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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan masing-masing 

regunya terdiri dari sebelas orang pemain termasuk seorang penjaga gawang 

(Rofa, 2008). Sepakbola adalah permainan yang sangat populer, karena permainan 

sepakbola sering dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Saat 

ini perkembangan permainan sepakbola sangat pesat sekali, hal ini ditandai 

dengan banyaknya sekolah-sekolah sepakbola (SSB) yang didirikan (Rofa, 2008) 

 Menurut Sucipto dkk (2000) gerakan yang dominan dalam permainan 

sepakbola adalah menendang. Dengan gerakan menendang saja anak - anak sudah 

dapat bermain sepakbola. Pemain yang memiliki teknik menendang yang baik, 

akan mampu bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk 

mengumpan (passing), menembak kegawang (shooting at the goal), umpan silang 

(crossing), mengumpan jarak jauh (long pass), umpan terobosan (throw pass) dan 

menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping).  

Tendangan sangat penting dalam permainan sepakbola, Dieterich (1982) 

mengemukakan bahwa barang siapa yang hendak bermain sepakbola maka 

pertama kali harus menendang bola. Menendang bola dengan melambung jauh 

memiliki tujuan diantaranya adalah untuk menciptakan gol, membuang bola atau 

mengamankan gawang dari kebobolan (Reilly and William, 2003). 
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Pada permainan sepakbola untuk bisa menghasilkan tendangan 

melambung jauh (long pass) menggunakan kura-kura punggung kaki bagian 

dalam, karena akan menghasilkan tendangan bola yang diagonal sehingga jarak 

yang akan di tempuh semakin jauh. Agar tendangan menjadi lambung dan keras 

tentu dibutuhkan power otot tungkai yang maksimal, oleh karena itu perlu melatih 

power otot tungkai (Weineck, 2000).  

 Menurut Potteiger et al., (1999), power adalah kekuatan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Berdasarkan 

pendapat di atas menyebutkan dua unsur penting dalam power yaitu : (1) kekuatan 

otot dan (2) kecepatan, dalam mengerahkan tenaga maksimal. Potteiger et al., 

(1999), melaporkan bahwa daya ledak tungkai dan melompat vertikal tinggi 

merupakan komponen penting dari kinerja yang sukses dibanyak acara olahraga 

yang bermacam - macam. Dalam permainan sepakbola membutuhkan gerakan 

eksplosif otot untuk menendang sehingga pemain sangat membutuhkan latihan 

yang dapat meningkatkan power tungkai. 

Pada gerakan menendang bola untuk menghasilkan tendangan melambung 

jauh dibutuhkan power otot tungkai yang maksimal, dimana setelah diamati otot 

yang bekerja yaitu m. Gluteus, m. Ilio psoas, m. Adductor hip, m. Quadriceps, m. 

Hamstring. M. Sartorius, m. Gastrocnemius, m. Tibialis anterior, dan m. Plantar 

fleksor tarsal. Untuk melatih power otot tungkai, dapat digunakan salah satu 

metode latihan yaitu dengan metode Pliometrik. Faigenbaum (2007), menjelaskan 

pliometrik adalah macam latihan yang bertujuan menghubungkan gerakan 

kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan eksplosif.  
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Chu et al., (2006), materi latihan plyometric untuk meningkatkan daya 

ledak otot tungkai pada anak – anak adalah double leg cone hop (loncat ke depan 

melewati rintangan). Latihan plyometric berupa double leg cone hop dengan 

model latihan meloncat kedepan melewati rintangan berupa cones atau segitiga 

dengan pengulangan beberapa kali mampu meningkatkan power otot tungkai yang 

dapat menghasilkan tendangan bola melambung jauh. Istilah ini sering digunakan 

dalam menghubungkan gerakan lompat yang berulang-ulang atau latihan reflek 

regang untuk menghasilkan reaksi yang eksplosive (Radicliffe & Farentinos, 

2002), karena latihan tersebut dimulai dari intensitas rendah sampai intensitas ke 

tinggi yang dapat meningkatkan power otot tungkai yang dibutuhkan untuk 

gerakan menendang bola 

Faigenbaum et al., (2007), mengatakan bahwa aplikasi latihan pliometrik 

pada anak-anak terbukti dapat menurunkan rata-rata tingkat cidera lutut 

khususnya pada Anterior cruciatum ligament karena latihan untuk power tungkai 

yang tidak terprogram pada anak khususnya di Sekolah sepakbola (SSB) New 

Salatiga FC tidak dianjurkan sebelum usia mereka cukup matang, karena latihan 

dapat menghambat pertumbuhan mereka jika tidak terkontrol dengan benar dan 

sesuai dengan intruksi. Sehingga perlu diberikan program yang dirancang khusus, 

salah satunya yaitu latihan pliometrik yang belum pernah dilakukan secara 

terprogram di Sekolah sepakbola (SSB) New Salatiga FC.  

Zakas (2006) mengatakan exercise terhadap remaja umur 12 - 15 tahun 

baik untuk tumbuh dan berkembang karena pada umur tersebut kekuatan masih 

dapat dibentuk secara bersamaan dengan perkembangan sistem 
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neuromusculuskletal yang masih berlangsung dan dalam umur remaja 

pertengahan ini sangat tepat dalam pembangunan basic skill dalam bidang 

olahraga, khususnya sepakbola. 

Setelah membaca dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber 

diatas, serta menangkap fenomena dilapangan tentang perlunya latihan pliometrik 

dengan metode latihan double leg cone hop dapat meningkatkan power tungkai 

sebagai syarat untuk meningkatkan kemampuan menendang melambung jauh 

pada atlit sepak bola junior, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh latihan Double Leg Cone Hop terhadap tendangan 

melambung jauh pada Sekolah sepakbola (SSB) New Salatiga FC”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Melihat potensi kota Salatiga yang sudah menghasilkan atlit profesional 

sepakbola di kalangan nasional diantaranya yaitu Bambang Pamungkas yang 

berposisi sebagai striker di Tim Persija Jakarta dan Gendut Doni yang bermain di 

Persiba Bantul. Maka dari itu pendidikan sepakbola di kalangan usia dini 

khususnya di kota Salatiga harus ditingkatkan agar nantinya menghasilkan atlit – 

atlit sepakbola yang profesional. Di Sekolah sepakbola (SSB) New Salatiga FC, 

sampai saat ini belum diajarkan oleh Pelatih mengenai program bagaimana 

pentingnya kekuatan power tungkai yang dapat menghasilkan tendangan 

melambung jauh.  

Hasil tendangan melambung sangat besar manfaatnya, diantaranya 

menjauhkan dari titik aman pertahanan tim (dekat gawang), kemudian untuk 
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mencetak gol (shooting), dan umpan lambung jarak jauh (long pass). Kebanyakan 

pola permainan Internasional (Eropa) mengandalkan shooting jarak jauh, hal ini 

dikarenakan rapatnya baris pertahanan (Ebben et al., 2004). Agar tendangan yang 

dihasilkan melambung jauh dan keras dibutuhkan power otot tungkai yang 

maksimal, oleh karena itu perlu melatih power otot tungkai. Dalam melatih power 

otot tungkai, dapat digunakan latihan plyometric yaitu latihan double leg cone hop 

(loncat kedepan melewati rintangan). Menendang bola melambung agar 

menghasilkan tendangan yang jauh maka gerakan eksplosif otot tungkai sangat 

dibutuhkan untuk memperoleh gaya yang besar (Chu, 2006).  

Latihan double leg cone hop dapat menghasilkan tenaga eksplosif pada 

otot tungkai yang digunakan untuk menendang bola lambung, karena latihan ini 

melibatkan gerakan tungkai bawah yang menggabungkan antara kontraksi otot 

eksentrik dan konsentrik yang berulang-ulang dalam meminimalkan waktu 

mendarat (Faigenbaum, 2007).  Dengan latihan tersebut secara teratur pemain 

dapat meningkatkan power otot tungkai sehingga mempunyai tendangan bola 

melambung jauh. 

Melihat dari permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan double leg cone hop terhadap 

tendangan melambung jauh pada Sekolah Sepakbola (SSB) New Salatiga FC. 

 

C. Pembatasan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dalam 

penelitian ini masalah dibatasi pada :  
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1. Metode latihan yang digunakan yaitu double leg cone hop. 

2. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa pemula di SSB Salatiga yang 

berumur 12 – 15 tahun. 

3. Hasil tendangan yang diukur yaitu jarak tendangan melambung jauh 

menggunakan alat dengan satuan meter. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu “Apakah ada pengaruh latihan double leg cone hop  

terhadap hasil tendangan bola melambung jauh pada siswa umur 12 – 15 tahun di 

Sekolah Sepak Bola (SSB) New Salatiga FC?”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 

latihan double leg cone hop terhadap tendangan bola melambung jauh pada 

Sekolah Sepak bola (SSB) New Salatiga FC. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini akan didapatkan manfaat sebagai berikut, 

antara lain : 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang metode latihan double 

leg cone hop terhadap hasil tendangan bola melambung jauh serta 
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mengembangkan dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan khususnya 

di bidang Fisioterapi Olahraga dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Profesi Fisioterapi 

Menambah khasanah keilmuan Fisioterapi dalam wadah Fisioterapi 

Olahraga atau Sport Medicine. 

3. Bagi Sekolah Sepak Bola (SSB) New Salatiga FC 

Memberikan masukan akan pentingnya latihan double leg cone hop dalam 

mendukung keunggulan fisik serta skill individu para atlit sepakbola 

tersebut agar dapat meningkatkan prestasi bermain 

4. Bagi peserta penelitian 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan latihan 

plyometric, latihan fisik dan latihan teknik untuk meningkatkan 

kompetensi diri atlit yaitu dalam permainan sepakbola 

5. Bagi Masyarakat 

 Memberikan sumbangan yang positif dalam pengetahuan dan pengalaman 

masyarakat tentang pengaruh latihan double leg cone hop yang dapat 

meningkatkan kemampuan power otot tungkai pada atlit sepakbola junior 

khususnya dan untuk senior umumnya 

 


