawah yang terdiri dari seluruh tungkai dari pangkal paha ke 

bawah.Kaki memiliki peranan yang penting karena kaki memberikan 

keseimbangan pada tubuh saat akan melakukan loncatan, juga memberikan 

dorongan yang besar pada saat melaksanakan loncatan. Peran daya 

ledakpada tungkai kaki sangat berpengaruh dikarenakan daya ledak adalah 

kombinasi dari kekuatan dan kecepatan yaitu hasil otot untuk menerapkan 

dan mengerahkan tenaga dengan kuat dan kecepatan yang tinggi dalam 

suatu gerakan untuk mencapai yang diinginkan. 

 
Gambar 5.Tungkai. 
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Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot untuk mengerahkan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat dari seluruh kaki, dari 

pangkal paha ke bawah. Kekuatan dan kecepatan erat dengan gerakan kaki 

yang merupakan fondasi untuk membentuk gerakan kaki yang efektif sehingga 

mampu menjangkau hasil loncatan yang maksimal. Dengan bagusnya daya 

ledak otot tungkai, maka apapun gerakan/kegiatan yang berhubungan 

dengan daya ledak otot tungkai dapat dilakukan dengan maksimal, tentunya 

hasilnya menjadi lebih baik. 

 

Daya ledak yang dimiliki seorang pemain dapat menentukan tingkat 

keterampilannya didalam olahraga. Pada teknik menendang pinalti, daya 

ledak terhadap otot tungkai ikut memberikan hubungan yang positif 

terhadap keberhasilan melakukan gerakan shooting  dalam upaya 

memberikan tekanan pada pihak lawan. 

 

E. Kelentukan 

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri dalam 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat 

mudah ditandai dengan tingkat (flexibility) persendian pada seluruh tubuh. 

Menurut Suharjana (2004: 70) menerangkan bahwa kelentukan adalah 

kemampuan otot atau persendian untuk bergerak secara leluasa dalam ruang 

gerak yang maksimal. Apabila seseorang mempunyai fleksibilitas yang 

optimal, maka akan menambah efisiensi dalam melakukan gerak yang lain. 
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Kelentukan menurut Harsono (2004: 132) yaitu kemampuan seseorang 

untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak 

yang seluas mungkin, tanpa mengalami, menimbulkan cedera pada 

persendian dan otot disekitar persendian itu. Dalam olahraga, kelentukan 

sangat berguna untuk mencegah terjadinya cidera. Dengan dimilikinya 

kelentukan oleh seseorang akan dapat: 1) mengurangi kemungkinan 

terjadinya cidera otot dan sendi, 2) membantu dalam mengembangkan 

kecepatan, koordinasi dan kelincahan, 3) membantu memperkembang 

prestasi, 4) menghemat pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan 

gerakan-gerakan, dan 5) membantu memperbaiki sikap tubuh. 

 

Kelentukan menyatakan kemungkinan gerak maksimal yang dapat 

dilakukan oleh suatu persendian.Jadi meliputi hubungan antara tubuh 

persendian umumnya tiap persendian mempunyai kemungkinan gerak 

tertentu sebagai akibat struktur anatominya (M. Sajoto, 1995:9). 

 

Menurut Lutan dkk (2002:80) kelentukan dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi dan sekitarnya untuk 

bergerak dengan leluasa dan nyanman dalam ruang gerak maksimal yang 

diharapkan.  

 

Kelenturan togok adalah kemampuan melenturkan togok atau batang tubuh 

dalam gerakan menendang. Pada gerakan menendang, togok atau batang 

tubuh terangkat ke atas, di mana rentang gerakan (kelenturan) sendi bahu 

meluas semaksimal mungkin agar kedua tangan dapat diputar ke belakang 

sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Selain itu daya memanjang 
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terjadi pada jaringan ikat otot-otot paha (hamstring) , otot dada (pektoralis) 

dan otot perut, sedangkan otot punggung (vertebra) memendek. Lapisan-

lapisan jaringan ikat membentuk kesatuan susunan otot rangka yang 

berfungsi sebagai penghubung antar serabut otot dan tulang. Pada kedua 

ujung otot, lapisan jaringan ikut menyatu dengan daging yang langsung 

terikat pasa tulang. Jaringan ikat memberikan kelenturan pada otot, yakni 

sifat fisik yang menentukan daya rentang otot. Dan karena otot rangka 

seringkali melewati persendian, komponen otot elastis menjadi faktor yang 

membatasi kelenturan sendi, yang pada gilirannya menjadi faktor penentu 

penampilan aktivitas olahraga. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa orang yang lentur 

adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-sendinya 

dan mempunyai otot-otot yang elastis. Perbaikan kelentukan akan dapat 

mengurangi kemungkinan cedera pada otot dan sendi, efisien dalam 

melakukan gerakan-gerakan, dan membantu memperbaiki sikap tubuh, 

sehingga dapat menciptakan prestasi yang optimal. 

 

 

F. Penelitian Relevan 

 

Penelitian relevan berguna untuk melihat adanya suatu kaitan atau hubungan 

dengan apa yang dibicarakan dan apa yang berlaku. 

1. Tsani, Farhan (2014) “Hubungan Kekuatan Otot Tungkaidan 

Kelenturan Terhadap Hasil Shooting Ke Gawang Dalam Cabang 

Olahragasepak Bola”, menghasilkan bahwa  tidak adanya hubungan 

yang erat antara kekuatan otot tungkai kaki dan kelenturan terhadap 
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hasil shooting ke gawang. Kata Kunci :Kekuatan Otot Tungkai, 

Kelenturan, Shooting ke gawang. 

2. Dwi Dayanti (2013) Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Dengan 

Keterampilan Menggiring Bola Pada Permainan Sepakbola.    

Menghasilkan bahwa ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan 

keterampilan menggiring  bola. 

3. Zidan Fatir (2013) Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dan Kelentukan 

Togok Dengan Kemampuan Menendang Bola Pada Mahasiswa Putra 

Semester III A PKLO FIK UNNES. Menghasilkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan secara simultan kekuatan otot tungkai dan 

kelentukan togok dengan hasil menendang bola.  

 

 

G. Kerangka Pikir 

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian maka 

diperlukan suatu kerangka pikir yang jelas, sebab dengan kerangka pikir 

yang jelas kita dapat mengetahui gambaran-gambaran permasalahan dan 

konsep pemecahan masalah.Kerangka pikir adalah konsep yang 

jelasmemerlukan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang 

pada dasarnya berdimensi sosial yang dianggap relevan dengan peneliti”. 

 

Dalam mempelajari gerak keterampilan olahraga, siswa akan berusaha untuk 

mengerti gerakan yang akan dipelajari, selanjutnya memberi perintah pada 

otot-otot tubuhnya untuk mewujudkan dalam gerakan yang sesuai dengan 

pola gerakan yang dipelajari. Dengan demikian belajar keterampilan gerak 

http://www.koleksiskripsi.com/2012/03/27-hubungan-kekuatan-otot-tungkai-dan.html
http://www.koleksiskripsi.com/2012/03/27-hubungan-kekuatan-otot-tungkai-dan.html
http://www.koleksiskripsi.com/2012/03/27-hubungan-kekuatan-otot-tungkai-dan.html
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merupakan proses yang berbentuk kegiatan mengamati, menirukan, 

berulang-ulang menerapkan pola gerak-gerak tertentu pada situasi yang 

dihadapi, dan juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan menciptakan pola gerak 

baru untuk tujuan tertentu. Kedua unsur psikis tersebut menjadi gaya 

penggerak dalam perubahan prilaku. Siswa akan melakukan gerakan tertentu 

apabila mempunyai kemampuan untuk bergerak dan merasa perlu untuk 

melakukan gerakan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa  tujuan utama belajar 

keterampilan gerak adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak yaitu 

perubahan prilaku yang bersifat psikomotor dan perubahan itu dapat 

ditafsirkan dalam perubahan penguasaan keterampilan gerak suatu cabang 

olahraga. 

 

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang di dalamnya terdapat beberapa 

macam teknik dasar bermain sepakbola. Teknik dasar bermain sepakbola 

dibedakan menjadi dua macam yaitu teknik dasar tanpa bola dan teknik 

dasar dengan bola. Kedua teknik tersebut merupakan komponen yang saling 

mendukung di dalam permainan. Oleh karena itu bagi setiap pemain harus 

menguasai teknik dasar tersebut agar mampu bermain sepakbola dengan 

terampil. Dengan menguasai teknik dasar akan mendukung penampilan 

dalam bermain dan bertanding, memilki rasa percaya diri yang baik, optimis 

dan semangat yang tinggi sewaktu bermain atau bertanding.  

 

Salah satu teknik dasar yang paling banyak dipakai dalam bermain 

sepakbola adalah menendang. Menendang dilakukan untuk memberi umpan 
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kepada teman atau mengoper bola, bisa juga untuk menghidupkan bola kembali 

setelah terjadi suatu pelanggaran seperti tendangan bebas, tendangan penjuru, 

tendangan hukuman,tendangan gawang. Tendangan juga dilakukan untuk 

clearing ataupun pembersihan dengan jalan menyapu bola yang berbahaya di 

daerah sendiri atau dalam usaha membendung serangan lawan pada daerah 

pertahanan sendiri, namun diantara itu semua melakukan tendangan adalah 

untuk menembakkan bola ke dalam gawang lawan dengan tujuan membuat gol 

kemenangan.Hal ini adalah terpenting dalam suatu permainan sepakbola, 

karena penyelesaian akhir suatu penyerangan adalah menendang bola ke 

gawang. Dengan tendangan yang masuk gawang atau gol, maka tim yang 

mendapatkan gol terbanyak akan menjadi pemenang. 

 

Atas dasar itulah penting bagi setiap pemain (diutamakan seorang striker) untuk 

menguasai kemampuan menendang bola ke gawang dengan tepat, cepat dan 

akurat.Dan untuk dapat menguasai teknik tersebut dengan optimal maka perlu 

ditunjang pula dengan kondisi fisik yang prima. Seorang pemain dengan tingkat 

kondisi fisik buruk atau lemah, akan sangat mustahil untuk dapat meningkatkan 

performa prestasi bermainnya. Dalam proses pelaksanaan menendang pinalti 

pada siswa SSB Mulyojati Metro, peneliti melihat masih banyaknya siswa 

yang melakukan tendangan dengan hasil yang kurang baik. Adapun hal-hal 

yang menyebabkan siswa kurang baik dalam melakukan tendangan 

dikarenakan kurangnya teknik dalam menendang, rendahnya power otot 

tungkai dan kelentukan ketika akan melakukan tendangan. 
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Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pelatih untuk meningkatkan 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro adalah 

dengan latihan power tungkai dan kelentukan serta mengasah kemampuan 

menendang pinalti. 

 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis (Sudjana, 2005: 219) adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk 

melakukan pengecekannya. Hipotesis yang sudah  dirumuskan kemudian 

harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. 

Jika H1 diterima maka H0 ditolak. 

 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:71) bahwa hipotesis adalah suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. 

 

Dugaan sementara yang hendak dibuktikan kebenarannya dalam penelitian 

ini adalah : 

Ho1 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

hasil kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati 

Metro. 

Ha1 : Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan hasil 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 
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Ho2 : Tidak ada hubungan yang signifikan antarakelentukan dengan hasil 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

Ha2 : Ada hubungan yang signifikan antarakelentukan dengan hasil 

kemampuan menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 

 

Ho3 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan 

kelentukan dengan hasil menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati 

Metro. 

Ha3 : Ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dan kelentukan 

dengan hasil menendang pinalti pada siswa SSB Mulyojati Metro. 


