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KATA PENGANTAR

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar sangat menggemari dunia

olahraga terutama sepakbola. Dewasa ini banyak dana digelontorkan untuk bidang

sepakbola berbeda dengan olahraga lainnya. Akan tetapi menilik dari prestasi di

kancah internasional tidak membanggakan. Untuk itu diperlukan sikap untuk

perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau semangat “kaizen”

dan mengedepankan proses ketimbang hanya melihat suatu kegagalan dari sisi

hasilnya saja. Apabila suatu individu atau organisasi bertindak sesuai dengan

kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan tindakan itu salah maupun tidak

tepat, maka tindakan tersebut lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali.

Kekurangan yang ada dapat menjadi titik tolak melakukan langkah-langkah

perbaikan.

Menilik dari sejarah bangsa indonesia, paham imperialisme yang lebih

menitikberatkan pada hasil baik didapat secara prosedural maupun bukan, halal

atau haram sama saja, telah berkembang di masyarakat. Sehingga sering terjadi

saling menyalahkan, menggunjing, permusuhan, di antara satu individu dengan

lainnya dalam organisasi, institusi ataupun berbangsa bernegara. Bagaimana akan

bersaing antar organisasi, institusi ataupun berbangsa bernegara, jika secara

internal saja terjadi konflik berkepanjangan, tidak bersatu padu dalam visi maupun

misi yang telah disepakati. Untuk itu mulai dari sekarang sikap-sikap buruk

tersebut mulai segera dihilangkan!

Pada tulisan kali ini sudah update yang ke sebelas, ini yang terakhir, dan

saya tidak akan membahas lebih detil lagi, saya ketengahkan metode pelatihan

para pemain sepakbola dan hal teknis yang harus dilakukan dalam latihan.

Mungkin tutorial ini sudah cukup untuk menggambarkan tutorial latihan

sepakbola yang bermutu. Saya persembahkan bagi hobiis sepakbola.

Keseragamam pelatihan akan berdampak pada keseragaman kemampuan,

terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antar pemain. Dimana para

pemain memiliki pengetahuan akan kemampuan diri dan kawan, mengetahui cara
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memberi dan menerima bola dari dan kepada kawan dengan baik, sehingga

maksud dan tujuan tercapai.

Permainan yang bermutu oleh para pemain bola dunia pada umumnya dan

Indonesia pada khususnya, bagi saya maupun orang lain menjadikan tontonan

yang menghibur. Hal di atas yang mendasari saya untuk menulis tutorial ini,

supaya saat melihat suatu pertandingan khususnya di Indonesia nuansa persaingan

yang penuh sportifitas muncul, sehingga semua orang tidak jemu, tidak ingin

cepat-cepat beranjak dari bangku stadion, menyaksikan pertandingan dengan

seksama dan penuh antusiasme.

Pada tutorial ini, menghindari latihan tanpa tujuan yang jelas. Sering saya

melihat pola latihan yang tidak perlu sebagai contoh free style, bagi pemain bola

saya rasa tidak begitu penting, karena pemain sepakbola bukanlah free styler,

namun passing, shoting, dribbling itulah yang terpenting. Pada tutorial ini juga

menghindari latihan yang kurang memberikan kualitas baik fisik, skill, maupun

style permainan.

Saya bukanlah ahli dalam sepakbola, namun setidaknya tutorial ini dapat

membantu proses latihan para pecinta dan pemain sepakbola. Saya menyukai

sepakbola karena sepakbola itu sebuah karya seni dan bola adalah teman bermain.

Tutorial ini dapat anda unduh diblog saya http://andrtux.wordpress.com

dengan lisensi copyright, namun anda boleh menyebarkannya akan tetapi dengan

batasan hak semisal tidak boleh mengakui, menerbitkan, sebagai hasil karya

personal anda. Diperbolehkan untuk mengembangkan tutorial ini karena pada

dasarnya strategi permainan tiap team berbeda.

Pada tutorial ini, masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang

membangun sangat saya harapkan. Saya persilahkan kirim kritik dan saran anda

ke andrtux@gmail.com atau komentar ke blog saya. Semoga bermanfaat.

Terimakasih.

Penulis,

http://andrtux.wordpress.com
mailto:andrtux@gmail.com
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BAB I

DASAR SEPAKBOLA

1.1 Passing dan Shoting

Pada pembahasan kali ini passing (memberikan) dan shoting

(menembak) saya bahas secara bersama karena keduanya serupa dengan

sedikit perbedaan. Passing dilakukan dengan menendang bola mengarah ke

kawan, sedangkan shoting mengarah ke gawang.

Passing memiliki tiga cara yakni head pass (passing dengan kepala),

chest pass (passing dengan dada), foot pass (passing dengan kaki). Dari

ketiga cara tersebut yang paling sering dilakukan adalah foot pass.

Shoting dengan kaki dapat dilakukan dengan punggung kaki, punggung

ibu jari kaki, ujung sisi dalam kaki, dan  tengah/belakang sisi dalam kaki.

Shoting memiliki dua cara yakni head shot dan foot shot.

Passing memiliki dua jarak yakni long pass dan short pass. Long pass

dilakukan dengan mengoper bola ke jarak yang jauh, sedangkan short pass

berjarak pendek.

Passing dan shoting harus dilakukan dengan kekuatan dan keakurasian

tertentu, sehingga tujuan dari keduanya tercapai. Perlu diperhatikan juga

analisa kemampuan kawan saat menerima passing usahakan kawan mampu

mengontrol dan menjangkaunya. Passing yang sembarangan hanya akan

mematikan gerak kawan.

Kekuatan saat passing maupun shoting didapat dari posisi kaki tumpuan

terhadap bola. Di depankah? Sejajarkah? Atau di belakangkah? Jika kaki

tumpuan berada dibelakang samping bola maka gerak bola cenderung

melambung, jika sejajar samping bola maka gerak bola mendatar maupun

melambung sesuai kebutuhan (ini posisi ideal), dan jika didepan samping

bola maka gerak bola mendatar digunakan untuk sekedar membelokkan arah.

Seberapa kuat ayunan kaki saat menendang? Badan dalam posisi sempurna
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atau tidak saat melakukan tembakan? Bagian kaki mana yang mengenai

bola?

Keakurasian didapat dari sisi bagian bola yang terkenai kaki dan bagian

kaki yang mengenai bola. Jika menginginkan bola melaju mendatar maka

bola ditendang pada bagian garis melintang horisontal dengan sisi dalam

kaki, dan jika menginginkan bola melaju agak lambung atau lambung maka

bola ditendang pada bagian bawah dari garis melintang horisontal dengan

semua sisi dari kaki.

Gambar bagian bola yang terkenai kaki dan arah aliran bola
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Gambar bagian kaki yang mengenai bola

Sesuai dengan gambar di atas penggunaan kaki yang berbeda akan

mempengaruhi arah aliran dan kekuatan gerak bola. Maka saat melakukan

passing ataupun shoting harus mampu menggunakan kedua kaki dengan

baik. Pemain yang terbiasa menggunakan kaki kanan harus melatih kaki kiri

untuk dapat digunakan semaksimal mungkin karena dalam sepakbola

kesempatan dan kesalahan dalam mengantisipasi bola hanya dihitung seper

sekian detik. Disamping itu sudut arah passing akan berbeda dengan kaki

yang berbeda. Latihan untuk dapat menggunakan kedua kaki dengan baik

sangat perlu dilakukan. Bagi keeper menggunakan kaki yang berbeda saat

melakukan passing, menentukan arah dari proses serangan. Semisal

menggunakan kaki kiri, proses serangan cenderung dari tengah ke kanan

daerah serang, dan sebaliknya.

Penggunaan kedua kaki saat melakukan passing dan shoting memiliki

besaran sudut yang sama terhadap target (pemain atau gawang), tetapi

memiliki kelengkungan arah yang berbeda.

Contoh bola di shot dari kanan daerah serang menggunakan kaki kanan,

maka bola diarahkan lurus ke arah gawang, apabila bola dilengkungkan

arahnya, maka akurasi tembakan akan berkurang. Jika di shot dengan kaki
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kiri, bola tidak harus lurus mengarah ke gawang, akan tetapi masih bisa

dilengkungkan arahnya, ataupun bola dilambungkan menuju gawang.

Contoh konkretnya adalah “knuckle ball” bola ditendang dengan

punggung ibu jari kaki, pada posisi tidak tepat di tengah-tengah bola,

sehingga bola akan memiliki arah melengkung yang tak terduga. Pada

gambar di atas dapat dilihat bagian bola yang terkenai kaki (punggung ibu

jari kaki) sebagai berikut agak kiri/kanan => agak lambung dan agak

kiri/kanan => lambung dengan kaki yang berbeda.

Pada kasus yang lain menendang bola pada bagian lubang angin (air

valve) akan berdampak arah aliran bola yang berbeda daripada menendang

bagian bola lainnya. Mungkin karena perbedaan tekanan udara pada bagian

tersebut. Cara ini baik digunakan saat menghadapi free kick.

Passing dan shoting dengan sisi luar kaki (drive), memiliki kekuatan dan

akurasi arah yang rendah.

Chip merupakan bentuk lain dari cara passing, umpan maupun shoting,

seperti pada permainan golf, chip berarti mencongkel bola.

1.2 Dribling

Dribling dilakukan dengan bola digiring kaki menyusuri tanah, sehingga

dibutuhkan tenaga, kecepatan dan keakurasian tertentu. Tujuan lainnya dari

dribbling adalah melindungi bola dari perebutan lawan.

Dribbling bola harus menggunakan sisi terdalam kaki maupun ujung

kaki, dengan acuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap bola dari

tackling dan sejenisnya.

Apa yang mempengaruhi kecepatan, kekuatan, dan keakurasian

dribbling? Jawabannya kekuatan kaki menumpu tubuh, pernafasan, dan

body balance. Beberapa latihan perlu dilakukan sehingga antara ketiga

kriteria (kaki, pernafasan dan body balance) didapatkan kondisi yang

maksimal.
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1.3 Throw In

Throw in (lemparan ke dalam) dilakukan dengan memegang bola dengan

kedua tangan, mengayunkan bola dari belakang atas kepala, ke depan,

sementara kedua kaki sejajar menyentuh tanah. Lemparan diarahkan ke arah

kawan dengan tepat ataupun diarahkan ke daerah kawan.

1.4 Through Pass

Mengumpan bola dilakukan dalam posisi menyerang di daerah serang.

Mengapa demikian? Tentu antara passing dan umpan adalah hal yang sama

namun memiliki tujuan dan timing yang sedikit berbeda. Umpan bertujuan

mengarahkan bola ke daerah kotak penalti lawan untuk ditendang ataupun

di-drible dan ditendang oleh penyerang ke arah gawang. Umpan dilakukan

dengan passing ke daerah yang dapat dijangkau oleh kawan, bola diberikan

tidak mengarah tepat ke kawan (umpan terobosan).

Terdapat tiga macam umpan yakni umpan terobosan, umpan tarik dan

umpan sayap. Umpan terobosan dilakukan dengan passing bola menyusur

tanah ataupun melewati atas pemain lawan untuk dikejar oleh kawan.

Umpan tarik dimana bola sudah memasuki kotak penalti, untuk di-back pass

(passing ke belakang) ke kawan dan shot ke gawang. Sedangkan umpan

sayap dilakukan sebelum bola menyentuh garis gawang dengan passing bola

lambung atau datar melewati pemain lawan untuk dilakukan shot oleh

kawan ke gawang.

1.5 Kick (Tendangan)

Terdapat tiga macam kick (tendangan) yaitu penalty kick, free kick dan

corner kick. Penalty kick dilakukan setelah terjadi pelanggaran di kotak

penalty oleh pemain bertahan, diawali dari titik putih. Free kick dilakukan

setelah terjadi pelanggaran di luar kotak penalty, bola di tendang (shoting /

passing) terserah ke segala arah, tetapi biasanya langsung ke arah gawang.

Sedangkan corner kick bola didapat dari pemain bertahan terakhir
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menyentuh bola dan bola keluar garis gawang. Tendangan dilakukan dengan

bola di awali dari ¼ lingkaran di sudut lapangan.

Saat kick seorang kicker harus mempertimbangkan postur tubuh, posisi

dan respon keeper. Walaupun keeper sudah dapat menebak arah bola, bola

dapat bersarang ke gawang. Naluri dan kepercayaan diri akan sangat

membantu saat pemain melakukan kick.

Pembahasan khusus masalah free kick, jarak bola dengan pemain

bertahan terdekat (pagar pertahanan) 9,15 meter (±18 langkah normal). Ini

bukan aturan resmi FIFA, maka sedikit banyak pertanyaan seputar jarak

tersebut. Pelanggaran 50-50 yang terjadi di kotak penalty, adapula yang

tidak berbuah penalty kick, namun terjadi free kick, nah kira-kira berapa

jarak antara bola dengan pagar pertahanan wasit yang menentukan.

Gambar Proses free kick

Pertahanan saat free kick yang dilakukan jauh dari kotak penalti sedikit

berbeda dengan yang mendekati kotak penalti, singkatnya jangan sampai

tercipta peluang dari umpan terobosan yang biasanya pemain serang akan

berkumpul di luar depan tengah kotak penalti untuk mencari peluang dari

umpan terobosan atau mencari peluang berupa bola liar. Untuk itu pemain

bertahan sayap harus segera menuju ke tengah lapangan untuk me-marking

lawan. Terdapat empat bagian dari proses long free kick seperti penendang

(kicker), pagar pertahanan, pertahanan, dan keeper.
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Saat freekick, keeper bertugas mengatur pagar pertahanan sehingga

menutup nearpost dan farpost.

Gambar Proses long free kick

1.6 Control

Menahan laju bola membutuhkan ketepatan dan timming yang baik,

sehingga bola yang tadinya meluncur dengan cepat dapat dikendalikan.

Terdapat beberapa macam teknik menahan bola yakni menahan bola dengan

kaki, paha, dada dan kepala, tergantung pada ketinggian bola saat diterima.

1.7 Tackling (Gasak Bola)

Tackling dilakukan saat bola dalam penguasaan lawan, digasak dari

samping pemain lawan. Tackling membutuhkan teknik dan timing yang

tepat, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang akan berbuah kartu.

Kecepatan dan fisik lawan saat membawa bola haruslah diimbangi, jika

tidak tackling asal-asalan dan tak terkendali. Maka cara terbaik hindari

tackling dan gunakan body charge, latihan akan membawa kepada kondisi

badan yang ideal.

1.8 Assist

Assist dalam dunia sepakbola dapat diartikan bantuan pemain terhadap

pemain kawan, bola yang diterima diarahkan, shot ke gawang lawan terjadi

goal.
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1.9 Intercept (Memotong bola)

Intercept dilakukan oleh pemain bertahan setelah bola ditendang maupun

diumpan oleh pemain lawan. Pemain bertahan yang sering melakukan

intercept disebut stoper dan centre sweeper (CWP), pergerakan pemain ini

hanya bermain di area pertahanan.
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Bab II

Warming Up

Warming up dilakukan dengan merenggangkan otot-otot yang kaku dan

melemaskan otot sebelum melakukan aktifitas. Saat melakukan warming up harus

sungguh-sungguh, supaya dalam latihan nanti keluar kemampuan terbaik dari

masing-masing pemain. Tujuan lain dari warming up tak lain mengurangi resiko

cidera dan mengontrol kebugaran pemain.

2.1 Latihan 1

Gerakan dimulai dari kepala arahkan ke atas – bawah – patah kanan –

patah kiri – hadap kanan – hadap kiri, tekan bantu dengan tangan sampai

terasa. Gelengkan kepala ke atas – bawah, patah kanan – patah kiri, hadap

kanan – kiri, 8 x hitungan. Ikuti dengan pelemasan putar leher ke kanan –

kiri, 8 hitungan.

2.2 Latihan 2

Gerakan dimulai tangan kiri dari bawah, pegang lengan atas tangan

kanan tarik ke arah dada, condongkan badan ke kiri tarik sampai otot rusuk

dan perut terasa, sebaliknya. Tangan kanan mengarah keatas, tangan kiri

pegang lengan atas tangan kanan tarik ke arah belakang kepala, condongkan

badan ke kiri tarik sampai otot rusuk dan perut terasa, sebaliknya, 8 hitungan.

2.3 Latihan 3

Kedua tangan dijaringkan arahkan ke atas, posisi kaki jinjit. Kedua

tangan dijaringkan arahkan ke atas, posisi kaki lebar, patahkan ke kanan –

kiri, hadapkan ke kanan – kiri. Arahkan ke depan, badan membungkuk.

Arahkan ke bawah, tangan sejajar kaki, posisi badan membungkuk. Tangan

di belakang pantat arahkan ke bawah kaki jinjit, 8 hitungan.
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2.4 Latihan 4

Rengangkan kaki, kedua tangan dijaringkan di taruh di lutut, lutut dan

pergelangan kaki di tekuk dan tekan sampai terasa, 8 hitungan. Posisi sama

namun kaki belakang posisi jinjit, 8 hitungan.

Posisi sama namun lutut dan pergelangan kaki dipantul-pantulkan, 8

hitungan. Posisi sama lutut dan pergelangan kaki dipantul-pantulkan, namun

kaki belakang posisi jinjit, 8 hitungan.

Posisi pergelangan kaki yang tertekuk disesuaikan dengan arah badan.

Latihan ini untuk menguatkan otot paha, lutut, betis, otot tulang kering,

pergelangan kaki, sampai ujung kaki.

2.5 Latihan 5

Kaki kanan diangkat dengan tangan kanan, tangan kiri memegang ibu

jari kaki, sejajar perut 8 hitungan, sebaliknya. Kaki kanan diangkat dengan

tangan kanan, tangan kiri memegang ibu jari kaki, belakang pantat, 8

hitungan, sebaliknya.

Latihan ini berguna untuk perenggangan otot paha setelah melakukan

latihan tahap 4.

2.6 Push Up

Lakukan push up guna menghindari cedera tangan saat menumpu

jatuhnya badan, ada beberapa posisi tangan yang baik yakni tangan sejajar

bahu dan melebar ke kanan – kiri bahu. Posisi kepala sejajar dengan

punggung. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Push up juga berguna untuk

menguatkan otot-otot dada, pergelangan tangan, dan siku lakukan 10 kali.

Bagi keeper push up menguatkan pergelangan tangan saat menghalau bola.

Saat push up harus diatur pola pernafasan semisal untuk sekali gerakan

menghela nafas saat posisi di atas terus turun dan mengeluarkannya setelah

posisi kembali di atas atau menghela nafas untuk beberapa kali push up. Ini

14



16

untuk mencegah kelelahan dan memaksimalkan latihan push up. Cara seperti

ini penting juga saat melakukan sit up.

2.7 Lari di Tempat

Lari di tempat dilakukan dengan cara seluruh telapak kaki menyentuh

tanah dilakukan paling tidak minimal 5 menit atau sampai tubuh terasa

hangat. Dalam waktu lama memiliki fungsi melatih kekuatan kaki.

2.8 Latihan Lainnya

Maksud latihan ini adalah latihan-latihan yang memiliki tujuan warming

up. Latihan ini merupakan latihan tambahan dan pengembangan dari latihan-

latihan sebelumnya semisal pelemasan kaki yang tidak dominan dengan

mengayunkan kaki ke depan seperti akan melakukan operan.



17

BAB III

PROGRAM LATIHAN

3.1 Latihan Individual

Latihan individual dilakukan oleh pemain diluar jadual latihan resmi

guna mengukur, meningkatkan dan menguji kemampuan diri. Berikut

bentuk-bentuk latihan individual:

a. Latihan passing dengan kaki kanan ataupun kiri bola dipantulkan ke

tembok, dalam melakukan passing kedua kaki harus sama baiknya. Ini

sangat penting karena kondisi suatu pertandingan nanti membutuhkan

kemampuan terbaik, teknik tinggi, keputusan yang cepat, tepat, akurat,

kesempatan terbaik dan kaki yang terbaik. Berguna untuk melemaskan

otot-otot kaki baik kaki yang dominan maupun yang tidak.

b. Lompat tali, dimaksudkan untuk melatih lompatan kaki, dan juga

ketahanan pernafasan. Latihan ini sangat dianjurkan bagi pemain saat

melakukan head shot maupun keeper saat melakukan lompatan. Latihlah

lompat tali selama maksimal 5 menit per-minggu. Supaya saat

melakukan lompat tali tidak berefek samping negatif maka disarankan

panjang tali menjadikan saat lompatan, badan tetap tegak (badan tidak

boleh membungkuk) dan kaki sempurna menyentuh tanah.

c. Pernafasan perut (diambil dari cabang seni ilmu beladiri) untuk

menguatkan otot perut bagian dalam (otot diafragma) karena perut

merupakan bagian terlemah dari tubuh, apalagi jika terjadi pendarahan.

Hal ini saya tulis setelah melihat seorang pemain mengalami pendarahan

pada bagian dalam perutnya akibat ditendang oleh pemain lawan,

sungguh ironis tipikal pemain yang suka menciderai lawan (pemain

dengan temperamen sangat buruk).

Cara melakukan dengan pasang kuda-kuda, kaki kangkang, sambil

menarik nafas dalam-dalam secara perlahan, dari bawah tangan

diayunkan ke atas, disilangkan ke depan dada, tangan turunkan rata

17
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pinggang, tangan mengepal dan lengan bawah rata sejajar pinggang.

Kemudian tahan udara diperut kira-kira 10 detik (jangan menahan udara

di leher, jika anda memaksakannya dan dalam waktu lama akan beresiko

fatal yakni rongga tenggorokan anda akan bengkok / patah, kesulitan

bernafas sampai kematian) lepaskan / keluarkan udara dan kembali ke

posisi semula. Catatan latihan ini harus dengan instruksi instruktor, jika

anda belum bisa melakukannya sendiri. Latihan ini tidak terlalu penting

dilakukan dalam dunia sepakbola manakala para pemain bersikap sportif

pada tiap pertandingan. Efek dari latihan ini akan menguatkan otot perut

dan diafragma di bagian atas pinggang sampai bawah tulang rusuk, pusar

sampai ulu hati.

Latihan ini harus diimbangi dengan Sit up untuk melatih otot luar perut.

Sit up jangan dilakukan di tempat yang keras dan padat seperti lantai.

Lakukan Sit up di matras atau tempat lain yang empuk untuk

menghindari cidera pinggang. Dengan kekuatan pada bagian perut

seorang atlet berani untuk menahan bola dengan perut-dada. Keragu-

raguan dalam menahan bola bisa berakibat pelanggaran seperti hands

ball.

d. Dribbling bola mengelilingi lapangan di luar jadual latihan resmi.

e. Lari mengelilingi lapangan.

3.2 Latihan Berpasangan

Latihan ini perlu pewaktuan tepat dan proses latihan yang terkonsep untuk

memperbaiki suatu kinerja. Pencatatan dan evaluasi hasil sangat diperlukan

untuk mengukur tingkat perkembangan skill individu para pemain.

a. Latihan  passing dengan kaki, bola di arahkan ke lawan main.

b. Latihan shoting ke gawang ke arah penjaga gawang (keeper bergantian

jika ada lebih dari 1 keeper). Bola mengarah ke kiri atas / bawah, kanan

atas / bawah, tengah atas / bawah yang berarti 1 orang pemain

melakukan 6 macam tembakan. Pemain yang berperan kicker, keeper,
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ball kids (pengambil bola) 2 pemain, lakukan secara bergantian. Saat

melakukan penalti kick harus menggunakan kaki terkuat / dominan.

c. Latihan kecepatan dan akurasi drible. Dalam sepakbola dribling cepat

adalah kemampuan terpenting dari pemain. Dribling dilakukan tanpa

ataupun dengan rintangan.

Latihan berikut memiliki konsep dribbling mengelilingi lapangan

kemudian shoting keras bola ke gawang. Berikut contoh penerapannya.

Gambar Pengembangan teknik shot, dribbling speed & accuracy

Latihan ini perlu pencatatan waktu per-pemain dan diharuskan dari

waktu ke waktu range waktu semakin menipis yang artinya dribling

cepat berhasil dilakukan dengan waktu seminimal mungkin.

d. Free kick dan corner kick dilakukan dengan boneka pagar pertahanan.

Cara menendang bola saat free kick seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pemain yang berperan saat corner kick : kicker, header dan keeper

(pemain dibagi menjadi dua yakni kicker dan header lakukan secara

bergantian).

e. Drible berpasangan mengelilingi lapangan, umpan bola ke pemain

kawan tiap 1 putaran lapangan. Jumlah putaran harus ditarget misal 6

putaran maka tiap pemain memiliki bola sebanyak 3 putaran. Ini

digunakan untuk mengukur kemampuan (fisik) antara 2 pemain sebagai

bahan pertimbangan ukuran kemampuan fisik para pemain saat

pertandingan, juga untuk memahamkan teknik body charge.
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f. Latihan passing satu – dua (one – two) . Pemain dibagi dua kicker dan

pengumpan. Latihan ini dapat divariasikan dengan mengubah posisi di

kiri / tengah / kanan daerah serang.

Gambar latihan pasing one-two

g. Head pass berpasangan. Heading dilakukan dengan dahi.

h. Throw in berpasangan. Arahkan ke dada atau ke kaki.

i. Lempar tangkap (keeper), tangkap menggunakan kedua tangan dan

menahannya dengan dada. Pemain yang berperan sesama keeper jika ada

lebih dari 1 keeper.

3.3 Latihan Fisik

Kesemua bentuk latihan pada bab ini adalah latihan fisik. Akan tetapi,

jika suatu latihan fisik difokuskan, maka latihan fisik yang baik yakni drible

bola mengelilingi lapangan semampunya sebanyak-banyaknya ataupun

targeted semisal drible bola ± 2 km (5 X putaran lapangan) dengan asumsi 1

putaran lapangan sama dengan 400 m. Disamping itu dilakukan juga

penghitungan waktu tempuh.

Dribling dilakukan dengan ber-lari pelan atau cepat dengan menggiring

bola. Semakin pelan berlari waktu akan membengkak dan semakin cepat

berlari tenaga akan cepat terkuras. Maka dari itu haruslah dicatat waktu

tempuh dari tiap pemain.
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Kekuatan kaki dan pernafasan harus setara titik lelahnya. Saat nafas

terengah-engah, sedang kaki masih memiliki kekuatan untuk tetap berlari,

maka latihan ini belum maksimal, begitu juga sebaliknya.

Saat nafas sudah terengah-engah maka seorang pemain harus tetap pada

penyelesaian putaran lapangan walaupun sambil berjalan kemudian berhenti

dan menambah cairan dalam tubuh. Kunci dari dribling bola adalah

pengaturan pernafasan.

Saat berlatih maupun bertanding, atlet sepakbola akan mengeluarkan

keringat dalam jumlah yang sangat banyak. Keringat akan lebih banyak lagi

dikeluarkan apabila berolahraga di tempat panas. Air keringat yang keluar

dari tubuh dapat mencapai satu liter per jam. Apabila tubuh kehilangan air

melebihi 2% dari total berat badan, maka akan mengalami dehidrasi

(kekurangan cairan) dan dapat mengganggu kesehatannya. Untuk mencegah

dehidrasi, ada baiknya atlet sepakbola minum sebelum merasa haus. Minum

air yang teratur dengan tambahan sedikit elektrolit dan karbohidrat sangat

baik untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Air minum yang diminum

dianjurkan  berupa jus dari buah-buahan karena selain mengandung air juga

mengandung elektrolit yang dibutuhkan untuk mengganti cairan maupun

elektrolit yang hilang selama latihan atau pertandingan.

Suplemen zat  gizi yang berupa  obat, makanan atau minuman yang

banyak beredar di pasaran dengan berbagai merk hanya diperuntukan untuk

atlet pada kondisi tertentu. Hati-hati dalam mengkonsumsi suplemen secara

berlebihan, lebih baik konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu (disadur

dari ”Gizi Atlet Sepakbola”).

Latihan ini harus menjadi catatan penting bagi pelatih fisik. Latihan ini

berguna saat pertandingan dimana hanya kurang dari 10% dari waktu normal

fisik seorang pemain digunakan untuk menguasai bola selebihnya digunakan

untuk mengejar bola dan penempatan posisi.

Beberapa team melatih fisik pemain dengan lari mengelilingi lapangan,

tanpa dribbling bola. Hal itu bagus, tetapi tidak memberikan kualitas

tambahan, stamina akan lebih terkuras dengan dribling daripada sprint.
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Dribbling juga merupakan salah satu metode dalam possession football

(penguasaan bola) selain passing. Berguna saat keluar dari posisi bertahan,

menata posisi pemain, dan masuk ke posisi menyerang. Untuk itu istilah

handling bola sangat kuat saat dribling.

3.4 Komposisi dan Posisi Pemain

Suatu team menerapkan komposisi dan posisi pemain dengan satu

macam formasi, menuntut pemain yang betul-betul mampu bekerja pada

posisi tertentu tersebut. Oleh karenanya suatu team akan berupaya keras

mendapatkan jasa pemain tersebut dengan iming-iming berupa gaji yang

tidak sedikit.

Satu macam formasi akan lebih baik daripada menerapkan beberapa

macam formasi pada kondisi apapun. Formasi yang sering berubah akan

menjadikan kondisi team tidak stabil baik dari segi strategi maupun kinerja

team itu sendiri. Kriteria dalam pemilihan komposisi dan posisi pemain:

a. Pemain dengan fisik dan kecepatan kembali ke pos, tempatkan pada

posisi bertahan.

b. Pemain dengan kecepatan dan akurasi dribling tempatkan sebagai

penyerang tengah, penyerang sayap, back sayap ataupun striker.

c. Pemain dengan fisik, body balance bagus dan aggresifitas yang baik

tempatkan sebagai perusak formasi lawan biasanya dengan me-marking

playmaker atau yang lebih buruk dapat dikatakan sebagai “aktor”.

d. Pemain dengan tinggi badan diatas rata-rata tempatkan sebagai center

back maupun striker. Berguna untuk menahan laju bola atas ataupun

menyundul bola.

e. Pemain harus mampu dengan baik menggunakan kedua kaki untuk

menendang dan passing dengan begitu pemain dapat diplot diposisi

manapun baik sayap kiri maupun kanan, gelandang kiri maupun kanan

dan sebagainya. Pemain dengan kemampuan menggunakan kedua kaki

yang baik tempatkan sebagai playmaker (gelandang).
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3.5 Latihan Formasi dan Posisi

Pada sub bab ini sangatlah flexibel karena disesuaikan dengan strategi

yang akan dikembangkan atau dijalankan. Tiap kesebelasan memiliki pola

strategi yang berbeda-beda. Sebelum memulai latihan, pelatih harus

menjelaskan tentang formasi dan posisi secara terperinci. Setiap pemain

harus mematuhi setiap peran yang digambarkan oleh pelatih. Saat latihan

berlangsung dilakukan penilaian apakah penempatan pemain sudah sesuai

dengan strategi yang diterapkan atau belum.

Latihan formasi dan posisi digunakan untuk melihat kemampuan dari

pemain dalam menempatkan posisinya sesuai formasi yang dikehendaki.

Pemain sering melakukan out position dikarenakan komunikasi yang kurang

baik dari para pemain juga kemampuan pemain itu sendiri. Pelatih harus

mampu menjawab posisi yang tepat bagi para pemainnya. Sehingga tercipta

formasi yang seideal-idealnya bagi team dan posisi yang tepat bagi pemain

atau setiap pemain harus memahami setiap peran yang ditugaskan.

Formasi menentukan strategi yang akan dijalankan baik saat bertahan,

menyerang, corner kick, free kick, maupun possesion football. Semuanya

berupa kesepakatan strategi antara pelatih dan kreatifitas pemain, semisal

berapa jumlah pemain di dalam kotak penalti pertahanan saat harus

mengimbanginya atau cukup dengan kurang dari jumlah pemain lawan?

Berapa jumlah pemain yang masuk ke daerah serang saat menyerang?

Strategi serangan menggunakan possesion atau counter attack atau

campuran?

Formasi yang sering dipakai dalam suatu pertandingan sebagai contoh.

a. 4 – 3 – 3, 4 – 2 – 3 – 1, 4 – 3 – 2 – 1, 4 – 5 – 1.

b. 4 – 4 – 2, 4 – 3 – 1 – 2, 4 – 1 – 3 – 2, 4 – 2 – 2 – 2.

Maksud dari beberapa macam formasi di atas pada tiap pointnya adalah

sama atau mirip.
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Gambar Pola formasi 4 – 3 – 3

Gambar Pola formasi 4 – 4 – 2

Suatu team harus mencari dan menetapkan formasi yang akan dipakai

dalam setiap ataupun semua pertandingan, dengan mempertimbangkan

kemampuan dari tiap pemain. Tampak pada bentuk 2 formasi di atas,

dimana pertahanan center back berada di luar kotak penalty (dengan acuan

sebisa mungkin pertahanan / penghadangan dilakukan diluar kotak penalti).

Setelah ditetapkan formasinya, maka sudah jelas range zone defense

(zona pertahanan) dari tiap pemain, terkecuali pemain perusak permainan

lawan dengan zona pertahanan yang luas.
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Dalam sebuah team harus mencukupi tipikal pemain untuk dilakukan

suatu latihan formasi dan posisi. Seorang pelatih harus mampu

mengkreasikan formasi dan posisi pemain dengan baik. Posisi pemain

hanyalah tugas dari tujuan awal dan utama. Tak selamanya pemain bertahan

harus bertahan, tujuan akhir dari suatu posisi yakni dari posisi tersebut

mampu mencetak gol ditopang dengan peluang, skill dan fisik pemain.

Seorang penyerang harus mampu menerobos pertahanan lawan

sedangkan seorang defender harus mampu mempertahankan daerahnya baik

secara man to man marking maupun zone defense.

Penyerangan terbaik dilakukan seorang penyerang di sekitar daerah

kotak penalty sampai gawang. Sedangkan pertahanan terbaik defender

dilakukan di luar daerah penalty. Apabila pertahanan dilakukan di dalam

kotak penalty peluang lawan menciptakan gol semakin besar dan

kemungkinan terjadi pelanggaranpun besar hingga berbuah penalti /

hukuman.

Dapat diistilahkan bola tak lari kemana, satu orang boleh saja

memarking lawan akan tetapi pemain lain harus mampu menganalisa

pergerakan penyerang lainnya jangan terpaku terhadap bola.

Model pertahanan seperti di atas akan menimbulkan efek psikologis bagi

penyerang, yakni mereka akan melakukan long shot akurat (shoting jarak

jauh) untuk menciptakan peluang. Pertahanan terakhir terletak pada keeper

tinggal bagaimana keeper menganalisa dengan cepat arah aliran bola.

Cara untuk menganalisa arah bola bagi keeper, jika bola shot

melambung-melengkung yang mengarah ke kiri gawang, maka keeper harus

cepat berlari ke tiang dekat dan melompat. Bola  atas dapat di control

dengan menangkapnya langsung atau sekedar memukul (membelokkan)

arah bola. Mengurangi sudut atau ruang bola mengarah ke gawang untuk

bola yang di arahkan ke tiang jauh.

Hal yang harus dihindari keeper, bola jangan sampai memantul tanah di

depan gawang terlebih dulu sebelum mengarah ke keeper karena akan

mengakibatkan pergerakan bola menjadi liar dan tak terkendali.
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Posisi keeper yang baik 0.1 – 1 m di depan garis gawang (tidak tepat di

atas garis gawang). Hal ini mengurangi kekhawatiran keeper membentur

mistar gawang setelah lompatan. Begitu juga posisi defender saat membantu

keeper mengamankan gawang. Bagi defender posisi dari tiang gawang

sepanjang lengan tangan.

Pola 4 – 4 – 2 suatu team, serangan mengandalkan bagian sayap (back

sayap, gelandang sayap, striker sayap). Pada dasarnya pola ini memiliki

daya serang yang kolektif dengan ciri metode kuno dan modern.

Metode kuno, dimana pemain sayap sebelum menyentuh garis samping

gawang, bola disodorkan (umpan sayap) ke kotak penalty untuk selanjutnya

disundul ke arah gawang.

Metode modern, dimana pemain sayap menggiring bola sampai

memasuki kotak penalty, untuk selanjutnya shot bola ke arah gawang atau

umpan tarik ke belakang mengecoh pergerakan defender dan keeper lawan,

kemudian shot bola ke gawang baik oleh striker, gelandang serang maupun

defender. Serangan juga dapat dilakukan dari tengah dengan memanfaatkan

striker type (CF), gelandang tengah, dan center back.

Metode kuno sering dipraktekan oleh team dengan skill pemain yang

kurang mumpuni. Metode ini sangat memungkinkan terjadinya gol, akan

tetapi sebenarnya mudah sekali terbaca oleh pemain lawan, tinggal

bagaimana pemain lawan mengantisipasi metode serang seperti ini, dengan

cara penempatan posisi dan me-marking pemain serang. Marking yang baik

dengan cara, menempatkan diri di samping pemain serang dan sedikit body

charge arah badan membelakangi ataupun menyamping terhadap gawang

(menghindari own goal). Cara tersebut hampir sama saat menghadapi corner

kick, perhatikan arah datangnya bola.

Saat corner kick bantu pertahanan keeper dengan menempatkan diri di

samping kanan maupun kiri keeper. Beberapa pemain juga bergerak

mengantisipasi pergerakan pemain lawan baik secara zone defense maupun

man to man marking.
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Formasi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan strategi yang kolektif,

semisal dengan memposisikan penyerang lubang di belakang striker. Fungsi

striker saat penyerang lubang (OMF) menguasai bola adalah menarik satu –

dua pemain, dan memberikan kesempatan penyerang lubang shot bola ke

gawang. Penyerang lubang berfungsi mengumpan dan menerima bola baik

dari rekan maupun rebound hasil clearing yang dilakukan oleh defender

lawan setelah corner kick maupun umpan sayap.

Khusus pola 4-3-3 dan sejenis apabila bola telah dibawa oleh swing

striker (SS), maka pemain kawan (striker maupun gelandang) harus segera

menempatkan diri membantu penyerangan di daerah kotak penalty, guna

menyambut umpan tarik maupun umpan sayap dari SS. Seperti pada pola 4-

4-2 serangan tidak harus dari sayap. Pola ini membutuhkan pemain tipe SS

dengan kemampuan yang bagus yang mampu melakukan drible cepat akurat,

umpan tarik maupun shoting, membutuhkan gelandang tengah yang bagus

untuk membuka ruang mengatur permainan kapan menyerang maupun

penguasaan bola.

Intinya pola 4-4-2 maupun 4-3-3 membutuhkan gelandang yang bagus

sebagai penghubung maupun pengatur antara lini pertahanan dan lini

penyerangan. Di sinilah letak keberhasilan penerapan suatu pola strategi.

Pola 4-4-2 dan 4-3-3 juga harus menerapkan strategy untuk menyerang.

Pada saat menyerang pemain bertahan maju meninggalkan pos dengan

posisi lebih dari ¼ lapangan dengan acuan menghentikan penyerang lawan

di tengah ½ panjang lapangan dan juga meng-create jebakan offside.

Jebakan offside tidak terjadi manakala line atau garis pertahanan berada di ½

lapangan menuju daerah serang. Pemain tengah diposisikan mendekati ¾

lapangan, sedangkan penyerang diposisikan mendekati kotak penalty.

Supaya pola ini terbentuk maka strategi possesion football dengan backup

ball carrier, backpass, umpan-umpan datar akurat perlu lebih dikedepankan

daripada counter attack. Counter attack dapat dilakukan jika benar-benar

pemain serang siap menerima long pass maupun adanya backup pemain

sehingga pemain serang dapat melakukan backpass. Berikut gambarannya:
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Gambar Pola serang 4-4-2

Gambar Pola serang 4-3-3

Man on target / striker (ST) biasanya seorang penyerang yang

berkualitas berguna untuk fokus target pemain serang. Adakalanya target

man sebagai ”feed back / backpass”, penarik 1 – 3 pemain bertahan lawan

dan dapat juga sebagai penyerang utama. Target man dapat diaplikasikan

pada berbagai jenis formasi.

Dalam permainan team harus mampu menganalisa metode serang lawan.

Jika lawan menyerang dari sayap, maka balas serangan dari tengah lapangan,

dan sebaliknya. Ini untuk menghindari penumpukan pemain dan

monotonnya gaya permainan. Saat bertahan tutup daerah serang lawan
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dengan mengkoordinir kawan dengan menutup (zone defense atau man to

man marking) atau merusak pola serangan lawan.

Apa andalan dari masing-masing pola serang (tengah atau sayap)? Pada

umumnya sama, akan tetapi pada pola serang dari tengah, bola yang

digulirkan ke tengah daerah luar kotak penalty, penyerang harus dengan rasa

percaya diri shot bola ke gawang dengan akurat dan keras ataupun lakukan

hal lainnya sesuai keinginan sesuai kondisi suatu permainan.

Umpan dari  tengah sebaiknya diarahkan ke daerah titik penalty,

samping kanan-kiri titik penalty, samping kanan-kiri kotak gawang. Hal ini

akan memberikan pemain kawan ruang pengejaran bola dan ruang tembak

ke gawang. Jika bola ditembakkan tepat ke gawang seorang pemain

sebaiknya berpikir secara penuh apa yang ia lakukan merupakan shot ke

gawang. Pemain kawan haruslah menganalisa dengan cepat jika terjadi bola

liar (rebound) di daerah pertahanan lawan.

Umpan dari samping gawang sebaiknya diarahkan ke area titik penalty.

Hal ini memberikan pemain kawan ruang tembak ke gawang. Mengapa tidak

diarahkan ke kotak gawang? Hal tersebut memiliki resiko tertangkapnya

bola oleh keeper dengan prosentase lebih besar.

Saat terjadi overlap dimana keeper harus berhadapan secara langsung

face to face dengan penyerang lawan, posisi striker melakukan drible dan

sprint cepat, sebaiknya tunggu bola 2 – 3 meter dari luar kotak penalty, lari

dengan cepat dan rebut bola atau bayangi dengan mengurangi sudut ruang

tembak striker lawan sementara bek mengawal pergerakan pemain serang

lawan. Koordinasikan secara cepat dengan keeper melewati komunikasi

yang baik. Timing yang tepat bola dapat segera diamankan.

Keeper harus menempatkan diri di bawah mistar gawang 0,1 – 1 meter

di depan garis gawang, saat lawan tidak men-drible bola dan sprint cepat.

Keeper yang agresif menyerang seringkali kehilangan posisi, lawan

seringkali dapat mencetak gol.

Keeper sebagai koordinator saat terjadi freekick oleh lawan dalam

mengatur pagar pertahanan usahakan menutup tiang dekat dan tiang jauh.
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Salah satu pagar pemain menghadap ke belakang untuk menerima arahan

keeper. Sebelum peluit dibunyikan dua orang pemain bersiap-siap

menyambut bola liar, selain pagar pertahanan beberapa pemain bertugas

memarking lawan. Keterangan ini berkebalikan atas opposition team.

Saat terjadi penalti kick maka  beberapa bek bersiap-siap mengamankan

bola jika terjadi bola rebound dengan mengimbangi jumlah pemain lawan

yang berada di luar kotak penalti. Sebuah penalti dinyatakan sah jika wasit

sudah memberikan  instruksi kepada kicker untuk menendang bola. Perlu

diketahui keeper tidak boleh bergerak terlebih dulu sebelum instruksi

diberikan.

Saat overlap bagi pemain bertahan tentunya body charge akan sangat

membantu dalam mengganggu pergerakan lawan.

Saat melakukan body charge sebaiknya dilakukan di sisi dalam lapangan,

dan jangan sampai tangan sampai siku tangan mengenai bagian leher ke atas

pemain lawan ataupun menarik baju lawan.

Apabila salah seorang pemain telah di overlap pemain lawan (jebakan

offside tidak berhasil), maka pemain lain harus segera kembali ke posisi

terlebih dulu, baru kemudian melakukan keputusan untuk me-marking

pemain lawan atau zone defense. Apabila kemampuan sprint lawan sama

dan posisi tak tertinggal jauh, lebih baik me-markingnya, gunakan body

charge, kemudian kembali ke posisi.

Pemain bertahan baik bek maupun defensive midfielder yang melakukan

overlap ke daerah serang, harus melakukannya dengan cepat, lakukan

umpan, shot atau penguasaan bola yang baik, untuk kemudian dengan cepat

kembali ke posisi semula.

Bola yang disodorkan ke daerah sayap serang lebih baik diteruskan ke

depan sampai mendekati garis samping gawang untuk selanjutnya

melakukan umpan tarik, umpan sayap, atau sekedar back pass. Ini digunakan

untuk memaksimalkan lebar lapangan dan membuka ruang.

Saat posisi bertahan, membuang bola yang baik dilakukan dengan

membuang bola lambung jauh ke depan atau keluar lapangan. Bola dibuang



31

keluar melewati garis gawang sangat beresiko, lawan mendapatkan

kesempatan corner kick hingga berbuah gol.

Back pass di daerah pertahanan harus dilakukan dengan hati-hati dan

teliti, salah-salah bola dicuri, back pass berguna untuk mengatur tempo dan

men-delay laju bola. Bagi keeper bola backpass merupakan bola aktif, maka

harus segera diumpan (tidak boleh ditangkap).

Cara yang tepat untuk melakukan jebakan offside dengan menempatkan

1 pemain bertahan terdepan (CB / stoper) sebagai kesejajaran lini pertahanan.

Analisa pergerakan pemain lain lawan yang tidak membawa bola jangan

terpaku pada pemain lawan yang membawa bola, lakukan man to man

marking maupun zone defense terhadap penyerang yang tidak membawa

bola.

Cara mencuri bola yang di-drible oleh pemain lawan saat berhadapan

langsung, jika ia menggunakan kaki kiri untuk men-drible bola, posisi kaki

jangan sejajar tapi kaki kanan lebih ke depan, begitu juga sebaliknya. Gertak

(seolah-olah ingin mencuri) dengan kaki terdepan sebagai tumpuan kaki

belakang untuk mengambil bola. Dapat juga dalam waktu sepersekian detik

dengan kaki terdepan curi bola dengan cepat.

Membongkar pertahanan lawan dengan strategi (Negative Football)

dapat dilakukan dengan menempatkan 4 – 5 pemain serang. Lakukan

serangan dengan passing terukur dan drible-drible pendek, kemudian

ciptakan ”peluang”. Berhati-hatilah pada strategi counter attack yang

dikembangkan pemain lawan.

Posisi kaki bagi keeper saat terjadi penalty kick sejajar, pasang kuda-

kuda, gunakan feeling untuk menahan laju bola ke arah gawang, amati kaki

saat akan melakukan shot dan bagaimana ia akan mengarahkan bola.

Kecenderungan shot dengan kaki kiri bola mengarah ke depan atau kiri

keeper.

Bola yang tertangkap oleh keeper harus segera diumpankan ke depan,

jika jarak pemain yang dikehendaki menerima umpan jauh, bola harus

ditendang melambung dengan cara dan arah yang baik. Jika jarak pemain
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yang dikehendaki menerima umpan dekat, maka cukup dengan melempar

bola. Keeper harus menganalisa dengan cepat kemana bola akan diumpan,

pemain yang telah siap menerima operan dan lain sebagainya.

Bola yang telah melewati garis gawang (out) oleh pemain lawan,

diumpan ke kawan dengan meletakkan bola di kotak gawang (goal kick)

untuk selanjutnya diumpan baik lambung ataupun menyusur tanah. Pemain

yang menerima operan harus segera bertindak sigap, supaya bola tidak

tercuri oleh pemain lawan.

Keeper harus mempunyai visi tidak boleh memperlambat jalannya

pertandingan dengan mengulur-ulur waktu. Pemain dengan tipical seperti ini

tidak dapat disebut pemain bola professional atau lebih bisa disebut “pemain

kacangan”. Kedisiplinan keeper perlu dijaga, jika tidak menginginkan

peringatan dari wasit.

Perpindahan dari kondisi bertahan ke menyerang perlu variatifitas ada

saatnya menggunakan possession football adapula saatnya menggunakan

counter attack.

Tidak semua waktu dari 45 menit X 2 dan 15 menit X 2 digunakan untuk

menyerang, perlu pembagian kapan menyerang kapan bertahan. Menyerang

sama halnya dengan attacking or defending possesion (penguasaaan bola di

daerah serang atau pertahanan) atau counter attack. Sedangkan bertahan

sama halnya dengan zone defense atau man to man marking.

3.6 Permainan

Fungsi dari permainan diantaranya menjaga kekompakan team,

memperlancar komunikasi antar pemain. Permainan dapat berupa kucing-

kucingan, lempar tangkap, outbond dan jenis permainan lainnya dengan

acuan harus dilakukan secara berkelompok lebih dari 2 pemain.

Disini dapat dilakukan penelitian seperti pemain A cocok dengan semua

pemain, pemain B tidak cocok dengan D sedang yang lainnya cocok. Maka

hal-hal sepele seperti ketidakcocokan semacam ini perlu segera ditangani,
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demi menjaga keutuhan dan kekompakan team. Para pemain juga harus

berkorban dengan tidak mementingkan “Ego” masing-masing.

Sebuah team adalah satu kesatuan sedapat mungkin antara starter dan

second team melebur saat latihan dengan tidak ada pembedaan apapun.

3.7 Fitness

Fungsi dari fitness seperti menjaga kebugaran. Tak kalah pentingnya

bagi defender dan attacker yakni body balance dengan fungsi yang berbeda.

Bagi penyerang dibutuhkan saat dribling bola sedangkan bagi pertahanan

dibutuhkan saat menghalau lawan dan mencuri bola. Alat dan prasarana

yang akan digunakan harus memadai dan sesuai kebutuhan. Fitness

dilakukan saat tertentu, ini akan sangat melelahkan para pemain.

Apabila suatu team tidak memiliki fasilitas fitness yang memadai

warming up dapat sebagai gantinya.

3.8 Pertandingan

Pertandingan dilakukan dengan menantang team lain. Latihan dengan

pertandingan sesungguhnya sangat berbeda situasi dan kondisi, dimana para

pemain diharuskan mengontrol emosi, berpikir secara keras saat berhadapan

dengan lawan, menggunakan kemampuan dengan baik, mengkreasikan

kemampuan diri, bekerjasama dengan baik, sehingga terciptanya gol

kemenangan.

Pemain dengan ego tinggi bisa jadi tidak mampu bekerjasama secara

team, bersikap cengeng, tergesa-gesa membuang bola (termasuk shot ke

gawang dan tak terarah) dan selalu mengeluh.

Penilaian terhadap pemain bisa dinilai berdasarkan sikap saat bertanding.

Pemain dengan sikap buruk, sebaiknya “ditinggalkan”, demi menjaga

keutuhan team.

Kemenangan ataupun kekalahan bukanlah tolok ukur pertandingan,

namun yang terpenting adalah perjuangan yang keras, proses yang baik (fair

play), dan kreatifitas pemain (Positif Football).
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Kemenangan dan gol adalah kepuasan diri atas jerih payah team setelah

melalui semua ujian.

Bermainlah sampai batas kemampuan diri saat ini dan penuh sportivitas,

tentu di kemudian hari akan meningkatkan performa dengan kemampuan

diri yang lebih baik.

Tidak pernah bergantung pada satu rekan baik dalam pertahanan maupun

penyerangan. Semua pemain adalah satu kesatuan yang tidak hanya bersifat

subsitusi akan tetapi juga bersifat komplementer. Saat penyerangan buntu

Anda-lah creator serang, saat Anda pada posisi pertahanan sedangkan rekan

lainnya telah overlaping, maka Anda-lah tumpuan pertahanan koordinasikan

pertahanan dengan keeper.

Koordinasikan strategi permainan dengan kawan main. Peran kapten

team sangat dibutuhkan dari saat possesion (penguasaan bola) sampai disaat

krusial sekalipun.

Seringnya seorang pemain melakukan “diving” merupakan bukti bahwa

kemampuannya yang rendah, berkeinginan untuk ditutup-tutupi. Pemain

semacam ini ingin cari mudahnya saja, dengan memanfaatkan moment

penalty kick atau lainnya yang akan didapatnya dapat segera mencetak gol.

Dapat anda lihat pemain semacam ini sukses dengan cepat akan tetapi tidak

dapat lagi mengembangkan kemampuan serta bakatnya. Dengan seringnya

“diving”, maka mentalitas pemain ini dapat dikata rendah. Ini semua akan

mempengaruhi kinerja team. Jikapun ingin melakukan diving lakukan secara

cerdas.

Hormati keputusan wasit, jika terjadi pelanggaran tunjukkan, akan tetapi

jangan terlalu meminta belas kasih kepada wasit dan hindari protes keras. Ini

akan memperlambat pergerakan pemain lainnya.

Tidak ada yang pasti dalam sepakbola, akan tetapi visi dan misi yang

tepat akan merubah semua itu ke hal yang lebih baik.

Bila terjadi pelanggaran oleh pemain bertahan, selama masih bisa berdiri,

maka berdirilah! Ini memberikan signal bahwa serangan masih bisa

dilakukan. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pemain serang, tunjukkan
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jenis pelanggarannya. Wasit sering terlambat mengangkat bendera saat

offside, tunjukkan, bahwa terjadi offside namun tetap pada posisi siap

bertahan.

Para pemain harus meredam marah. Marah merupakan salah satu bagian

dari aspek emosional manusia yang merupakan reaksi atas hal-hal yang tidak

sesuai dengan apa yang diinginkannya, seperti adanya ancaman, konflik

ataupun ketidakadilan.

Kondisi emosional ini mempengaruhi kondisi fisiologis manusia,

misalnya meningkatnya hormon adrenalin dan cortisol. Perubahan hormon

ini nantinya akan mempengaruhi penampakan fisik, stamina dan psikhis.

Kalau kita lagi marah, maka marah tadi membangkitkan stimulus listrik

pada hipothalamus, yang akan menaikkan kadar adrenalin dalam darah.

Orang yang lagi marah, nafasnya akan berat dan dalam. Denyut jantung

meningkat, bahkan bisa terjadi gangguan jantung. Terangsangnya saraf

simpatik akan menyebabkan bertambahnya aliran darah dari kulit, hati, dan

lambung ke jantung, sistem syaraf pusat dan juga pada otot tubuh. Jantung

berdebar-debar lebih cepat. Tekanan darah makin meningkat. Hormon

cortisol meningkat yang akan menekan sistem imun dalam tubuh. Sistem

pencernaan akan terganggu. Limpa akan berkontraksi dan membongkar

timbunan darahnya.

Disamping itu, marah juga memberikan kesempatan untuk melepaskan

ketegangan pada tubuh atau dekompresi. Penting untuk mengungkapkan

rasa marah dan jangan memendam kemarahan. Tentu saja

mengungkapkannya dengan cara yang benar. Orang yang suka memendam

amarah, mempunyai resiko lebih besar untuk terkena gangguan jantung

daripada orang yang suka mengungkapkan amarahnya? Dengan

mengungkapkan kemarahan, maka tekanan di dalam tubuh akan berkurang,

dan itu memberikan pengaruh positif kepada fisiologi tubuh.

Lantas bagaimana caranya mengelola marah? Tarik nafas panjang

dengan perlahan beberapa kali. Bila ternyata tetap harus berkata-kata,

pilihlah kata-kata yang baik dan mendidik, bukan kata-kata hujatan dan



36

penghinaan. Marah yang tidak dikelola dengan baik akan merusak style

permainan terbaik dari pemain, ketidakpercayaan pada suatu keputusan,

memiliki rasa dirugikan oleh pihak lain, dan sebagainya.

Dari tiap-tiap pertandingan haruslah dicatat per-pemain mengenai

beberapa hal, seperti berapa gol yang tercipta, berapa kali pemain

melakukan assist (umpan dan berbuah gol), berapa kali pemain melakukan

intercept (memotong bola serangan lawan), berapa lama bermain, berapa

kali penyelamatan gawang, berapa kali kebobolan dan lain sebagainya. Hal

tersebut sebagai tolok ukur terhadap pemain dan langkah strategi team pada

pertandingan selanjutnya.

Beberapa style atau gaya pertandingan sepakbola terkenal di dunia

a. Kick and Rush

Gaya permainan yang menerapkan pola menyerang dengan counter

attack dilakukan oleh maksimal 2 pemain, menyerang dengan cepat

mengarah dan melesakkan bola ke gawang.

b. Calf Fence

Gaya permainan yang menerapkan pola  bertahan dengan system zone

press dan man to man marking. Pertahanan dilakukan secara berlapis

setelah pemain bertahan pertama ter-overlap pemain bertahan kedua

sudah bersiap menghadang.

c. April Mop

Gaya permainan yang menerapkan pola serangan secara attacking –

defending possession (penguasaan bola secara penuh). Saat bertahan

menerapkan zone press.

d. Der Panzer

Gaya permainan yang menerapkan pola menyerang dengan attacking

possession serangan dilakukan secara cepat dan bergerombol lebih dari

2 pemain dan berlapis.
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Kombinasi beberapa style permainan

A – B (kick and rush + calf fence)

Gaya permainan terkesan powerfull, pertandingan berjalan cepat dan

menarik sehingga enak ditonton, namun saat bola dikuasai lawan dengan

menerapkan defending possession secara focus dan disiplin, maka

kombinasi ini tidak akan berjalan sampai bola kembali direbut.

A – C (kick and rush + april mop)

Bertahan secara attacking-defending possession dikombinasikan dengan

counter attack. Adakalanya saat menyerang menggunakan counter attack

dan attacking possession.

B – D (calf fence + der panzer)

Kombinasi antara calf fence dan der panzer, menyebabkan efektifitas

permainan kurang karena terkesan menunggu lawan kembali ke posisi

semula. Beberapa klub eropa melakukan pola ini dengan tingkat

keberhasilan tinggi akan tetapi menghadapi team yang powerfull dan

kreatif, kombinasi ini mudah terpatahkan. Kombinasi ini bertujuan

menyerang secara hati-hati.

C – D

Kombinasi berdasar pola possession bola secara utuh. Bagi team lawan

terkesan membosankan, jika tidak sabar, disiplin, focus maka peluang

pelanggaran sehingga berbuah kartu dan gol sangat besar. Pola tersebut

bisa diatasi dengan style pertahanan berlapis dengan focus, konsentrasi,

dan disiplin tinggi.
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BAB IV

LAWS OF THE GAME

Sejak didirikan di abad ke-19, International Footbal Association Board

(IFAB) telah memainkan peran penting dalam persepakbolaan internasional.

Lembaga ini yang bertindak sebagai penjaga peraturan permainan sepakbola

(Laws of The Game) dan bertanggung jawab melakukan studi, modifikasi,

dan kemungkinan perubahannya. Sebagai pengawal peraturan permainan,

IFAB berusaha menjaga keaslian dan kesederhanaan permainan sepakbola.

Karena itulah, hanya ada sedikit perubahan dalam peraturan sepakbola

selama lebih dari 100 tahun antara tahun 1848 sampai 2010. Panduan

tentang aturan sepakbola dapat anda lihat di situs resmi FIFA dan saya tidak

akan membahas secara lebih mendalam karena hukum permainan sudah

dijelaskan secara terperinci oleh FIFA.

Setiap pemain sepakbola baik yang amatir maupun yang profesional,

para official team (pelatih), wasit pertandingan, atau bahkan penonton harus

mengerti secara keseluruhan dan mendalam aturan-aturan yang digariskan.

Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberi keputusan dan

menilai suatu keputusan.

Kualitas suatu kompetisi bisa diukur dengan

1. Berapa team yang ikut kompetisi, semakin banyak maka semakin baik
misal 40 team maka tiap klub akan bermain sebanyak 38 kali.

2. Rentang waktu antara pertandingan satu dengan lainnya, semakin rapat
kualitas dan kelemahan atlet akan terlihat.

3. Kualitas tiap pertandingan, ditentukan oleh regulasi yang jelas dan tegas,
berupa

- Ketepatan waktu awal pertandingan

- Rentang waktu antara bola on dan off
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Tambahan waktu maks 5 menit tiap setengah permainan,
ditambahkan kurang dari 30 detik untuk advantage atau sampai
play off.

Play on kurang dari 60 detik setelah adanya pelanggaran atau play
off (safe, out, goal, 50-50, cidera atlet) dengan melakukan beberapa
tindakan sepeti free kick, throw in, goal kick, penalty kick, kick
start, tindakan medis, fairplay, substitusion, dll.

Play on 10 detik setelah peluit wasit bola harus diaktifkan kembali.

- Peringatan dan kartu bagi atlet yang dengan sengaja memperlambat
jalannya pertandingan.

4. Kualitas pengadil pertandingan

- Scoring terhadap pengetahuan “Laws of the Game”.

- Ketegasan.

- Kejelian.

- Komunikasi dan kerjasama dengan asisten wasit dengan bantuan
alat komunikasi yang memadai.

- Kemampuan bahasa internasional.

5. Regulasi kompetisi yang jelas dan terbuka.

5 kali kartu kuning dihukum 1 kali larangan bertanding dan 1 kali kartu
merah dihukum 1 kali larangan bertanding.
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BAB V

STANDAR KOMUNIKASI ANTAR PEMAIN

Standar komunikasi ini tidaklah paten harus demikian akan tetapi bisa

dijadikan pedoman dalam tata cara berkomunikasi saat pertandingan

maupun latihan. Menurut saya akan lebih baik diterapkan saat latihan

formasi, daripada saat pertandingan. Sedangkan saat pertandingan tentu

dengan bahasa isyarat saja sudah cukup untuk menghindari lawan membaca

suatu strategi. Bisa juga dikembangkan suatu metode yang lebih spesifik

lainnya. Peran kapten dalam mengatur pertandingan dengan

mengkomunikasikan strategi secara baik tentu akan dirasakan integritasnya

dalam menyusun strategi antar pemain.

Dibawah ini merupakan contoh cara berkumunikasi yang dilakukan antar

pemain:

 Used by Attackers : Digunakan oleh penyerang : (sedikit saran: Berikan

tanggapan ke rekan team, terutama jika Anda tidak paham maksud

mereka - "Saya mendengar Anda", "Ide bagus", "Lain kali" dapat

membantu menghindari kesalahpahaman di kemudian hari suatu

pertandingan).

 <fake name>; <Nama sebutan> : berikan rekan tim bahwa dia berada

pada posisi offside (saat posisi serang); sebutan digunakan sebagai kata

sandi yang tidak akan dimengerti lawan atau wasit guna

menyembunyikan nama asli rekan anda.

 <player's name> ball; <Nama pemain> bola : menyuruh rekan

mengambil bola, misalnya, "Mark bola-nya". Berteriak "Mine / ambil" ;

di kelompok usia yang lebih tua dapat dianggap melakukan tindakan

sebagai upaya untuk menipu lawan secara lisan. Hanya memanggil-

manggil nama Anda misalnya "Mark" - diucapkan oleh Mark berarti

Mark yang mengambil bola atau “Mark pergi / tinggalkan”.
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 "18" atau "12" : pemain sedang menunggu di atau ingin dilayani bola ke

bagian atas kotak penalti.

 Back - back towards your own goal : kembali - kembali ke gawang;

Digunakan ketika saat defending possesion, bola berada di atas tekanan,

untuk memberikan keselamatan saat mengumpan / operan.

 Carry : bawa; menginstruksikan pembawa bola untuk menjaga bola dan

menggiring bola naik ke atas lapangan, daripada menendang bola

menjauh dalam keadaan panik. Idenya adalah untuk menarik beberapa

orang pemain bertahan dan dengan demikian menciptakan ruang bagi

rekan team lainnya.

 Center : tengah; mengatakan ke pembawa bola, di mana Anda berada.

 Check : cek; pembawa bola ingin rekan team ingin berlari ke arahnya

untuk menerima operan; sering kali pemain pada sebuah tim U10 akan

menjauhkan bola dari gawang lawan dengan back pass di daerah serang;

jadi sebut! "cek" adalah cara yang baik sebagai sinyal untuk minta

bantuan.

 Corner : sudut; pojok; memberikan bola ke sudut untuk dikejar.

 Cross : silang; menginstruksikan pembawa bola untuk oper bola ke

daerah tengah di depan gawang lawan.

 Down line: pinggir; menginstruksikan pembawa bola untuk mengirim

bola ke touchline (pinggir).

 Drop, or ‘you got me drop’: turun, atau "kamu buat saya turun' dengan

passing ke belakang; menginstruksikan ke pembawa bola untuk oper

bola ke rekan satu tim kembali menuju daerah mereka sendiri (dengan

kecepatan yang cukup kepada bola); cara lain untuk mengatakan" Aku

ingin mundur"; Sama seperti kembali.

 Far and wide : jauh dan lebar; menyebar dengan menggunakan lebar dan

panjang lapangan.

 Give; short for "give and go" : beri - kependekan dari "beri dan pergi" :

yang menunjukkan bahwa pembawa bola ingin oper ke rekan satu tim
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terdekat dan kemudian akan berlari ke depan untuk menerima kembali

operan; lihat juga one-two dan touch me.

 Go, or go, go : jalan atau jalan… jalan……. : pembawa bola ingin

teman satu tim berlari membuka ruang untuk menerima operan ke depan.

 Help : tolong; pembawa bola berada dalam kesulitan dan membutuhkan

dukungan.

 "in the mixer!"; "di pengaduk!" : melayani di daerah gawang dengan

umpan silang.

 Leave, leave : tinggalkan, tinggalkan; "meninggalkan bola kepada saya,

saya punya ide yang lebih baik"; ini lebih baik daripada berteriak "mine /

ambil / Hadapi”; lihat juga “<player's name> bola”.

 Left : kiri; mengatakan ke pembawa bola di mana Anda berada.

 Line : garis; menginstruksikan pembawa bola untuk bermain bola di

pinggir lapangan; pemain tengah yang dikelilingi oleh pemain bertahan

menginginkan bek mundur ke belakang.

 Man on : awas; memperingatkan pembawa bola bahwa lawan akan

datang dengan cepat dari sisi lain. Pemain harus mempertimbangkan

pilihan langsung lindungi, drop, atau menyamping, dan tidak boleh

kembali (harus keluar dalam tekanan).

 Mine : hadapi; menunjukkan pemain akan oper dan kehilangan bola,

tetapi pilihan yang lebih baik adalah panggil nama teman.

 Move : bergerak; jangan sampai tertangkap dan terus bergerak.

 One-two : satu-dua; meminta cepat operan satu sentuhan kembali (beri

dan pergi). Komunikasi ini biasanya nonverbal karena kecepatan

eksekusi, tetapi pemain muda dalam permainan yang berjalan lebih

lambat mungkin menemukan kegunaannya. Lihat juga give and go or

touch me.

 Overlap : salip; mungkin akan dipanggil oleh pemain yang menyalip

atau orang yang ingin disalip, untuk memulai sebuah inisiasi mendahului

bek lawan.
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 Push up : ke atas; meminta individu atau kelompok dengan cepat

bergerak ke lapangan jauh dari gawang sendiri. Tujuannya adalah untuk

meninggalkan satu atau lebih lawan dalam posisi off-side dan / atau

untuk mendukung serangan.

 "put it in the mixer!" : "letakkan di mixer!"; melayani ke daerah gol.

 Right : kanan; mengatakan ke pembawa bola di mana Anda berada.

 Send it : kirim; menginstruksikan pembawa bola untuk oper rekan satu

tim yang berada atau ruang terbuka di mana rekan bisa mengejarnya.

 Shot : tembak; menginstruksikan pembawa bola untuk segera

mengambil tembakan ke gawang.

 Spread : menyebar; memberi jarak antara pemain dan

mempertahankannya dalam bentuk yang dikehendaki.

 Square, or "got me square" : menyamping, atau "beri ke samping" -

memberitahu rekan setimnya dari pilihan operan ke samping; meminta

menyamping (lateral) oper tegak lurus dengan garis pinggir; penanya

harus di samping atau sedikit di belakang pemain dengan bola.

 Split : bagi; oper bola kepada saya di antara dua pemain bertahan

 Stretch out : rentangkan; memerintahkan penyerang untuk melangkah

lebih jauh ke depan ke daerah pertahanan lawan.

 Support : dukung; memberitahu rekan setimnya dari opsi berada di

belakang atau di samping, bukan panggilan permintaan.

 Switch : ganti; meminta untuk mengubah titik serangan dari satu sisi

lapangan yang lain (kiri-kanan); ganti posisi; mengubah posisi dengan

pemain lain di lapangan.

 Through : umpan; meminta untuk umpan susuri tanah yang diumpankan

melewati garis pertahanan lawan.

 Through, or split : umpan atau bagi; memerintahkan sebuah tim untuk

umpan bola ke belakang bek, karena pemanggil akan mengenali

kesempatan untuk membuat pemain lain dapat lari ke dalam ruang di

belakang pertahanan.
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 Time (also turn): waktuku; giliranku; memungkinkan penerima bola

bahwa dia tidak berada di bawah tekanan pertahanan.

 Time or time, time: waktu atau waktu; waktu tenang, kamu punya

waktu untuk menguasai bola tidak lantas mengoper atau membuang bola.

 Touch me : sentuh aku; versi lain dari satu-dua.

 Turn : gilirannya; menginformasikan pembawa bola dan menyerang

kembali bahwa dia punya kesempatan dan ruang untuk berbalik

menyerang dan menghadapi ruang yang bagus untuk menyerang.

 What you see : apa yang kamu lihat; menginformasikan pembawa bola

bahwa tidak ada orang yang di belakangnya dan ia dapat terus

memajukan bola.

 Yes - "Play the ball to me!" : ya - "Putar bola kepada saya!".

 Yours : punyamu; ketika dua rekan tim berkumpul di sebuah bola atau

mungkin 50-50 pengambilalihan, pemain mengakui bahwa rekan tim

berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat permainan lebih

positif

Lainnya:

 The three Ds of Defense; Deny, Delay & Destroy : clearing ke depan,

tunda & keluarkan bola dari lapangan (out).

 The ABCDs of Defense : Attitude, Body Angle, Contain, Delay; sikap,

sudut badan, isi, tunda,

 Bending runs : lari lengkung; lari yang dibuat oleh pembawa bola

dengan tak lurus. Dengan lari lengkung anda selalu dalam posisi

"terbuka" untuk mengoper.

 by-line : buat barisan

 Early service : awali layanan; untuk umpan silang atau oper bola ke

kotak 18 Yard dengan cepat; menempatkan bola cukup keluar; alasan

bahwa penyerang seperti diberi layanan awal berupa bola tinggi dan di

daerah sweeper atau fullbacks.
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BAB VI

PENJADUALAN

Jadual disesuaikan dengan jadual pertandingan, semisal dalam satu hari

dilakukan pelatihan bermacam-macam, di hari lainnya dilakukan hanya untuk

latihan fisik. Berikut contoh bentuk penjadualan pelatihan.

Contoh Jadual Pelatihan "Team SSB"
Bulan … (Latihan di jam 15.30 - 17.00)

No
Hari

Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Jenis Pelatihan

1 Warming Up √ √ √ √ √ √ √
2 Lth Berpasangan √ √
3 Lth (drible, spd & acc) √ √
4 Lth Formasi √
5 Permainan √
6 Pertandingan √
7 Istirahat √ √ √

Contoh Jadual Pelatihan "Team FC"
Bulan … (Latihan di jam 07.00 – 09.30 dan 15.30 - 17.00)

No
Hari

Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
Jenis Pelatihan

1 Warming Up √ √ √ √ √ √ √
2 Lth Berpasangan √ √
3 Lth (drible spd & acc) √ √
4 Permainan √
5 Pertandingan √ √ √

Saat jadual pertandingan penuh lebih baik, program latihan langsung

diistirahatkan dan diganti dengan latihan warming up dan latihan individu seperti

penjelasan di atas.

Penjadualan latihan merupakan program latihan yang terkonsep dan dapat

dievaluasi setiap saat. Terdapat suatu saat latihan fisik lebih ditekankan daripada

lainnya, ada juga saat-saat dimana latihan fisik dihentikan sama sekali.
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BAB VII

GIZI ATLET

Makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh atlet haruslah menunjang

kebutuhan akan asupan gizi. Berikut beberapa program menu makanan minuman

bagi atlet.

1. Program body balance

Setiap pagi makan 1 butir telur dadar, sayur, nasi secukupnya, minum air

putih, untuk desert makan buah pisang. Menu ini dimakan selama proses

latihan fisik ± 3 bulan berturut-turut. Setelah itu dimakan setiap pagi jika ada

latihan maupun pertandingan.

2. Program intelegensia

Makan seperti di atas hanya saja diganti telur asin selama ± 3 bulan.

Sebaiknya dikonsumsi untuk atlet di bawah 16 tahun dengan asumsi tidak

terjadi peningkatan kadar kolesterol darah akibat dari kadar garam tinggi.

Telur asin dapat digantikan dengan bahan makanan lainnya yang

mengandung nutrisi untuk otak. Saat program ini berjalan sebaiknya minum

air putih secara teratur.

3. Program ionisasi

Pada saat latihan maupun pertandingan radikal bebas dengan cepat masuk ke

dalam tubuh. Maka setelah itu perlu mengkonsumsi makanan yang

mengandung antioksidan, biasanya yang banyak mengandung vitamin C dan

klorofil. Bahan makanan dapat dengan mudah diperoleh seperti pisang, apel,

nanas, sirsak, jeruk, tomat, ketela rambat, sayur dll.
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4. Program pemenuhan gizi

Pemenuhan gizi atlet disesuaikan dengan kebutuhan tubuh akan gizi. Di saat

kondisi tubuh kurang ideal baik kurus maupun gemuk, maka makanan harus

diatur secara ketat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan energi

dihitung dengan memperhatikan beberapa komponen penggunaan energi

yaitu : Basal Metabolic Rate (BMR), Specific Dynamic Action (SDA),

Aktivitas Fisik dan Faktor Pertumbuhan.

Disamping makanan yang harus dikonsumsi terdapat makanan minuman yang

harus dihindari seperti:

1. Makanan pedas

Cabai dan lada salah satu contoh dari beberapa bahan berasa pedas. Cabai

mengandung senyawa yang disebut catepsin. Cabai dikonsumsi secara

berlebih mengganggu pencernaan, maka tidak baik dikonsumsi menjelang

latihan maupun pertandingan. Rasa pedas akan membuat pori-pori kulit

membuka jika dipaksakan latihan pertandingan tubuh akan cepat ter-dehidrasi

menyebabkan cepat lelah.

2. Makanan berlemak jenuh

Lemak merupakan bagian dari kulit. Saat terjadi benturan lemak berfungsi

meredam tekanan benturan terhadap otot-otot. Selain itu lemak dibutuhkan

saat cuaca terlalu dingin sebagai cadangan makanan. Mentega, minyak nabati,

lemak hewani merupakan beberapa contoh bahan makanan. Khusus untuk

margarin beberapa penelitian beberapa dekade ini minyak trans fat

meningkatkan resiko karsinogenik.

Atlet Indonesia terbiasa bermain pada suhu panas akan mengurangi makanan

berlemak karena akan membuat pergerakan lamban dan cepat berkeringat.

Sebaliknya dengan atlet dengan iklim subtropis-dingin akan mengkonsumsi

makanan berlemak.
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Atlet Indonesia saat bermain di daerah subtropis-dingin harus membiasakan

diri untuk mengkonsumsi makanan berlemak sebagai cadangan makanan

dalam tubuh.

Atlit tidak mungkin bertahan lama  dilapangan dengan suhu yang berbeda

jauh dengan daerah asal. Atlit dari daerah tropis perlu memilih waktu dengan

suhu yang tidak terlalu jauh berbeda dengan daerah tropis. Maka waktu yang

tepat untuk latihan dan pertandingan di sore hari kurang dari jam 6.

Sebaliknya atlet dari daerah subtropis-dingin akan memilih waktu dengan

suhu yang tidak berbeda jauh dengan daerah subtropis-dingin saat bermain di

daerah tropis. Maka waktu yang tepat adalah malam hari jam 6 sore ke atas.

Dengan begitu proses adaptasi sesuai dengan daerah asal tidak terlalu lama.

Jika lokasi pertandingan memiliki suhu yang jauh berbeda paling tidak

minimal 1 minggu berada di lokasi dengan mengadakan latihan ringan guna

adaptasi tubuh terhadap lingkungan.

Atlet yang memaksakan bermain tanpa beradaptasi terlebih dulu akan

mengalami gangguan tubuh seperti dehidrasi yang cepat maupun kedinginan

yang luar biasa.

Adapula atlet kurang ideal “kurus” akan tetapi terbiasa dengan iklim dingin

karena tubuh sudah toleran dan adaptif terhadap suhu dingin.

Atlet yang terbiasa di daerah dingin akan mudah ter-dehidrasi saat bermain di

daerah panas. Atlet harus beradaptasi dengan lingkungan sebelum bertanding

selama minimal 1 minggu dan minum lebih banyak air daripada

kesehariannya di daerah dingin.

Brasil merupakan negara beriklim tropis-subtropis akan memilih atlet untuk

team nasional yang telah terbiasa di daerah subtropis-dingin saat bermain di

daerah subtropis-dingin.
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Indonesia memiliki iklim yang beragam beberapa daerah beriklim panas

sampai ke dingin. Maka dari itu sangatlah cocok untuk dijadikan tempat

latihan beradaptasi sesuai dengan lokasi digelarnya venue.

Sepakbola diminati oleh bermacam-macam bangsa dengan kultur yang

beragam, berbeda dan unik, iklim, dan warna kulit. Itu semua adalah seni

artistik sepakbola yang menempatkannya berbeda jauh dengan olahraga

indoor.

3. Makanan anorganik

Kandungan kimia yang banyak sangat tidak baik bagi tubuh. Bahan kimia

sering ditambahkan dalam makanan seperti zat pengawet, zat pewarna, dan

aroma makanan. Zat adiktif tersebut jika dikonsumsi secara berlebih akan

bersifat toksin.

4. Makanan berkadar gula tinggi

5. Rokok dan zat adiktif lainnya

6. Makanan-minuman ber-alkohol, ber-karbonasi

Minuman yang di-rekomendasikan bagi atlet seperti air putih, buah atau jus

buah, air dengan tambahan gula dan sedikit garam. Kopi dan teh boleh

dikonsumsi pada saat istirahat panjang dan tidak diperkenankan dikonsumsi

setelah makan dan menjelang latihan pertandingan.

Latihan pertandingan sebaiknya dilakukan minimal 1 jam setelah makan.

Pada prinsipnya beberapa makanan dan minuman dikonsumsi berlebihan

tidak baik, kekurangan tidak baik, dan atau tidak sama sekali.
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BAB VIII

CIDERA PEMAIN

Cidera pemain merupakan suatu hal yang tidak diharapkan. Namun,

pengetahuan tentang bagian-bagian tubuh yang sering mengalami cidera pada

pemain, akan membantu dalam penanganan pasca kejadian.

Operasi hanya merupakan langkah terakhir saat terjadi kebuntuan dalam

pengobatan dan bukan pilihan yang bijak di saat pengobatan yang lain dapat

dilakukan seperti terapi.

Potensi cidera atlit sepakbola dengan umur kurang dari 16 tahun rendah,

maka dari itu masa-masa sebelum umur tersebut seorang atlit perlu digembleng,

dipompa performance dan stamina sampai batas optimal. Lebih mudah

membangun karakter permainan suatu pemain daripada merubah karakter

permainan suatu pemain. Lebih mudah mencetak pemain berkarakter kurang dari

umur 16 tahun daripada lebih dari itu.

Bermacam-macam jenis cidera dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

 cidera otot : cidera hamstring / lutut, pergelangan kaki, paha, betis, dll.

 cidera tulang : tulang retak atau patah.

Cidera otot dapat disembuhkan dengan dua jalan operasi ataupun terapi.

Operasi dilakukan oleh dokter ahli dibidangnya, tak selamanya proses

penyembuhan dengan cara ini berjalan cepat. Proses pemulihannya-pun memakan

waktu lama.

Lain halnya dengan jalan terapi, proses penyembuhan lebih lama dibanding

dengan jalan operasi, namun otot-otot yang mengalami cidera akan kembali ke

keadaan semula. Terapi dapat dilakukan dengan program pemenuhan gizi sesuai

dengan jenis cidera yang dialami.

Emergency Medical Services (EMS) dan Ambulance merupakan langkah

pertolongan pertama pada pemain yang mengalami cidera. Berikut beberapa

peralatan EMS.
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1. Trolley / Stretcher / Cot + Straps: brankas untuk membawa pasien + tali

pengaman,

2. Immobiliser Kits: bidai untuk fiksasi fraktur,

3. Carrying chair + straps: kursi lipat untuk membawa pasien naik/turun

tangga+tali pengaman,

4. Defibrillator: DC Shock untuk Ventrikel Takikardi & Ventrikel Vibrilasi

yang dilengkapi monitor EKG & pulse oksimeter,

5. Scoop stretcher: untuk memindah pasien dengan cidera spinal,

6. Suction machine: untuk suction ledir/darah,

7. Backboard: untuk membawa pasien dengan cidera spinal,

8. Life Support Product (LSP): O2 tabung kecil untuk pasien sesak nafas,

9. Kendrick Extrication Devices (KED): Untuk memindahkan pasien dengan

cidera spinal dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan,

10. Entonox: berisi O2&Nitrous oksida untuk menghilangkan nyeri pasien

sementara,

11. O2 cylinder, regulator: suplai oksigen utama dalam ambulance dilengkapi

kunci,

12. Humidant+flowmeter: untuk melembabkan udara dan mengatur jumlah O2

yang diberikan,

13. Ventilator / Dragger: alat bantu pernafasan,

14. Fracture Immobiliser: bidai untuk fraktur,

15. Sharp Disposable Container: tempat penampung jarum&benda tajam

lainya bekas dipakai untuk pasien,

16. Trash Bucket: tempat sampah,

17. Head Immobiliser: penyangga kepala dan leher,

18. Neck Collar: penyangga leher,

19. Ambubag (BVM): untuk memberikan bantuan pernafasan,

20. Sphygmomanometer: untuk memeriksa tekanan darah,

21. High visibility waistcoat: rompi pengaman di lalu lintas pada malam hari,

22. Stethoscope: untuk auskultasi,

23. Torch: senter untuk memeriksa pupils,
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24. Glucometer: untuk mengecek gula darah acak,

25. Glucostrips: untuk menampung tetesan darah dalam pengecekan gula

darah,

26. Blood Lancet: jarum tusuk untuk mengeluarkan darah,

27. Guedel airway (OPA): untuk membuka jalan nafas,

28. Adhesive tape: plester pelekat,

29. Ambulance dressing: untuk membalut luka,

30. Vomiting bags: kantong penampung muntahan pasien,

31. Cotton wool: kapas gulung,

32. Gauze: kasa pembalut,

33. Crepe bandage: perban gulung,

34. Eye pad: perban mata,

35. Scissors: gunting serbaguna,

36. Disposable razor: silet cukur,

37. Syringe: spuit,

38. Pulse oxymeter: untuk memeriksa saturasi oksigen & nadi,

39. Ambulance sheet: sprei untuk brankar,

40. Disposable sheet: alas diatas sprei,

41. Blankets: selimut,

42. Pillow: bantal,

43. Triangular bandage: mitela/perban segitiga,

44. Suction tube: selang suction besar/yankeur,

45. Surgical face mask: masker pelindung,

46. Disposable gown: gaun pelindung sekali pakai,

47. Nebuliser masks: masker yang ada tempat menaruh obat nebuliser

salbutamol,

48. Nasal canula: selang O2 ke hidung,

49. O2 masks: masker O2 untuk pasien,

50. Disposable gloves: sarung tangan sekali pakai,

51. Triage card sets : kartu triage untuk menetukan prioritas pasien yang akan

ditolong saat musibah besar,
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52. Fire Extinguisher: alat pemadam api,

53. Defibrilator pads: elektrode besar untuk EKG & memberikan DC Shock,

54. Suction catheter: selang suction kecil,

55. Ventolin: bronkodilator,

56. Adrenalin: obat emergency dalam resusitasi jantung,

57. Glucagon: untuk pasien hipoglikemia,

58. Atropine Sulfate: obat emergency dalam resusitasi jantung,

59. Lignocain: untuk aritmia jantung,

60. Normal saline: untuk infus/membersihkan luka,

61. Water gels: untuk luka bakar,

62. ECG Electrodes: penghubung EKG dengan badan pasien,

63. Lubrication jelly: jel pelicin untuk selang suction dan selang intubasi,

64. Gliceryl Trynitrate (GTN) spray: untuk nyeri dada karena Infark

jantung/Angina dengan efek lain menurunkan tekanan darah,

65. Paramedic bags: tas paramedik berisi alat-alat untuk infus dan intubasi,

66. First aid bags: berisi alat-alat untuk pertolongan pertama
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BAB IX

PEMBINAAN USIA DINI

9.1 Klasifikasi atlet ke beberapa kelompok umur

Team nasional usia 13 tahun dibentuk dengan mengadakan kompetisi

system gugur dan pra kualifikasi dengan jumlah 32 team dalam satu team 22-

26 atlet. Saat atlet berusia 12 tahun, dan seterusnya untuk team nasional usia

16, 21 dan 23 selisih ± 2 tahun yang diseleksi dari beberapa klub yang ada.

Kompetisi dapat dilakukan pada saat liburan musim panas.

Bagi pemain yang terpilih melalui tahap seleksi yang ketat dikumpulkan

dan dilatih kembali oleh badan team nasional sesuai umur selama minimal 6

bulan.

9.2 Klub sebagai media untuk mempopulerkan seorang atlet

Pembinaan usia dini bukan dari klub peserta kompetisi professional yang

diselenggarakan oleh badan konfederasi akan sulit untuk dipopulerkan

menuju atlet sepakbola yang lebih professional.

Langkah pembentukan team meliputi beberapa langkah penyeleksian

1. Umur, tinggi badan, berat tubuh, kondisi fisik dan psikologis pemain.

2. Kekuatan fisik drible bola memutari lapangan sebanyak 8 kali

±3200m maksimal 15 menit untuk usia 16 tahun ke atas dan drible

bola memutari lapangan sebanyak 2 kali ±800m maksimal 3 menit

untuk usia 16 tahun ke bawah. Khusus bagi goalkeeper usia 16 tahun

ke atas drible-sprint bola 110m x 2 waktu ±25 detik dan 100 m waktu

< 12 detik bagi usia 16 tahun ke bawah.

3. Skill berupa ability menggunakan kaki kanan-kiri, control, tackle,

drible, position, shoot, pass, sprint, dll sesuai posisi masing-masing

pemain.
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4. Ranking kualitas pemain berdasar posisi.

5. Pemilihan team utama dan second team.

6. Penentuan formasi main dan second team.

7. Pemilihan starter team dan reserve player.
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BAB X

SARANA DAN PRASARANA

10.1 Ukuran dan Denah Lapangan Sepak Bola

ZURICH - Standar ukuran lapangan sepakbola di seluruh dunia akan

segera berubah. Otoritas sepakbola dunia FIFA telah menyetujui proposal

baru untuk menstandardisasikan ukuran lapangan sepakbola skala

internasional.

Lapangan sepakbola internasional itu nantinya akan berukuran 105

meter x 68 meter. Itu diadopsi dari peraturan baru yang dikeluarkan Asosiasi

Sepakbola Internasional (FIFA).

Tapi, proposal itu tidak akan menyentuh lapangan sepakbola yang

telah ada. Contohnya, ukuran lapangan sepakbola Stadion Ginats, di New ,

Amerika Serikat tidak akan mengalami perubahan yang berarti akibat

proposal baru FIFA.

AP, Sabtu (15/3/2008), melansir, di lain pihak keputusan FIFA

melarang Bolivia menggelar laga internasional tidak berubah. Artinya jika

memang suatu tim ngotot bermain di ketinggian lebih dari 11 ribu meter,

mereka harus beradaptasi selama 2 pekan terlebih dulu untuk melakukan hal

itu.

Federasi Sepakbola Bolivia juga harus membangun tempat baru.

Mengantisipasi saran FIFA, tempat tersebut nantinya akan dipakai sebagai

venue laga kualifikasi Piala Dunia 2010.

Lapangan sepakbola dengan panjang dan lebar minimal akan

menjadikan jarak antar pemain lebih rapat, passing akurat antar pemain,

passing one two, umpan-umpan matang, akan sangat membantu saat jarak

antar pemain rapat. Sedangkan lapangan sepakbola dengan panjang dan

lebar maksimal akan menjadikan jarak antar pemain renggang, maka dapat

dikembangkan pola pemainan seperti counter attack, serangan sayap, dll.
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Aturan olehraga outdoor dan indoor tentu sangatlah berbeda FIFA

telah mengusulkan syarat lokasi lapangan tempat venue digelar seperti

berada di bawah 2000 m dpl, supaya kerapatan udara tinggi sehingga pemain

tidak terjadi kekurangan udara yang masuk ke pernafasan. Beberapa negara

tidak menyetujui aturan tersebut, sampai saat ini persyaratan yang diajukan

FIFA masih mengambang.

Indonesia dengan kualitas infrastruktur yang belum memadai dari

sarana-prasarana transportasi, kualitas stadion dalam waktu dekat ini belum

akan memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan venue FIFA sama sekali.

10.2 Rumput (turf)

Rumput turf adalah nama yang diberikan kepada beberapa jenis

rumput  daripada famili Poacae.

Tanah tempat tumbuh turf haruslah disesuaikan dengan tempat hidup

yang ideal sesuai jenis turf. Selain itu juga harus memperhatikan beberapa

factor seperti kondisi cuaca tiap tahun, proses penyerapan air dan udara ke

dalam tanah.

Beberapa contoh lapisan tanah
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Dari beberapa desain lapisan tanah di atas tiap lapisan memiliki fungsi

yang berbeda.

Tanah merupakan tempat tumbuh turf pada saat musim panas jika

tidak terairi akan menyebabkan tekstur tanah keras. Tanah juga berpotensi

menyebabkan permukaan lapangan tidak rata setelah diguyur hujan lebat

tanah menjadi berlumpur dan setelah hujan reda akan nampak beberapa

cekungan-cekungan pada lapangan dan setelah kering tanah mengeras.

Pencampuran antara tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1 akan

memperbaiki tekstur dari tanah terkait proses penyerapan air dan udara. Saat

musim hujan air akan dengan mudah terserap masuk ke dalam tanah,

sehingga tidak terjadi penggembungan air di permukaan lapangan yang

menyebabkan lapangan berlumpur.

Gravel berupa batu kerikil digunakan untuk pondasi lapisan tanah di

atasnya.

Pemain akan lebih mudah cidera jika bermain di tanah yang keras dan

akan kesulitan mengembangkan permainan saat kondisi lapangan tidak rata,

tergenang air maupun berlumpur.
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Penggunaan turf sintetis pada sepakbola outdoor di beberapa negara

yang tidak ideal bagi tempat tumbuh turf mempengaruhi kualitas permainan.

Rumput yang digunakan juga sangat berpengaruh pada aliran bola.

Dari rumput ini bisa dianalisa tentang ketebalan rumput, dan jenis rumput.

Hal di atas berpengaruh pada daya pantul, dan laju bola. Adapun jenis

rumput yang ada telah digunakan saat ini seperti:

- Rumput liar

Digunakan oleh lapangan-lapangan di Indonesia. Biasanya tumbuh

secara tidak beraturan dan memiliki jenis yang beragam.

- Rumput Bentgrass (Agrotis spp.)

- Rumput Kentucky Bluegrass (Poa pratensis)
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- Rumput Ryegrass (Lolium spp.)

- Rumput Tall Fescue (Festuca arundinacea)

- Rumput Fine Fescues (Festuca spp.)
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- Rumput Bermudagrass (Cynodon dactylon)

- Rumput Hybrid Bermudagrass (Cynodon spp.)

- Rumput Kikuyugrass (Pennisetum clandestinum)
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- Rumput Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum)

- Rumput Zoysiagrass (Zoysia japonica)

- Rumput buatan (Sintetis / artificial turf)

Salah satu faktor luar yang menjadi penyebab resiko cedera olahragawan

adalah permukaan lapangan, sebagaimana dikemukakan Murphy dkk [5]

dalam sebuah review di British Journal of Sport Medicine, di samping

juga level pertandingan, jenis sepatu dan pelindung tungkai kaki, turut

mempengaruhi resiko cedera. Menurut review mereka, permukaan

lapangan rumput buatan dilaporkan lebih sering menyebabkan cedera

pemain sepakbola, dikarenakan rumput buatan relatif lebih keras

permukaannya serta meningkatkan pergesekan antara sepatu dan

permukaan lapangan, meskipun hal ini masih perlu dikonfirmasi lebih

jauh.
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Berikut gambar di bawah ini, contoh denah ukuran lapangan

sepakbola.

Gambar Denah lapangan sepak bola

Permainan sepak bola dimainkan di atas lapangan berumput. Rumput

pada lapangan ini bisa berupa rumput yang tumbuh alami maupun

menggunakan rumput buatan. Lapangan sepak bola memiliki bentuk empat

persegi panjang. Ukuran lapangan sepak bola bervariasi. Pada umumnya

lapangan sepak bola memiliki panjang 90 – 120 meter (100 – 130 yards)

dengan lebar 45 – 90 meter (50 – 100 yards). Namun untuk pertandingan

internasional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran panjang 100

– 110 meter (110 – 120 yards) dengan lebar 64 – 75 meter (70 – 80 yards).

Lapangan sepak bola dibatasi dengan garis, untuk membedakan daerah

permainan dengan daerah di luar lapangan. Lebar garis yang digunakan

tidak boleh lebih dari 12 cm (5 inci). Garis panjang lapangan sepak bola

biasa dikenal dengan nama touch lines. Sedangkan garis lebar lapangan

dikenal dengan nama goal lines. Selain touch lines dan goal lines, terdapat

pula sebuah garis yang membagi panjang lapangan menjadi dua sama besar.

Garis ini dinamakan dengan garis tengah lapangan (halfway line) tepat di

tengah garis ini terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari 9,15 meter dari
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titik tengah lapangan. Di dalam lingkaran pada tengah lapangan inilah

permainan sepak bola dimulai (kick off).

Pada kedua sisi di bagian goal lines terdapat sebuah gawang dengan

ukuran panjang 7,32 meter (8 yards)dengan tinggi 2,44 meter (8 kaki). Tiang

dan mistar gawang terbuat dari bahanmetal yang kuat dan tidak berbahaya

bagi pemain. Tiang dan mistar gawang ini memiliki tebal 12 cm, dengan

bentuk bulat maupun segi delapan dan dicat dengan warna putih. Pada

bagian belakang tiang dan mistar gawang terdapat jaring. Pemasangan jaring

ini tidah boleh menganggu pergerakan penjaga gawang maupun pemain lain.

Di depan bench masing-masing tim terdapat sebuah area yang dikenal

dengan nama daerah teknik (technical area). Daerah teknik ini dibatasi

dengan garis yang berjarak 1 meter dari garis samping lapangan sepak bola.

Pada area teknik inilah pelatih atau oficial tim yang berwenang

diperbolehkan memberikan instruksi kepada pemainnya selama

pertandingan berlangsung. Pada saat memberikan instruksi, pelatih atau

oficial tim tidak boleh melewati garis batas. Jika pelatih melewati garis batas,

maka yang bersangkutan akan mendapat peringatan dari official

pertandingan, dan bahkan dapat diusir oleh wasit. Pada saat yang bersamaan

hanya boleh satu orang official tim yang diperkenankan memberikan

instruksi pada pemainnya.

10.3 Peralatan

Adapun peralatan yang dibutuhkan saat latihan sebagai berikut:

1. Bola standar suatu liga.

Permainan sepak bola menggunakan bola berbentuk bundar yang terbuat

dari bahan kulit atau bahan lain yang sejenis. Bola yang dipakai dalam

permainan sepak bola memiliki keliling tidak lebih dari 70 cm (28 inci)

dan tidak kurang dari 68 cm (27 inci). Bola yang di pakai dalam

permainan sepak bola harus memiliki berat yang sesuai dengan

ketentuan dari IFAB, yaitu tidak kurang dari 410 gram (14 oz) dan tidak

boleh lebih dari 450 gram (16 oz), dengan tekanan 0,6 – 1,1 atmosfer.



65

Jika pada saat permainan berlangsung, bola tidak memenuhi criteria

tersebut, maka wasit yang memimpin pertandingan dapat mengganti bola

dengan yang baru, yang sesuai dengan ketetapan IFAB dan FIFA.

Pergantian bola yang tidak layak pakai dapat dilakukan baik pada saat

permainan sedang berjalan maupun saat permainan terhenti karena

lemparan ke dalam, tendangan gawang, tendangan sudut, terjadi

pelanggaran, maupun saat kick off. Jika pergantian bola terjadi saat

permainan berlangsung, maka permainan kembali dilanjutkan dari posisi

bola saat mengalami kerusakan. Yang berhak memutuskan terjadinya

pergantian bola hanyalah wasit yang memimpin jalannya pertandingan.

Bola yang dipergunakan dalam permainan sepak bola, terutama dalam

turnamen yang diadakan oleh FIFA, harus mendapat persetujuan dari

FIFA dan telah melalui pengujian kelayakan. Salah satu tanda bahw bola

tersebut sesuai dengan standar yang diwjibkan oleh FIFA dan IFAB

adalah dengan adanya salah satu dari tiga logo yang disetujui FIFA.

Logo tersebut adalah logo “FIFA APROVED”, logo “FIFA

INSPECTED”, dan referensi dari “INTERNATIONAL MATCHBALL

STANDARD (IMC)”.  Bola yang tidak memiliki salah satu dari logo

FIFA tersebut tidak dapat digunakan pada pertandingan resmi yang

diadakan oleh badan sepak bola dunia itu.

2. Kerucut rintangan / penanda.

3. Boneka pagar pertahanan.

4. Peluit wasit.

5. Tanda pembatas lapangan berupa tiang (1,5 meter) dengan bendera di

atasnya.

6. Kartu wasit dan bendera assisten wasit.

7. Jaring gawang.

8. Dll yang diperlukan.
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BAB XI

PENDANAAN

Pendanaan sebuah team dapat dilakukan dengan cara swadana, maupun

dengan menyertakan sponsor. Pendanaan secara swadana dalam penentuan

pemain, dan official team biasanya tidaklah rumit. Berbeda halnya dengan

menyertakan sponsor harus diperhatikan fungsi, tugas dan wewenang layaknya

sebuah usaha. Sebuah usaha tentu harus mendatangkan profit, jika tidak maka

nilai dari keseriusan usaha perlu dipertanyakan.

Pendanaan secara swadana tidak menuntut pertanggungjawaban terhadap

pihak lain. Namun perlu diingat bahwa walaupun suatu team didanai secara

mandiri pola latihan dapat dilakukan secara serius bahkan menuju ke tingkat

profesional. Sebagai contoh pendanaan secara mandiri misal team-team pedesaan

sebagai tempat penyaluran hobi. Umumnya suatu team yang dibiayai dari dana

seperti ini tidak menuntut prestasi.

Pendanaan dari sebuah investasi seperti alokasi dana oleh pemerintah dan

sponsorship menuntut pertanggungjawaban dapat berupa prestasi, profit

keuntungan, pajak / retribusi, maupun target-target lainnya.

Untuk mengembangkan sepakbola modern team professional harus berada di

bawah suatu manajemen yang berbadan hukum dan berkinerja baik seperti

perusahaan swasta maupun BUMD dengan profit / keuntungan sebagai tujuan

utama. Jika kerugian yang didapat maka manajemen perusahaan tersebut

sangatlah buruk.

Jumlah dana yang ada akan menentukan tingkat kompetisi yang dijalani dan

gaji pemain. Gaji bersih pemain didapat dari gaji kotor dikurangi dengan pajak.

Team yang dibiayai oleh pemerintah tidak boleh menggunakan pemain asing,

karena dana dari uang rakyat yang notabene harus digunakan untuk kesejahteraan

rakyat, dan memberikan kesempatan pemain local berkiprah dalam

persepakbolaan professional.
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Perusahaan harus memiliki bidang usaha selain dari penjualan tiket resmi

kompetisi dari penyelenggara seperti pengadaan aksessories baik diproses secara

internal perusahaan maupun ditenderkan dengan perusahaan lain, dan sumber

pendanaan dari sponsorship dan iklan.

Team nasional ditangani oleh badan konfederasi independen yang membawahi

kompetisi domestic di suatu wilayah. Team nasional tidak dimanage oleh

perusahaan pemerintah maupun pemerintahan suatu negara.

Team yang dalam kondisi terpuruk akibat kekalahan tidak lantas

dipersalahkan secara tidak proporsional pihak antara manajemen dengan official

team tidak lantas saling  menyalahkan. Akan tetapi lebih kepada waktu untuk

memperbaiki beberapa kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang sudah ada

dengan batas waktu minimal ±1/2 musim kompetisi. Jika terdapat perkembangan,

maka lanjutkan program yang ada tanpa meninggalkan program yang telah

dilakukan. Suatu program dirancang dan direncanakan dalam jangka waktu

tertentu secara kontinyu, terarah dan berkesinambungan.

Semangat “kaizen jepang” yakni perbaikan secara terus-menerus perlu

digalakan demi tercipta penyempurnaan. Metodologi tersebut lebih

mengedepankan proses ketimbang hanya melihat hasil yang didapat.

Sebuah tindakan merupakan langkah terbaik daripada berkata buruk dan saling

menyalahkan. Tindakan tidak terlahir tanpa adanya ilmu pengetahuan dari

berbagai bidang keilmuan, selalu bertanya jika tidak mengerti dan selalu

mendengar baik-buruk dari siapapun.

Team tidak hanya dibangun atas jumlah dana yang ada, gaji pemain yang

tinggi, ketergantungan dengan beberapa pemain. Akan tetapi dibangun atas

loyalitas, semangat, kerja keras, kreatifitas, team work, tinggi dan itu semua

tidaklah mudah.

Pendanaan suatu team dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Donatur

Dana diambil secara swadana maupun berupa investasi dari pihak

sponsor. Bagi sponsor apakah mensponsori sebuah klub menguntungkan?
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Dengan mempertimbangkan keuntungan secara materi maupun nilai

advertising.

2. Jadual laga

Laga kandang akan menyerap lebih banyak penonton dan lebih banyak

pendapatan daripada laga tandang. Jarak tempuh pertandingan hari ini

dengan esok harus memperhatikan waktu dan biaya tempuh, maka perlu

kebijakan dari badan liga setempat untuk mengatur penjadualan.

Disamping itu team harus benar-benar menyiapkan skuad team yang

akan dipergunakan untuk menjalani baik laga kandang maupun tandang.

3. Jumlah penonton

Seberapa banyak jumlah penonton yang akan menyaksikan

pertandingan secara langsung. Semisal perlu dibentuk suatu komunitas

dengan penerapan ID card dengan keuntungan bagi member seperti

pengurangan biaya tiket dan hal lainnya (menarik), semisal harga tiket Rp.

10.000,- bagi member setengah dari harga tiket.

Jumlah penonton bergantung erat dengan prestasi suatu team untuk

negara dengan nilai industrialisasi olahraga yang rendah.

4. Pembelian maupun penjualan pemain

Seberapa bagus pemain yang akan dijual maupun dibeli, status pemain

bebas transfer atau masih terikat kontrak maupun gaji dari tiap pemain?

5. Perampingan maupun pemekaran fungsi dan tugas jabatan

Semakin ramping jabatan official team semakin menekan pembiayaan,

semakin berat pula tugas yang diemban.

6. Jenis-jenis usaha

Jenis usaha yang dapat diusahakan guna mendapatkan profit diluar dari

penjualan tiket.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas diharapkan suatu team mampu

memenuhi kebutuhan dari sisi modal, biaya operasionalnya dan memperoleh

profit.
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BAB X

PENUTUP

Saya kira cukup dalam menerangkan masalah teknis tentang proses latihan

dalam sepakbola. Hal-hal yang telah saya utarakan bisa menjadi bahan acuan

dalam bagaimana latihan sepakbola yang benar maupun pengembangannya.

Sepakbola merupakan permainan yang sederhana, namun harus ditopang

dengan latihan yang ber-visi untuk dapat mengoptimalkan kemampuan para

pemain.

Gaya permainan sepakbola Indonesia dapat segera diperbaiki, dengan cara

yang tepat, cepat, efektif dan efisien.

Sebagai pemain sepakbola, maka selayaknya para pemain menyajikan

permainan sepakbola yang penuh kreatifitas, semangat, skill tinggi, sportifitas dan

bermental baja.
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DAFTAR PUSTAKA

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola

2. http://io.ppi-jepang.org/

3. http://www.FIFA.com
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DAFTAR ISTILAH

Numerik

(C) : simbol tata bahasa; digunakan untuk menunjuk seorang pemain sebagai

kapten tim.

1 : nomor kaos sepakbola dikenakan selalu oleh penjaga gawang

1-2 : referensi alternatif untuk One-Two

10 : nomor kaos sepakbola biasanya dikenakan oleh pemain yang paling

terampil dalam tim, biasanya seorang penyerang atau gelandang

11 : biasanya dikenakan oleh pemain tengah kiri

12 yards : titik dimana tendangan penalti diawali

12th player : pemain ke 12; penonton yang hadir di sebuah pertandingan,

yang secara aktif mendukung tim mereka

18; 18 yards : area kotak penalti; referensi untuk kotak besar

18-yard line : garis dari lapangan sepak bola standar, bagian dari kotak besar.

Ini adalah tegak lurus terhadap garis gawang, tetapi terletak 18 meter

jauhnya darinya.

2-on-1 break : jenis penghentian dengan 2 pemain tetap menyerang, 1

pemain posisi bertahan.

2 : nomor kaos sepakbola biasanya dikenakan oleh bek kanan

3 : nomor kaos sepakbola biasanya dikenakan oleh tukang sapu (sweeper)

atau bek tengah (CB)

3-2-5 : Formasi sepakbola yang dianggap sebagai sesepuh posisi taktis

modern. Ketika itu menjadi populer, menurunkan nilai cukup dan

memperkenalkan gaya penguasaan permainan. 3-2-5 formasi tidak

digunakan oleh tim-tim kompetitif lagi. Sistem ini sering disebut WM.

3-4-3 : sistem formasi sepakbola yang mempekerjakan tiga bek, empat

gelandang dan tiga penyerang. Ini rmula ketika akhir 1970-an di

Belanda.
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3-5-2 : sistem formasi sepakbola, yang mempekerjakan tiga pemain bertahan,

lima gelandang dan dua penyerang. Itu muncul pada akhir 1980-an

awal 1990-an sebagai respons terhadap sistem 4-4-2.

3-on-1 break : jenis penghentian dengan 3 pemain tetap menyerang dan

hanya 1 pemain defensif.

3-on-2 break : jenis penghentian dengan 3 pemain tetap menyerang dan 2

pemain dalam posisi bertahan

4 : nonor kaos sepakbola yang biasanya dikenakan oleh bek kiri

4-2-4: sebuah formasi yang terdiri dari 4 bek, 2 gelandang dan 4 penyerang.

4-3-3 : formasi sepakbola populer mempekerjakan empat bek, tiga

gelandang dan tiga penyerang. Hal ini dikembangkan oleh Belanda di

tahun 1970-an. Sistem ini menyeimbangkan posisi dan definisi dengan

peran sederhana membuat sangat umum saat berada di tim-tim remaja.

Banyak klub masih menggunakan hari ini; sebuah formasi yang terdiri

dari 4 bek, 3 gelandang dan 3 ke depan; yang paling umum digunakan

oleh formasi tim.

4-4-2 : formasi sistem yang sangat populer, yang menggunakan empat

pemain bertahan, empat gelandang dan dua penyerang. Pertimbangan

berupa biaya tidak perlu membeli banyak pemain serang (kebijakan

team); Sebuah formsi yang terdiri dari 4 bek, 4 gelandang dan 2

penyerang; Juga nama yang populer majalah sepak bola Inggris.

45 : pertengahan waktu yang pertama dari pertandingan sepak bola standar;

menit terkahir babak pertama dalam pertandingan sepak bola standar

4-5-1 : formasi sepakbola dengan pola terlalu bertahan, yang

mempekerjakan empat pemain bertahan, lima gelandang dan satu

penyerang. Juga dikenal sebagai formasi Horseshoe

5 : nomor kaos sepakbola yang biasanya dikenakan oleh pemain tengah atau

tengah fullback

50/50 : kehilangan bola diperebutkan oleh dua pemain yang berlawanan; 2

macam pelanggaran yang terjadi antar kedua pemain secara bersamaan
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5-3-2 : sistem formasi sepakbola yang menggunakan lima bek, tiga

gelandang dan dua penyerang. Yang dianggap 5-3-2 adalah formasi

berorientasi ke pertahanan.

5-4-1 : formasi sepakbola super defensif, yang menunjuk lima bek, empat

gelandang dan satu penyerang.

6 : referensi bagi kotak kecil; referensi untuk 6-yard; nomor  (kaos)

sepakbola yang biasanya dikenakan oleh pemain sayap kiri atau

gelandang kiri

6-yard Line : garis yang merupakan bagian dari kotak kecil, dan juga tegak

lurus terhadap garis gawang. tempat tendangan gawang diambil.

7 : nomor kaos sepakbola yang biasanya dikenakan oleh pemain sayap

kanan atau gelandang kanan

8 : nomor kaos sepakbola yang biasanya dikenakan oleh gelandang kiri atau

sayap kiri

9 : nomor kaos sepakbola yang biasanya dikenakan oleh pencetak gol atau

penyerang utama dalam sebuah tim

90 : waktu penuh atau normal pertandingan sepak bola standar

A

A la Meazza : cara mencetak gol atau membuat permainan dengan

penggunaan secara berlebihan keterampilan menggiring bola; dribling

ke arah gawang face to face terhadap keeper dan menghindari cegatan

dari keeper; Dinamai setelah diuji coba penyerang Italia Giuseppe

Meazza

A la Piola : mencetak angka dengan menendang bola dengan memutar badan

(bicycle kick); dinamai setelah penyerang Italia Silvio Piola

menemukan

Actor : aktor; pemain yang mensimulasikan pelanggaran untuk membuang-

buang waktu atau menginginkan tim musuh dihukum dengan

memprovokasi team lawan
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Added time : tambahan waktu karena terjadi perlambatan dalam waktu

normal pertandingan, biasanya maksimal 5 menit, sebagai akibat dari

waktu yang terbuang  karena pemain cidera, atau keadaan darurat

lainnya.

Advantages : Keuntungan; situasi di mana sebuah tim yang menguasai bola

melebihi dalam kesempatan dan jumlah pemain di daerah pertahanan;

hukum yang memungkinkan seorang wasit untuk mengenali suatu

pelanggaran tetapi tidak menyebutnya dan biarkan permainan

dilanjutkan jika ia merasa itu adalah demi kepentingan terbaik dari

pemain yang melanggar (bermaksud agar wasit menghentikan

pertandingan atas pelanggaran yang dibuatnya) dan juga kepentingan

terbaik bagi tim yang menguasai bola, maka wasit memilih untuk tetap

melanjutkan pertandingan.

Advantage law : Hukum keuntungan; hukum dalam permainan sepak bola,

yang memberikan hak sebuah tim yang telah diganjal untuk terus

bermain mengingat bahwa mereka memiliki keuntungan lebih dalam

mengembangkan permainan.

Advantage rule; aturan keuntungan : suatu klausa dalam peraturan yang

mengarahkan wasit untuk menahan diri dari menghentikan permainan

untuk sebuah pelanggaran jika penghentian akan menguntungkan tim

yang melakukan pelanggaran; wasit membuat pilihan untuk

memungkinkan tim serang untuk terus bermain ketika tim bertahan

berkomitmen melangggar.

AFC (Asian Football Confederation) : Konfederasi Sepak Bola Asia.

Organisasi internasional yang mengatur asosiasi secara individu di

benua Asia; AFC; Asian Football Confederation : Konfederasi Sepak

Bola Asia; badan pengatur sepak bola di Asia, tidak termasuk Siprus

dan Israel, tetapi mencakup Australia. AFC mempunyai 46 negara

anggota yang mayoritas terletak di Asia. Negara yang memiliki

wilayah di Eropa dan Asia, seperti Turki, Kazakhstan, Azerbaijan,

Georgia, dan Rusia, tergabung ke dalam UEFA, sama halnya dengan
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Armenia, Siprus, dan Israel, yang seluruh wilayahnya terletak di Asia.

AFC didirikan pada 8 Mei 1954 di Manila, Filipina dan merupakan

salah satu dari enam konfederasi benua FIFA. FIFA mengakui AFC

sejak 21 Juni 1954. Markas AFC berada di AFC House, Jalan 1/155,

Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Presidennya saat ini adalah

Mohammed bin Hammam (Qatar). AFC terbagi ke dalam empat

wilayah. Berikut ditunjukkan bagaimana tim-tim nasional di Asia

terbagi ke dalam wilayah-wilayah (tetapi tidak harus menjadi bagian

dari federasi sepak bola regional di wilayah tersebut). Sebagai aturan,

karena adanya pembatasan budaya, hanya wilayah ASEAN dan Asia

Timur yang mempunyai tim wanita.

Negara Pendiri

1. Afghanistan

2. Burma/Myanmar

3. Republik China

4. Hong Kong

5. India

6. Indonesia

7. Jepang

8. Republik Korea

9. Pakistan

10. Philippina

11. Singapura

12. Vietnam

Presiden

1. Sir Lo Man Kam (Hong Kong) 1954

2. Kwok Chan (Hong Kong) 1954-1956

3. William Sui Tak Louey (Hong Kong) 1956-1957

4. N.C.Chan (Hong Kong) 1957-1958

5. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Malaysia) 1958-1977

6. Kambiz Atabai (IR Iran) Acting President 1977-1978
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7. Tan Sri Hamzah Abu Samah (Malaysia) 1978-1994

8. Yang Mulia Sultan Ahmad Shah (Malaysia) 1994-2002

9. Mohamed bin Hammam (Qatar) 2002-sekarang

Sekretaris Jendral

1. Lee Wai Tong (Hong Kong) 1954-1965

2. Koe Ewe Teik (Malaysia) 1965-1974

3. Dato' Teoh Chye Hin (Malaysia) 1974-1978

4. Dato' Peter Velappan (Malaysia), 1978-2007

5. Dato' Paul Mony Samuel (Malaysia), 2007-sekarang

Federasi Sepak Bola ASEAN : Australia,Brunei Darussalam,Kamboja,

Timor Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina,

Singapura, Thailand, Vietnam.

Federasi Sepak Bola Asia Timur : Cina, Hong Kong, Guam, Jepang,

Cina Taipei (Taiwan), Korea Utara, Korea Selatan, Makau,

Mongolia, Kepulauan Mariana Utara (provisional).

Federasi Sepak Bola Asia Barat : Bahrain, Iran, Irak, Yordania, Kuwait,

Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni

Emirat Arab, Yaman.

Federasi Sepak Bola Asia Tengah dan Selatan

Federasi Sepak Bola Asia Selatan (SAFF) : Afganistan, Bangladesh,

Bhutan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Federasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFF) : Kirgizstan, Tajikistan,

Turkmenistan, Uzbekistan.

Kompetisi

- Turnamen AFC

- Turnamen regional

* ASEAN: Kejuaraan Sepak Bola ASEAN (dahulu bernama Piala

Tiger sebelum 2007).

* Asia Tengah: Secara resmi hanya ada 4 negara di kawasan ini

(Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.
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Kazakhstan tergabung ke UEFA). Tidak ada turnamen resmi

antar mereka.

* Asia Timur: Piala Asia Timur.

* Asia Selatan: Piala SAFF.

* Asia Barat: Kejuaraan WAFF (tidak seluruh negara Asia Barat

mengikutinya), Piala Negara Teluk.

Aggregate : Agregat; keseluruhan atau menjumlahkan hasil dari dua

pertandingan tandang-kandang; semisal tim A laga kandang 1 – 0, laga

tandang 0 – 1, maka point sama 3 dan jumlah gol 1 tiap tim.

Allseater : seluruh / jumlah tempat duduk individu bagi penonton

pertandingan; stadion sepakbola dengan kursi individual untuk setiap

penonton. Stadion tua malah memiliki bangku panjang.

Allstar : pemain bintang ; pemain yang luar biasa ; pemain yang paling

dihormati.

Anticipation : antisipasi; kemampuan pemahaman situasi taktis dalam sepak

bola ketika mereka mengembangkan serangan atau pertahanan

Arch : lengkungan; garis melengkung bagian dari sebuah lapangan sepak

bola standar. lokasinya terletak di atas setiap kotak penalti.

Assist : membantu ; operan hingga terciptanya gol; Operan atau umpan yang

mendahului sebuah gol; biasanya berupa umpan tarik.

Assist leader : pemain yang paling banyak melakukan bantuan dalam suatu

liga.

Assistant : asisten; wasit yang bukan pemimpin utama; linesman; hakim

garis; asisten pelatih tim; pemain yang melakukan assist untuk

terciptanya gol

At goal : gol; posisi penjaga gawang; langsung melewati batas garis gawang.

Attacker: penyerang; setiap pemain pada tim yang menguasai bola; pemain

yang menguasai bola; pemain yang bertugas memainkan bola ke arah

depan ke area gawang lawan untuk mencetak angka; posisi pemain

sepakbola bersifat menyerang yang tugas utamanya adalah mencetak



78

angka, mengkreasikan sebuah gol. Juga dikenal sebagai pemain depan

atau stiker (pemukul / pendobrak).

Attacking midfielder : AMF; gelandang serang; pemain tengah bermain

paling depan, bermain tepat di belakang pemain serang depan (CF /

ST); gelandang serang bermain antara pemain tengah depan (CF) dan

gelandang jangkar; ia mendukung serangan dengan menyediakan

operan ke depan untuk membangun terjadinya gol.

Attacking possesion : penguasaan bola di daerah serang.

Attacking team: tim yang sedang menyerang; tim yang menguasai bola.

Attendance : kehadiran; jumlah total penonton yang hadir pada pertandingan

Auto goal : lihat “Own goal”; gol ke gawang sendiri karena salah antisipasi

atau blunder.

Ave it! : dorongan untuk segera menembak bola

Away : pertandingan tandang; membuang jauh dari gawang sendiri; perintah

yang diberikan kepada seorang bek, mendorong dia untuk

membersihkan bola.

B

B team : tim cadangan; tim penganti

Back : kembali; pemain yang membentuk pertahanan tim; bek utama

(fullback) atau pemain bertahan; biasanya sebagai isyarat

menganjurkan bahwa penyerang mengoper ke belakang sebagai suatu

pilihan; “belakang !” biasanya diberikan oleh orang yang memberikan

dukungan; kebanyakan tim bermain dengan tiga atau empat bek.

Back and face : Kembali dan hadapi; instruksi, biasanya diberikan setelah

pergantian, membangkitkan pemain yang berada di luar posisi untuk

kembali dan bertahan.

Back door : pintu belakang; tiang belakang; nama lain dari far post.

Back header : pemain menggunakan kepala untuk mengarahkan bola ke

belakang; oper atau umpan ke belakang dengan kepala.
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Back heel : bola yang ditendang dengan belakang tumit kaki; Socrates

pemain Brasil telah dinobatkan sebagai master backheel sepanjang

masa.

Back pass : passing yang mana pemain mengarahkan ke belakang ke

gawangnya, biasanya ke arah keeper dan langsung diumpan kembali

tidak boleh di pegang; perpindahan ke pola bertahan untuk mengawali

fase baru permainan.

Back tackle : tackle dari belakang; sebuah percobaan oleh seorang bek untuk

mengambil bola menjauh dari pembawa bola dengan mengayunkan

kaki ke depan bola dari belakang pemain pembawa bola; ini dapat

berakibat fatal jika dilakukan dengan ceroboh, berbuah kartu kuning

atau merah.

Backup : cadangan untuk menutupi pemain yang menekan pembawa bola;

pemain bola di bangku cadangan; cadangan untuk mengawal pemain

kawan pembawa bola.

Ball : bola; objek berbentuk spherical / bola; menguasai bola dalam

pertandingan sepak bola.

Ball carrier : pemain yang menguasai bola; si pembawa bola

Ball possesion : total penguasaan bola di tiap waktu / periode pertandingan.

Ball watching : ikut dalam pertandingan tanpa terlibat (terhadap bola);

pemain yang tidak membawa bola.

Banana kick : Tendangan pisang; jenis tendangan yang memberikan lintasan

bola melengkung; digunakan untuk mengalirkan bola di sekitar

rintangan seperti keeper atau bek; Tendangan special sepak bola yang

menyebabkan bola berbelok melengkung secara horizontal.

Banner : bendera atau tanda yang dipajang di pertandingan untuk

mendukung tim.

Bar : palang pintu gawang.

Beat : rute; untuk mendapatkan bola melewati lawan dengan menggiring

bola atau menembak.

Behind the defender : belakang bek; daerah antara bek dan gawang.
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Bench : Pemain pengganti; bangku / area duduk untuk staf yang bukan

pemain dan pemain pengganti yang digunakan selama pertandingan.

Bending the ball : mengarahkan bola ke tengah gawang, sedemikian hingga

bola berubah arah melengkung, idealnya untuk shoting ke gawang;

teknik membengkokkan arah bola.

Bicycle kick (scissors kick) : tendangan sepeda (tendangan gunting);

pergerakan spektakular ketika seorang pemain melompat di udara dan

menendang bola ke belakang di atas kepalanya sendiri; meniru

pergerakan kaki saat mengayuh sepeda

Big match : suatu laga yang mempertontonkan permainan tim-tim

berkualitas.

Big box : referensi untuk kotak penalti.

Bike : referensi untuk bicycle kick.

Blast : tendangan yang sangat keras.

Book : mengkartu.

Booking : kartu kuning atau kartu merah; mengkartu pemain dan merekam

nama atau nomor sebagai daftar pelanggar dalam pertandingan.

Boomber : striker / penyerang yang memiliki keterampilan lebih dalam

mencetak angka.

Boot : tindakan menendang atau membersihkan bola menjauh.

Box : nama pendek kotak penalti.

Break : ketika sebuah tim dengan cepat memajukan bola ke lapangan dalam

usaha untuk merapatkan para pemain, dekat dengan gawang lawan

sebelum bek memiliki kesempatan untuk mundur; juga disebut sebagai

keuntungan (bagi team yang menyerang); Usaha pemain bertahan

dalam konfrontasi satu lawan satu; alternative nama dari breakaway;

larian yang menembus pertahanan musuh.

Breakaway : ketika seorang penyerang dengan membawa bola mendekati

gawang yang tak terlindungi; permainan menarik ini merupakan salah

satu lubang serang terhadap penjaga gawang dalam bentrokan satu-
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lawan-satu; konfrontasi satu lawan satu antara penjaga dan penyerang

lawan pembawa bola.

Bullet : peluru; tembakan sangat keras; pemain yang sangat cepat.

Burn : bakar; tindakan memukul / mendobrak pertahanan pemain musuh

dengan menggunakan kecepatan dribbling.

C

CAF; Confédération Africaine de Football : Konfederasi Sepak bola Afrika)

adalah suatu organisasi yang mewadahi sepak bola di Afrika, dan

menyelenggarakan Piala Afrika (African Cup of Nations) serta Liga

Juara Afrika (African Champions League). Konfederasi ini dibentuk

pada tahun 1957, dan diwakili di Piala Dunia untuk pertama kalinya

pada tahun 1970.

Cap : Unit untuk pengukuran pertandingan internasional; satu pertandingan

internasional sama dengan satu Cap, bahkan jika pemain digantikan

atau dikeluarkan; memasuki pertandingan internasional sebagai

pengganti juga dianggap sebagai satu Cap; sebuah pengakuan yang

diterima oleh pemain untuk setiap penampilan di pertandingan

internasional untuk negaranya.

Capacity : Kapasitas; jumlah maksimum penonton bahwa stadion tertentu

dapat menampung

Captain : Kapten pemain yang menjadi kapten dalam tim.

Captaincy : peran kapten ; peran sebagai kapten dalam tim; Kapten biasanya

diberikan kepada pemain yang paling banyak bertanding atau cap

untuk team

Card : Kartu; peringatan resmi wasit kepada pemain untuk hukuman

pelanggaran dalam pertandingan sepak bola. Ada dua jenis kartu

tergantung pada kerasnya pelanggaran. Kartu merah mengakibatkan

pengusiran pemain. Kartu kuning diberikan sebagai peringatan. Dua

kuning dalam satu pertandingan berakibat kartu merah.
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Carrying the ball : Membawa bola; sebuah pelanggaran penjaga gawang

ketika dia mengambil lebih dari 4 langkah sambil menahan atau

memantulkan bola.

Caution: Perhatian; lihat kartu Kuning; peringatan resmi yang diberikan

kepada seorang pemain sepak bola yang telah melanggar hukum

permainan;

CB : centre back; center defender : bek tengah yang bermain di tengah garis

pertahanan terakhir; dikenal sebagai stoper / penahan gempuran atau

central sweeper / penyapu; pada sistem modern pemain diposisi ini

dibolehkan untuk maju membantu penyerangan jika terdapat

kesempatan dengan shot langsung ke gawang dari tengah disamping

juga berperan seperti keterangan di atas; pemain yang menjaga daerah

secara langsung di depan gawang sendiri di zona pertahanan.

Center : tengah; keterpusatan arah bola; menanandai di tengah lapangan dari

sepak bola standar; Area lapangan yang mengecualikan sisi; Kata seru;

operan dari seorang pemain yang terletak di dekat samping garis

menuju tengah lapangan; digunakan untuk mendapatkan bola lebih

dekat ke bagian depan gawang, juga disebut menyilang.

Centering : keterpusatan menyilang atau melayani bola ke tengah lapangan.

Center circle : lingkaran tengah; tanda melingkar dengan radius 10-yard di

tengah lapangan dari situ kickoffs diambil untuk memulai atau

memulai kembali permainan.

Center line: Garis tengah; lihat garis setengah lapangan.

Center spot : titik tengah; tanda berupa titik di tengah lapangan untuk

mengawali pertandingan; tanda lingkaran kecil di dalam lingkaran

tengah yang menunjukkan tengah lapangan dari situ kickoffs diambil

untuk memulai atau memulai kembali permainan.

CF : centre forward; tengah depan; penyerang yang bermain di ujung depan

tim; ke area kotak penalti; tengah depan biasanya tinggi dan baik di

bola-bola atas; juga dikenal sebagai penyerang (striker); pemain

dengan posisi ini beroperasi di depan (bisa di sisi tengah depan)
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mengambil bola dari pemain tengah untuk di drible cepat ke arah

gawang lawan atau mengoper ke kawan kembali (umpan tarik atau

back pass) atau menerima operan dari pemain lain di daerah sekitar /

masuk kotak penalti lawan; fungsi sedikit dibedakan dengan ST

(striker murni), pemain tipe ini tidak menunggu aliran bola namun

mengalirkan bola.

Challenge : Tantangan; Sebuah usaha untuk mengambil bola dari pemain

lain; hukum jika dilakukan dari sisi depan atau pembawa bola; ilegal

terhadap seorang pemain tanpa bola atau dari belakang; ketika seorang

bek mencoba mencuri bola dari penyerang

Charge : isi; berlari ke arah lawan; hukum jika dilakukan dari depan atau

samping pembawa bola; pelanggaran ilegal terhadap seorang pemain

tanpa bola atau dari belakang.

Check : Periksa; tindakan memeriksa

Checking : bergerak menuju atau di arah bola dengan maksud menerima

operan

Chest trap : perangkap dada; ketika seorang pemain menggunakan dadanya

untuk memperlambat dan mengontrol bola di udara.

Chip : type dari tendangan dalam sepak bola yang dihasilkan dengan

melambungkan bola ke udara; operan lofted ke udara dari seorang

pemain ke kawan atau tendangan ke gawang

Chip pass : operan lambung; operan lambung ke udara dari seorang pemain

ke teammate; digunakan terutama untuk menghindari seorang bek

dengan menendang bola di atas kepalanya.

Chip shot : chip shot: tendangan lofted ke udara untuk mencoba memainkan

bola di atas kepala penjaga gawang dan masih bisa menuju ke gawang.

Chop or cut : potong; perubahan yang disengaja arah dengan bola

Classic result : hasil klasik 3-0, dianggap sebagai "klasik" sebab

menampilkan superioritas

Clean : menyesuaikan ke undang-undang atau peraturan permainan; gol

yang belum bisa mencetak angka (gol yang dianulir)
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Clean sheet : penampilan oleh seorang penjaga gawang yang dihasilkan

dalam menutup pergerakan bola

Clear : tindakan pembersihan untuk mengurangi tekanan

Clearance : Menendang, meninju atau heding bola menjauh dari bahaya

Clearing : kondisi menggunakan Clearance

Cleats : logam, plastik atau karet poin di dasar sepatu sepak bola yang

digunakan untuk menyediakan pemain tenaga saat berlari; istilah juga

digunakan untuk merujuk kepada sepatu sendiri.

Club : Klub; sebuah tim yang bermain di sebuah liga.

CMF : centre midfielder; pemain yang diposisikan sebagai gelandang tengah,

membantu serangan dari tengah dan membantu pertahanan di tengah

lapangan; posisi di depan atau samping gelandang jangkar (DMF)

(bergantung posisi bola saat bertahan), menyerang dari / di belakang

attacking midfielder (AMF) atau center forward (CF) atau striker (ST).

Coach : pelatih; manager (british).

Collecting : teknik menerima bola dari udara atau tanah, dan kemudian

membawanya di bawah kendali untuk dimainkan kembali.

CONCACAF; Confederation Norte-Centroamericana y Del Caribe de

Footbal; Confederation of North, Central American and Caribbean

Association Football : federasi sepak bola yang mengelola bangsa-

bangsa dari Amerika Utara, Tengah dan Karibia; organisasi sepakbola

regional Amerika Utara dan Amerika Tengah di mana Piala Dunia

dimana kualifikasi piala dunia dimainkan; negara-negara anggota

termasuk AS, Kanada, Meksiko, dan Amerika Tengah dan negara-

negara Karibia, tiga negara Amerika Selatan (Guyana, Suriname, dan

Guyana Perancis) juga tergabung ke dalam CONCACAF.

CONCACAF didirikan pada tahun 1961 dan tergabung dalam

Fédération Internationale de Football Association.

Cone : kerucut; alat berbentuk kerucut yang digunakan untuk menandai titik-

titik tertentu pada lapangan.
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Confederation : organisasi yang bertanggungjawab pada olahraga

(sepakbola) dalam wilayahnya.

CONMEBOL atau CSF (Confederación Sudamericana de Fútbol,

Konfederasi Sepak bola Amerika Selatan) : wadah organisasi sepak

bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada

tanggal 9 Juli 1916, sebagai hasil dari proyek Héctor Rivadavia Gómez

(dari Uruguay) untuk menyatukan sepak bola di benua ini.

CONMEBOL adalah bagian dari Fédération Internationale de Football

Association dan bermarkas di Luque, Paraguay (dekat Asunción).

Presiden CONMEBOL sampai dengan tahun 2006 adalah Dr. Nicolás

Leoz. Argentina, Uruguay, Brasil, dan Chili adalah negara-negara

pendiri setelah berhasilnya penyelenggaraan suatu turnamen sepak

bola Amerika Selatan pada tahun 1915 di Buenos Aires, Argentina.

Paraguay (1921), Peru (1925), Bolivia (1926), Ekuador (1927),

Kolombia(1936) dan Venezuela (1952) kemudian juga bergabung

dengan konfederasi ini. Walaupun berada di Amerika Selatan, Guyana,

Suriname, dan Guyana Perancis tidak tergabung dengan CONMEBOL,

melainkan dengan CONCACAF. Kejuaraan yang diadakan oleh

CONMEBOL antara lain adalah Copa Libertadores, Copa

Sudamericana, dan Copa América.

Consolation match : pertandingan hiburan; sebuah pertandingan dalam

turnamen yang dimainkan antara yang kalah dari 2 pertandingan

semifinal untuk menentukan tempat ketiga.

Control : mengendalikan / menahan bola dari sebuah umpan atau operan

dengan kaki, paha, dada dan kepala tergantung pada ketinggian bola

saat diterima.

Corner arc : seperempat lingkaran dengan radius 1 meter yang terletak pada

masing-masing dari 4 sudut lapangan; tendangan sudut bola harus

ditendang dari dalam busur ini.

Corner flag : tanda berupa bendera pada ke 4 sudut lapangan.
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Corner kick : Tendangan sudut; jenis permulaan kembali dimana bola

ditendang dari sudut dalam upaya untuk cetak skor; diberikan kepada

sebuah tim menyerang ketika bola melewati garis gawang terakhir

tersentuh oleh tim yang bertahan; Sebuah tendangan bebas langsung

diambil dari sudut; tendangan diambil dari pojok lapangan terdekat

dimana bola keluar; bisa berupa short corner maupun long corner.

Counterattack : serangan balasan; sebuah serangan cepat yang dilancarkan

oleh sebuah tim yang bertahan lama setelah mendapatkan kembali

penguasaan bola.

Cover : sebuah konsep defensif cadangan untuk membantu sesama pemain

bertahan menekan bola; backup pertahanan.

Crack : tindakan di garis pertahanan berupa menendang bola dengan

kekuatan.

Creating space : ciptakan ruang; ketika seorang pemain dari tim penyerang

berlari ke daerah terbuka, menyebabkan bek untuk mengikutinya. Hal

ini menciptakan ruang terbuka untuk pemain pembawa bola.

Cross : operan lambung dari sisi lapangan persis di depan mulut gawang

atau di area kotak penalti, jika persis di depan mulut gawang peluang

bola tertangkap penjaga gawang lebih besar.

Cross or crossing pass: silang atau operan menyilang; operan dari pemain

menyerang dekat sisi lapangan kepada kawan di tengah atau sisi

lapangan lawan, digunakan untuk memberikan rekan satu tim peluang

mencetak gol yang baik; atau untuk meringankan tekanan pertahanan

di tengah; lihat cross.

Cross or serve : lihat cross or crossing pass.

Crossbar : palang gawang; balok horizontal yang membentuk bagian atas

gawang dan berada diatas dua tiang; 24 yards panjang dan didukung 8

yards tiang gawang di atas tanah.

Crowd : kehadiran / keramaian penonton di pertandingan.
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Cup : Piala; trophy; tournament; suatu turnamen sekunder penting untuk

kejuaraan; Piala FA Inggris adalah turnamen tertua dalam sejarah

sepak bola.

Curving : teknik menendang dalam sepakbola, yang menyebabkan bola

bergerak dalam lintasan yang melengkung horisontal. Ada dua jenis

kurva, didasarkan pada bagian mana dari kaki yang digunakan;

Cut : memotong

Cut down the angle : memotong sudut; ketika penjaga gawang keluar dari

gawang beberapa meter ke depan untuk membuat dirinya lebih dekat

dan lebih berpeluang terhadap bola dari pada penyerang lawan,

mengurangi kesempatan penyerang mencetak angka.

Cut off : ketika seorang stoper berada antara penyerang dan bek di depan

gawang memaksa para penyerang keluar menuju pinggir lapangan.

Cutting : memotong pergerakan bola di tepat di depan tubuh dribbler.

CWP : centre sweeper; bek tengah (CB) yang bertugas di belakang stoper

untuk membackup stoper / fullback saat bertahan; menyapu bola yang

bergerak liar di depan gawang, ia tidak diperbolehkan naik ke atas

membantu serangan.

D

D : tulisan statistik sepakbola yang menunjukkan draw (seri).

Dangerous play : permainan berbahaya yang membahayakan keselamatan

lawan di dekatnya dengan menaikkan atau mengayunkan kaki di atas

pinggang; tackling bola dengan mengangkat telapak kaki maju ke

depan; ketika seorang pemain mencoba sebuah drama bahwa wasit

menganggap berbahaya untuk pemain lain, seperti mencoba

menendang bola dari tangan penjaga gawang, bahkan jika tidak ada

kontak yang dilakukan; seperti menendang bola ketika pemain lain

sedang bermain dengan menggunakan bagian atas tubuh (lutut, badan,

kepala).

Dead ball : situasi bola mati seperti tendangan bebas atau tendangan sudut.
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Defender : pemain yang bertugas menghentikan perlawanan serangan

pemain lawan dari peluang mencetak (free kick, penalty kick, corner

kick) dan mencetak angka; biasanya 3, 4, bahkan 5 bek selain penjaga

gawang.

Defending possesion : penguasaan bola di daerah pertahanan sendiri.

Defending team: tim yang bertahan; tim yang tidak memiliki penguasaan

bola.

Defense: pertahanan; fungsi tim mencegah oposisi menciptakan peluang

mencetak gol.

Defensemen: 3, 4 atau 5 pemain dalam sebuah tim yang tugas utamanya

adalah untuk menghentikan perlawanan peluang mencetak gol.

Defensive pressure: tekanan pertahanan; ketika satu atau lebih bek secara

berdekatan menandai sebuah pembawa bola untuk mengganggunya

sampai dia kehilangan bola.

Deflection : bola yang memantul setelah mengenai pemain; jika mengarah

ke gawang sedangkan refleks penjaga gawang kurang bisa berbuah gol.

Dent : sedikit mendorong, diterapkan dalam perebutan bola satu lawan satu.

Derby : pertandingan antara 2 tim di satu wilayah (kota, region), didasarkan

tingkatan dari suatu kompetisi.

Diamond : penyelarasan strategi pemain tengah dengan dua sayap, satu

gelandang menyerang dan defensif.

Direct free kick : tendangan bebas yang langsung ke arah gawang oleh

pemain yang mengambil tendangan bebas; sebuah tendangan diberikan

kepada seorang pemain untuk sebuah pelanggaran serius yang

dilakukan oleh pihak oposisi, pemain menendang bola secara stasioner

tanpa ada pemain lawan dalam jarak 10 yard dari dirinya. Gol dapat

langsung dicetak dari tendangan ini tanpa bola menyentuh pemain lain;

dilakukan baik dekat maupun jauh dari kotak penalti, tergantung

kemampuan penendang.

Draw: sebuah permainan yang berakhir dengan skor yang terikat; mengacu

pada pertandingan yang dijadwalkan; The Draw: pemilihan tim Piala
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Dunia untuk menempatkan mereka ke dalam group-group turnamen

permainan dan melingkupi acara pemilihan ini.

Draft : seleksi pemain yang direkrut ke tingkat team yang lebih tinggi.

Dressing room : kamar / ruaang ganti.

Dribble : membawa dan mengendalikan bola dengan berlari.

Dribbler : pemain yg menggiring bola; pemain yang memajukan bola dan

sementara mengendalikan itu dengan kakinya.

Dribbling : keterampilan dasar menggunakan  kaki untuk memajukan dan

mengontrol bola menyusuri lapangan.

Dribbling move : manipulasi bola dilakukan dengan tujuan mengalahkan

pemain bertahan pada satu-lawan-satu konfrontasi.

Drill : teknik taktis atau latihan fisik yang dirancang untuk meningkatkan

kinerja sepakbola.

Drive : mendorong bola dengan kekuatan / shot keras dengan kura-kura

kaki; mengoper dengan sisi luar kaki guna mengecoh marking oleh

lawan.

Drop kick : ketika seorang penjaga gawang menjatuhkan bola dari

tangannya dan tendangan setelah bola memantul tanah.

Drop ball: metode memulai kembali permainan di mana wasit menjatuhkan

bola antara 2 pemain saling berhadapan; memulai lagi di sepak bola,

digunakan ketika pertandingan setelah dihentikan karena kasus darurat;

terjadi pelanggaran 50-50.

Distributor : pemain yang mengoper atau melayani bola; digunakan ketika

berbicara tentang latihan tertentu (pendistribusian bola).

Dive : teknik lompatan yang digunakan oleh penjaga gawang untuk

menangkap bola atas; teknik lompatan dengan menyundul bola;

tindakan pura-pura yang digunakan oleh pemain yang berpura-pura

telah dilanggar pemain lain.

Diving header : menyundul bola yang berada sedikit di atas permukaan

tanah.

Division : group tim yang bermain dan bersaing untuk posisi teratas.
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DMF : defend midfielder; gelandang jangkar; pemain yang diposisikan

sebagai bek tengah di depan antara center back (CB); stoper tengah;

pada sistem modern selain sebagai bek dapat juga difungsikan sebagai

playmaker yang mengatur strategi penyerangan atau sesekali

menyerang; ditugaskan untuk menandai oposisi terbaik pemain ofensif.

Double header : dua pertandingan dimainkan satu setelah lainnya.

Dummy run : pemain yang berlari tanpa membawa bola, untuk menarik

pemain bertahan menjauh dari pembawa bola.

E

Endline : garis akhir; lihat Goal line.

Equalizer : penyamaan kedudukan / angka; skor penyama kedudukan.

Extra time : waktu / menit tambahan tiap periode 15 menit digunakan untuk

menentukan tim pemenang baik secara golden goal ataupun silver goal.

F

Faking : pura-pura; menerapkan cara menggiring bola untuk mengelabui

musuh; pura-pura shot untuk mengelabui pemain bertahan supaya

dalam posisi menahan bola; pura-pura cedera untuk membuang waktu

telah terlanggar tim lain.

Fake or feint: palsu atau tipuan; pergerakan pemain dimaksudkan untuk

menipu pemain lawan; yang digunakan oleh pembawa bola untuk

membuat bek berpikir pembawa bola akan menggiring, oper atau

menembak ke arah tertentu dan ternyata tidak.

Fancy : teknik atau pergerakan yang dilaksanakan dengan bakat yang

berlebihan atau pengamatan yang tajam.

Far post : tiang jauh; posisi tiang gawang terjauh dari bola (penendang);

tujuan tiang terjauh dari bola (penendang); posisi penjaga gawang dari

tiang jauh.

Feinting : pergerakan bodoh seolah-olah sebagai lawan (posisi striker

sebagai defender lawan).

Field: Bidang; wilayah persegi panjang di mana sepak bola pertandingan

yang dimainkan.
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FIFA; Federation Internationale de Football Association : badan resmi sepak

bola internasional sejak tahun 1904; FIFA terbesar dan terkuat dari

federasi atletik di Dunia. Hal ini didirikan pada tahun 1904 di Swiss.

Pekerjaan FIFA untuk mempromosikan permainan sepak bola dan

mempertahankan aturan yang dikenal sebagai Hukum Permainan (17

Undang-Undang). FIFA juga berhubungan dengan hukum-hukum

yang terkait dengan kontrak, hukuman federasi sepak bola dan dapat

memberikan uang untuk negara-negara tertentu untuk pembangunan.

Pada dasarnya, FIFA menyebarkan secara merata dari keuntungan

yang beredar di dunia sepakbola. Diadakan setiap empat tahun, Piala

Dunia FIFA dengan jumlah penonton terbesar. Fitur turnamen atas tim

dari federasi benua UEFA, COMNEBOL, CONCACAF, CAF dan

AFC. Ini adalah tugas FIFA untuk memutuskan rasio tim dari setiap

federasi serta jumlah tim yang hadir di Piala Dunia.

FIFA Player of the Year : penghargaan tahunan yang diberikan kepada

pemain sepakbola terbaik di dunia oleh FIFA.

FIFA World Cup : sebuah patung emas yang diberikan kepada masing-

masing juara turnamen Piala Dunia setiap empat tahun.

Final : hasil akhir pertandingan; akhir pertandingan sebuah turnamen sepak

bola, yang menentukan pemenang.

Final whistle : tiga kali tanda berturut-turut yang diberikan oleh wasit, yang

menegaskan akhir pertandingan.

Finishing : mencetak angka / gol1.

Fist : teknik pembersihan yang digunakan oleh penjaga gawang dengan

meninju bola dengan tangannya

Flag: Rujukan bagi bendera di sudut lapangan; banner logo sebuah tim,

biasanya berbentuk segitiga yang dibawa kapten sebelum pertandingan

dimulai.

Flank : bagian dari lapangan, yang tidak termasuk tengah

Flat four : posisi bek diantara mereka rata / sejajar



92

Flick header : pemain menggunakan kepala untuk membelokkan bola (ke

belakang).

Floater : bola yang tak terkontrol setelah bola diumpan lambung atau

ditembakan.

Foot trap: perangkap kaki; pemain menggunakan kaki untuk mengendalikan

bola yang bergulir atau memantul rendah.

Footwork : cara mengatur kaki; kemampuan menggiring atau mengontrol

bola; pengukuran koordinasi dalam keterampilan teknis.

Formation: formasi; susunan posisi pemain di lapangan, misalnya, sebuah 4-

3-3 tempat pembentukan 4 bek, 3 gelandang dan 3 depan lapangan;

strategi peletakan posisi yang menjelaskan bentuk umum formasi

sebuah tim. formasi dapat ditulis secara numerik sebagai ABC, dimana

sebagai A mewakili jumlah bek, B gelandang dan C penyerang.

Forward : istilah untuk penyerang depan; arah ke gawang musuh; 3 atau 4

pemain dalam sebuah tim yang bertanggung jawab untuk sebagian

besar dari mencetak nilai; mereka bermain di depan seluruh tim

mereka di mana mereka dapat mengambil sebagian besar tembakan.

Forward line : 3 atau 4 pemain depan yang bekerja sama untuk mencoba

peluang mencetak gol; terdiri dari swing striker atau striker atau center

forward.

Forward pass : operan ke depan ke gawang lawan.

Foul: pelanggaran; aturan pelanggaran yang pejabat menilai dengan

memberikan tendangan bebas bagi yang dilanggar; apa saja yang

merupakan pelanggaran permainan.

Fourth official: petugas resmi ke-empat; wasit cadangan yang tetap di

pinggir lapangan selama pertandingan. Dia memeriksa pemain

pengganti yang masuk (sepatu yang digunakan) dan tidak masuk ke

lapangan kecuali salah satu pejabat lainnya terluka.

Free kick : tendangan bebas yang dihadiahkan kepada pemain lawan setelah

pemain bertahan melakukan pelanggaran. tendangan bebas dapat

dilakukan dengan langsung mengarah ke gawang maupun tak langsung
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di oper ke kawan terlebih dahulu; sebuah tendangan diberikan kepada

seorang pemain untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh lawan;

pemain menendang bola tanpa didekati secara stationery pemain lawan

dalam jarak 9.15 meter atau 10 yards dari dirinya.

Fresh legs : pemain pengganti yang belum bermain di pertandingan sepak

bola saat itu.

Frog : katak; pergerakan memainkan bola di mana pemain melompat dengan

bola terperangkap di antara kedua kaki

Front header : memukul bola di udara dengan dahinya ke depan; yang paling

umum dari header.

Front tackle : tackle ke depan; upaya oleh bek untuk menendang bola jauh

dari penyerang dengan mendekati dia dari posisi depan.

Full back: lihat defensemen; lihat stoper dan center sweeper (CWP); pemain

yang bertugas sebagai pertahanan penuh di tengah, depan keeper, dia

tidak diperbolehkan naik membantu serangan.

Full time : akhir pertandingan sepakbola, biasanya 90 menit.

Futsal : versi sepakbola yang dimainkan di dalam gedung, dengan jumlah 5

pemain.

G

Give an go : juga dikenal dengan 1-2 (one-two) saat pemain mengirim bola

ke kawan seregu, mengirim bola seketika dengan satu sentuhan kepada

pemain pertama.

Glancing header : teknik heading di sepak bola, di mana pemain cukup

menengokkan kepalanya (pandangan sekilas / melirik) ke arah yang

dimaksud.

Goal: gol; bola telah yang masuk melewati akhir garis antara kedua tiang

gawang dan di bawah palang yang diberikan suatu point; kaki dengan

tinggi 8 feet dan lebar 24 feet yang membangun struktur dari pintu

gawang ke jaring-jaring di belakangya dimana angka dicetak; unit

dalam sistem poin digunakan untuk mengukur skor pertandingan sepak

bola.
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Goal area: area gawang, area berupa persegi di depan gawang, yang mana

keeper boleh memegang bola. disebut juga kotak 18 yard atau kotak 16

karena ukurannya; tempat tendangan gawang diambil; di dalam bidang

ini adalah ilegal untuk pemain lawan untuk menekan, mengganggu

penjaga gawang yang tidak memegang bola.

Goal keeper : pemain yang dikhususkan pada akhir bidang pertahanan,

pemain yang boleh mengontrol bola dengan kedua tangannya saat di

area gawang.

Goal keeper (goalie) : penjaga gawang; pemain diposisikan tepat di depan

gawang yang mencoba untuk mencegah tembakan ke dalam net di

belakangnya; satu-satunya pemain diizinkan untuk menggunakan

tangan dan lengan, hanya di dalam kotak penalti.

Goal kick : tendangan gawang yang diberikan oleh pemain bertahan saat

bola keluar garis gawang oleh team penyerang. dapat diambil oleh

pemain bertahan manapun meskipun normalnya diambil oleh keeper.

Goal line / end line : garis batas pada tiap akhir lapangan dimana gawang

berada dimana bola harus melintas garis tersebut untuk penilaian /

angka (gol); terletak sejajar horisontal dengan palang gawang.

Goal mouth : area di depan gawang (mulut gawang).

Goal posts: tiang gawang; dua balok vertikal yang terletak 24 kaki terpisah

yang memperpanjang 8 kaki tingginya untuk membentuk sisi gawang

dan mendukung palang.

Goaltender : lihat goalkeeper.

Going around : memukul daerah pertahanan musuh dengan menggiring bola

dengan cepat.

Golden ball : bola emas; penghargaan tahunan yang diberikan kepada

pemain sepak bola terbaik di Eropa; bola emas adalah penghargaan

individu paling bergengsi di sepak bola; nominasi dipilih oleh majalah

Sepakbola Perancis (Baloon D’ Or) dan pemenangnya dipilih oleh

suara secara menyeluruh pelatih nasional di seluruh Eropa.
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Golden boot : sepatu emas; penghargaan tahunan yang diberikan kepada

pencetak gol paling produktif dalam kejuaraan klub di Eropa;

penghargaan yang diberikan kepada pemain dengan gol terbanyak di

turnamen Piala Dunia.

Golden goal : gol emas; aturan dalam sepakbola saat ini, yang menyatakan

bahwa gol pertama yang dicetak dalam tambahan waktu akan

memenangkan permainan. Kejuaraan Eropa tahun 1996 adalah

turnamen besar pertama di mana aturan ini sudah diberlakukan.

Ironisnya, Jerman memenangkan turnamen berkat gol emas oleh

Oliver Birhoff melawan Republik Ceko.

Golden globe : penghargaan tahunan yang diberikan kepada “FIFA Player of

the Year”.

H

Hacking : menendang kaki lawan.

Half : setengah dari lapangan sepak bola; garis tengah; waktu setengah

permainan.

Halfback : setengah bertahan; lihat midfileder

Half break : Half time

Half time : babak pertama; istirahat antara 2 periode atau setengah dari

sebuah permainan; akhir paruh pertama pertandingan sepak bola;

periode waktu antara dua bagian permainan; setengah waktu adalah 45

menit.

Half volley : teknik tembakan setengah volley ke udara.

Halfway line : garis setengah perjalanan; tanda berupa garis di lapangan

sepak bola standar yang memisahkan seluruh bidang menjadi dua

bagian yang sama, garis tengah sejajar dengan garis gawang.

Halves : 1 periode; garis tengah lapangan.

Hand ball : kesengajaan menggunakan tangan sampai lengan tangan untuk

menahan atau membelokkan laju bola, apabila dilakukan di dalam

kotak penalti oleh pemain bertahan wasit memberikan hadiah penalti

dan pelanggar kartu kuning jika bola belum mengarah bebas  ke
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gawang, kartu merah jika bola sudah mengarah bebas ke gawang

(keluar dari tangkapan penjaga gawang), apabila dilakukan diluar

kotak penalti oleh pemain bertahan wasit memberikan hadiah free kick

sampai berbuah kartu kepada pemain yang melakukannya, apabila

dilakukan oleh pemain serang di daerah kotak penalti lawan, maka

merupakan pelanggaran dan dapat dikenai kartu kuning.

Hat trick : 3 atau lebih gol yang dicetak dalam sebuah permainan oleh satu

pemain.

Head coach : pelatih kepala; manajer atau pelatih utama dari sebuah tim

sepak bola.

Head to head : istilah untuk pertandingan.

Header : teknik digunakan untuk memukul bola dengan menggunakan

kepala, lebih tepatnya;

Header : mengggunakan kepala (dahi) untuk mengirim (passing, shoting,

through pass) atau mengendalikan bola.

Heading : kondisi saat header.

High performance : permainan sepakbola dengan performa tinggi / tingkat

kerja yang tinggi selama durasi jangka panjang; kondisi fisik terbaik.

Hook : lintasan melengkung bola seorang kicker, seperti dalam sebuah

banana kick.

Horseshoe formation : formasi 4-5-1

I

IFAB : International Football Association Board; Dewan Asosiasi Sepak

Bola Internasional; organisasi yang terdiri dari 4 organisasi sepak bola

Inggris dan FIFA yang menyetujui semua perubahan pada aturan-

aturan internasional resmi sepak bola yang disebut 17 Undang-Undang.

IMC : INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD.

In bounds : dalam batas-batas; ketika bola berada dalam batas-batas

lapangan, karena tidak sepenuhnya menyeberangi sisi garis atau masuk

melewati garis gawang.
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In play : saat bermain; ketika bola berada dalam batas-batas lapangan dan

permainan belum dihentikan oleh wasit.

Indirect free kick : tendangan bebas yang diberikan ke pemain dimana

sasaran tidak diarahkan secara langsung ke gawang, diumpan terlebih

dahulu ke rekan; tendangan bebas tidak langsung; tendangan diberikan

ke pemain setelah pelanggaran serius yang dilakukan oleh oposisi;

pemain menendang bola secara stationery tanpa pemain lawan dalam

jarak 10 yard dari padanya; suatu arah ke gawang setelah bola

menyentuh pemain lain.

Injury time : waktu yang ditambahkan di akhir pertandingan, biasanya untuk

mengkompensasi gangguan selama permainan seperti waktu yang

hilang karena pemain cedera atau sengaja mengulur-ulur oleh sebuah

tim; wasit adalah satu-satunya penjaga waktu dalam pertandingan

sepak bola.

Inside curve : teknik menendang bola untuk membengkokkan arah bola, di

mana pemain menggunakan daerah sekitar pangkal jempol kaki

Instep : area kaki  bagian dalam dari tali sepatu; punggung kaki; kura-kura

kaki.

Instep drive : teknik menendang yang digunakan untuk memukul bola secara

kuat dan akurat dengan punggung (kura-kura) kaki.

Inswinger : tendangan yang membelok/menukik ke arah gawang; operan

silang melengkung ke arah gawang musuh

Intermission : istirahat; 5 menit waktu istirahat antara periode dari

permainan. Khusus qualifikasi zona CONMEBOL waktu istirahat

lebih dari 5 menit.

J

Juggling : sikap menyulap / menengadahkan tangan; keahlian menerima,

menahan, menangkap bola di udara dengan kaki atau bagian tubuh

lainnya; menangkap sebuah bola di udara diantara dua tangan atau

lengan, digunakan untuk latihan dan mengembangkan koordinasi;

menahan bola datangnya dari atas, dengan kaki, dada, kepala.
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Jules Rimet Trophy : piala yang diberikan kepada pemenang Piala Dunia

antara tahun 1930 dan 1970, setelah itu secara permanen dihentikan.

Jersey; shirt : kaos; kostum; seragam.

Jockey : berebut berada di depan musuh yang membawa bola tanpa benar-

benar melakukan tackling terhadapnya.

K

Keep : menangkap bola dengan tangan; tindakan menangkap bola.

Keeper : penangkap bola; goalkeeper; penjaga gawang

Keeping : tindakan keeper.

Keep away : permainan sepakbola di mana dua tim yang sedang berusaha

untuk mempertahankan kepemilikan bola.

Kick : shot; menendang.

Kick and run : tendang dan lari; gaya impulsiv sepak bola mengurangi

organisasi penyerangan, bola dimainkan secara acak sesuai dengan

kesempatan pertama yang tersedia.

Kick and rush : mendapatkan bola dan langsung dalam posisi (buru-buru)

menyerang.

Kicking : menendang; teknik memukul bola dengan kaki.

Kickoff : awal permulaan permainan yang diambil dari titik tengah lapangan

sebagai awal permainan pada tiap setengah permainan dan setelah

tercetak gol / angka; pemain oper bola ke rekan dari titik tengah

lapangan.

L

L : lost; tulisan yang digunakan dalam sepakbola statistik untuk

menunjukkan kekalahan

Laws : Laws of The Game

Laws of the Game : seperangkat pedoman resmi yang digunakan untuk

melakukan pertandingan sepak bola; 17 aturan utama untuk sepak bola

yang ditetapkan oleh FIFA.

Lead : memimpin jumlah gol; jumlah gol terbanyak dari tim yang masih

bertanding.



99

Lead pass : operan yang dikirim ke depan, rekan bergerak tiba di lokasi pada

waktu yang sama dengan bola.

League : koleksi tim saling bersaing dalam turnamen; nama alternative

divisi; aliansi tim yang mengatur persaingan olahraga.

Left : sisi kiri lapangan, bila dilihat dari setengah tim sendiri ke arah gawang

musuh.

Left footed : pemain yang lebih nyaman hanya mampu bermain dengan kaki

kiri.

Leg : satu pertandingan dari dua pertemuan antara 2 team yang sama.

Libero : sweeper.

Linesmen / referee assistance : 2 pejabat yang membantu wasit dalam

membuat keputusan-keputusan, mereka memantau dari garis pinggir

dan garis gawang menentukan kapan sebuah bola pergi keluar batas,

saat pemain posisi offside, dan mereka membawa bendera untuk sinyal

pengamatan mereka.

Linkmen : midfielders: penghubung

Lineup : starting lineup; pemain yang pertama kali bermain.

LMF : left midfielder; pemain diposisikan selalu di gelandang kiri; pada

formasi 4-3-3 dan 4-4-2 diposisikan tepat dibelakang swing striker

(SS) di depan left side back (LSB) atau side back (SB).

Loft or lob: lengkung tinggi; chip.

Long corner : tendangan sudut ke area kotak penalti

Long pass : operan panjang menyusur tanah; ukuran supaya dapat dikenali

sebagai long pass jika melewati lebih dari 2 range pemain lawan.

Long shot : tendangan keras dari luar kotak penalti mengarah ke gawang.

LSB : left side back; pemain diposisikan selalu di sisi kiri pertahanan tepat

dibelakang left midfielder (LMF) atau side midfileder (SMF) pada

formasi 4-3-3 dan 4-4-2.

M

Maestro : playmaker dengan keahlian lebih yang memimpin pergerakan

serangan tim.
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Man on : istilah peringatan yang digunakan oleh pemain sepak bola untuk

mengingatkan rekan kerja yang menguasai bola bahwa ia sedang

ditekan.

Man-to-man : jenis pertahanan di mana setiap pemain bertahan ditugaskan

untuk menandai pemain lawan; yang paling umum untuk jenis

pertahanan tim tingkat nasional.

Man to man marking : pola pertahanan dimana pemain bertahan menunjuk

satu pemain serang lawan untuk diikuti dan ditekan secara terus-

menerus.

Magician : pemain yang sangat terampil.

Manager : head coach digunakan di Britain.

Mark : ditandai; pemain lawan yang sedang ditandai oleh seorang bek.

Marker : penanda; bek musuh yang menandai pemain.

Marking : menandai; mencakupkan pemain musuh dengan maksud untuk

membatasi pilihan-nya; menjaga seorang pemain untuk mencegah dia

dari maju dengan membawa bola menuju gawang; membuat mudah

operan atau mendapatkan bola dari rekan kerja; menandai daerah

pertahanan; konsep pertahanan mengawal pergerakan pemain lawan.

Match : pertandingan standar permainan sepak bola, biasanya bermain di

dua x 45 menit (paruh waktu); pertandingan sepak bola.

Matthews : pergerakan terkenal dalam menggiring bola.

Match day : giornata (italian); pertemuan tim-tim di liga atau divisi.

Mediocre : sedang-sedang; cukupan; club : klub di peringkat tengah

klasemen.

Midfield : wilayah lapangan dekat dengan garis tengah lapangan, wilayah ini

dikuasai oleh para gelandang.

Midfield anchor: gelandang jangkar; defensive midfielder

Midfield line or center line: garis pertengahan atau garis tengah; garis yang

membagi lapangan menjadi dua bagian kira-kira sepanjang lebarnya.

Midfielder : posisi permainan dari pemain-pemain yang bertanggungjawab

untuk penghubung permainan antara pemain bertahan dan pemain
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serang; pemain tengah; posisi sepakbola untuk pemain yang berurusan

dengan penyerang kedua dan pertahanan pertama dalam pertandingan.

Midfielders: Gelandang: 2, 3 atau 4 pemain yang menghubungkan bersama-

sama fungsi penyerangan dan pertahanan tim, mereka bermain

dibelakang pemain depan mereka.

Mismatch : ketidaksesuaian; ketika pemain ofensif tertentu jauh lebih

unggul dari bek yang me-marking-nya.

Miss : penyelesaian buruk;

Morale : kondisi psikologi /semangat pemain pada sebuah team.

Move : bergerak; pergerakan dalam men-drible bola.

MVP; Most Valuable Player : pemain dengan nilai / harga tinggi.

N

National team : tim nasional; sebuah tim yang terdiri dari pemain terbaik di

negaranya yang dipilih untuk mewakili dalam kompetisi internasional

seperti Piala konfederasi atau Piala Dunia dll.

NCAA; National Collegiate Athletic Association : memerintah dan

mengatur olahraga pada tingkat perguruan tinggi.

Nearpost : tiang dekat; posisi tiang gawang terdekat dari bola (penendang);

tujuan tiang terdekat dari bola (penendang); posisi penjaga gawang

dari tiang dekat.

Net : alat sekitar gawang (jaring) yang men-eliminate keluarnya bola jauh ke

belakang tiang gawang setelah terjadi gol; menyentuh net /jaring;

jaring berupa hemp, jute or nylon cord (rami, goni atau tali nilon)

menutupi bingkai dari gawang dan memperluas daerah di belakangnya;

digunakan untuk merujuk kepada tujuan itu sendiri.

Netting : kondisi menyentuh net /gol / finishing sukses.

Nutmeg : pergerakan dribbling yang pemain menyelip bola di antara kaki-

kaki lawan.

O

Obstruction : penyebab gangguan, yang mana menghalangi pemain lawan

dengan tubuh, dihukum dengan tendangan bebas tak langsung oleh
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pemain lawan; ketika seorang pemain bertahan, bukan mengejar bola,

menggunakan tubuhnya untuk mencegah serangan pemain pelanggaran

bisa berakibat kartu kuning.

OFC; Oceania Football Confederation : Konfederasi Sepak bola Oseania;

salah satu dari konfederasi enam benua anggota Fédération

Internationale de Football Association. Organisasi ini didirikan pada

tahun 1966 dengan Australia, Selandia Baru, dan Fiji sebagai negara-

negara pendirinya. Pada tahun 1996, OFC diterima sebagai anggota

FIFA dan pada tahun 1998, OFC meresmikan logo barunya. Pada 1

Januari 2006, Australia keluar dari OFC dan bergabung dengan AFC.

Officials : pejabat; terdiri dari seorang wasit dan 2 linesmen. Wasit adalah

satu-satunya yang membawa peluit dan menjaga waktu resmi

pertandingan.

Official caution : peringatan wasit; peringatan diberikan oleh wasit kepada

pemain yang tidak mematuhi aturan.

Offside : pemain dalam posisi keluar garis yang dibuat pemain lawan dia

berada dekat dengan garis gawang lawan dan berada melewati pemain

lawan terakhir saat yang sama umpan atau operan terjadi; offside tidak

terjadi jika pemain berada pada daerah pertahanannya sendiri; bagi

team lawan diberikan tendangan bebas tak langsung dari titik dimana

offside terjadi; jika ia dioper bola pada saat yang sama antara dirinya

dan gawang musuh (penjaga gawang) melewati pemain bertahan

terakhir; pemain tidak dalam posisi offside jika ia melakukan tindakan

bodoh (feinting), menerima bola dari pemain bertahan.

Offside position: posisi offside; seorang penyerang berada diantara pemain

bertahan lawan terakhir dan penjaga gawang pada daerah serang;

seorang pemain tidak offside jika dia persis bahkan dengan pemain

defensif.

Offside trap : perangkap / jebakan offside; teknik yang digunakan oleh

pemain bertahan menempatkan pemain serang lawan ke posisi di

belakang pertahanan dengan menjauhi dari daerah gawang
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meninggalkan penyerang lawan keluar garis pertahanan, pada saat

bersamaan terjadi umpan yang ditujukan kepada penyerang lawan;

teknik yang digunakan oleh pemain bertahan menempatkan pemain

serang lawan ke posisi di belakang pertahanan dengan menjauhi dari

daerah gawang meninggalkan penyerang lawan keluar garis pertahanan,

pada saat bersamaan terjadi umpan yang ditujukan kepada penyerang

lawan

Offense : penyerangan; fungsi mencoba mencetak gol.

Offensive player : attacker; pemain penyerang.

Offensive team : attacking team; tim penyerang.

Officials : para wasit dan 2 linesmen yang bekerja sama untuk memastikan

permainan ini dimainkan sesuai dengan aturan-aturan sepak bola;

bertanggung jawab untuk menghentikan dan memulai kembali

permainan, mencatat nilai dan waktu yang tersisa dan mengutip

pelanggaran terhadap peraturan; mereka kenakan seragam yang

membedakan mereka dari para pemain di kedua tim.

Official game clock : waktu permainan resmi lapangan sehingga ia

memberikan sinyal ketika setengah permainan selesai; tidak berhenti

selama pertandingan, bahkan ketika tidak bermain (kaasus darurat).

OMF : offensive midfielder forward; pemain yang diposisikan sebagai

peyerang lubang, berada di belakang tengah antara dua pemain depan

pada formasi 4-4-2 atau tepat dibelakang pemain serang utama pada

formasi 4-5-1.

On defense : di atas pertahanan: menggambarkan sebuah tim yang tidak

menguasai bola.

On offense : di atas penyerangan; menggambarkan sebuah tim dalam

penguasaan bola.

On side : di dalm sisi; kebalikan dari offside.

One footed : pemain hanya memiliki satu kaki yang efektif.

One touch pass : operan bola oleh pemain dengan cara satu sentuh tanpa

control terlebih dulu.
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One touch passing or shoting : operan atau tembakan dalam sekali sentuh

terhadap bola.

One two : wall pass; umpan satu-dua.

Open : membuka; menggambarkan seorang pemain penyerang yang tidak

memiliki siapa pun menandai dirinya.

Outside curve : teknik yang digunakan untuk melengkungkan bola, di mana

pemain menggunakan bagian sisi luar kaki.

Out of bounds : keluar batas: ketika bola berada di luar batas-batas lapangan,

karena benar-benar menyeberangi sisi lapangan atau garis gawang.

Out of play : keluar permainan; ketika bola berada di luar batas-batas

lapangan atau permainan telah dihentikan oleh wasit.

Out position : pemain yang berada diluar posisi saat ditekan oleh penyerang

lawan, biasanya setelah meninggalkan posisi awal.

Out swinger : cross yang melengkung jauh dari gawang musuh.

Outlet passes : saat penjaga gawang atau bek oper bola dari dekat gawang

sendiri mendekati ke arah gawang tim lain; digunakan untuk memulai

sebuah serangan balasan.

Overlap : menyalip; saat pemain berlari dan menggiring bola atau menerima

umpan melewati dan mendahului pemain bertahan.

Overtime : extra time; lembur; 2 periode tambahan 15 menit per-periode,

setelah peraturan memainkan permainan berakhir seri; digunakan

dalam pertandingan turnamen internasional untuk menentukan

pemenang.

Own goal : mencetak angka ke gawang sendiri.

P

Panels : tambalan berbentuk persegi dari kain yang membentuk bagian luar

bola standar yang digunakan dalam sepak bola. sebuah bola terdiri dari

32 panel.

Pass : memberikan, menyampaikan, oper, transfer bola ke kawan.

Passing : operan; ketika seorang pemain menendang bola ke rekan setimnya;

digunakan untuk menggerakkan bola lebih dekat ke gawang lawan,
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untuk menjaga bola menjauh dari lawan atau memberikan bola ke

pemain yang berada dalam posisi terbaik untuk mencetak angka.

Penalty : hukuman; kependekan dari tendangan penalti; hukuman yang

diberikan oleh wasit untuk pelanggaran peraturan.

Penalty arc : busur penalti; Sebuah busur lingkaran di luar / atas kotak

penalti; menunjuk daerah lawan tidak diperkenankan untuk masuk

lebih ke dalam ke kotak penalti.

Penalty area : area hukuman; sebuah wilayah persegi panjang lebar 44 yards

dengan lebar 18 yards dengan panjang tepi disebut garis gawang;

penjaga gawang dapat menggunakan tangannya untuk menghalangi

atau mengontrol bola hanya dalam area ini.

Penalty box : tanda persegi di lapangan sepak bola biasa. kotak penalti

adalah 44 yards lebar dan 18 yards kedalamannya. Di dalam kotak

penalti, ada sebuah "kotak kecil" 20 yards dan 6 yards

Penalty kick : tendangan bebas langsung diambil di sebuah titik oleh satu

orang kicker, 11 meter / 12 yards jauhnya dari garis gawang. Dalam

tendangan penalti, bola harus ditembak ke gawang dan tidak boleh

dioper; diberikan untuk pelanggaran berat terhadap aturan yang

dilakukan oleh bek bertahan dalam daerah pinalti sendiri; juga diambil

sebagai tiebreaker memutuskan pemenang pertandingan.

Penalty spot : tanda 12 yards dari garis gawang darinya tendangan penalty

dilakukan; titik penalti; tempat lingkaran kecil yang terletak 12 yards

di depan pusat garis gawang dari mana semua tendangan penalti

diambil; diposisikan di belakang tengah penalti arc.

Penetrate : penetrasi; untuk menekankan bola di belakang bek lawan (antara

bek dan gawang).

Periods : periode; segmen waktu di mana permainan dibagi; sebuah

peraturan permainan yang dimainkan oleh orang dewasa terdiri dari

dua bagian memiliki waktu 45 menit.

Phase : fase; tingkatan dari turnamen sepak bola atau kejuaraan, semisal fase

group.
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Pitch : lapangan bermain sepakbola; sebuah istilah Inggris untuk lapangan

sepak bola.

Picking up : menutup atau menandai pemain lawan.

Pickup : tindakan picking up.

Pickup game : pertandingan sepakbola wisata (liburan) yang tak tersusun.

Placement : penempatan pengarahan atau akurasi operan atau menembak.

Placing : tendangan keras lurus mendatar; sekedar menempatkan bola

terarah dan akurat.

Play : bermain; menjebak, menggiring bola, menendang atau menyundul

bola.

Playmaker : pemain tengah dengan skill tinggi yang mengkoordinasikan

pergerakan penyerangan sebuah tim, bisa berposisi sebagai defends

midfielder (DMF) atau center midfielder (CMF) atau side midfielder

(SMF) atau left-right midfielder (L/R MF) atau offensive midfileder

(OMF) atau attacking midfielder (AMF).

Play off : turnamen yang terjadi setelah jadwal musim telah selesai / setelah

penentuan group; digunakan untuk menentukan keikutsertaan tim

dalam laga selanjutnya berdasar penetapan jumlah team per region atau

per confederasi; babak knock out turnamen sepakbola.

Play on : sebuah istilah yang digunakan oleh wasit untuk menunjukkan

bahwa tidak ada pelanggaran atau penghentian yang disebutkan;

digunakan oleh wasit ketika menerapkan advantage rule.

Points : unit dari sistem posisi team digunakan dalam banyak turnamen

sepakbola menurut regulasi FIFA terbaru, 3 point diberikan untuk

pemenang, 1 untuk seri dan 0 untuk kekalahan; pada awal 1990 tim

pemenang mendapatkan point 2 akan tetapi FIFA mengubahnya ke 3

untuk menstimulasi sepakbola menyerang; statistik tim yang

menunjukkan tingkat keberhasilan; dihitung dengan total 1 poin untuk

setiap gol dan 1 poin untuk setiap assist.

Possession : penguasaan; kontrol bola.

Post : goalpost; wilayah di dekatnya.
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Presure : mengarahkan pemain bertahan menekan lawan yang membawa

bola.

Professional foul : pelanggaran secara profesional; sebuah pelanggaran yang

dilakukan dengan sengaja; digunakan untuk mencegah kesempatan

lawan cetak angka tanpa menimbulkan tembakan penalti.

PSSI : induk sepakbola indonesia yang mengatur turnament resmi di

Indonesia.

Push pass : operan berupa dorongan dengan sisi luar kaki.

Q

Qualifying Draw: pembagian babak penyisihan pada tiap konfederasi;

pembagian kelompok untuk tim ke kualifikasi  pertandingan Piala

Dunia, diadakan 2 tahun  sebelum penetapan keikutsertaan turnamen

piala dunia.

R

Receiver : pemain yang mendapat operan dari sebuah rekan tim

Red card : kartu merah diberikan kepada pemain yang melakukan

pelanggaran serius atau diberikan dua kartu kuning dalam game yang

sedang berlangsung. kartu merah dikeluarkan oleh wasit untuk

memberikan signal kepada pemain keluar pertandingan. pemain yang

keluar pertandingan tidak dapat digantikan dengan pemain lain;

permainan kartu yang mana wasit mengangkat sebagai sinyal pemain

dihapus dari permainan; tim harus memainkan pemain sisa;

dipresentasikan untuk kekerasan atau beberapa pelanggaran (dua kartu

kuning = satu kartu merah). Pelanggaran yang langsung dikenai kartu

merah seperti mencederai lawan dengan sengaja pada badan lutut ke

atas dengan kaki, tangan, maupun kepala; menghentikan pergerakan

penyerang dengan advantage rule secara kasar dan berlebihan;

melakukan dua pelanggaran yang dikenai kartu kuning pada tiap

pelanggaran.

Referee : petugas yang memimpin pertandingan.
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Referee : wasit; pemimpin resmi, dia membuat keputusan final, bertindak

sebagai pencatat waktu, memanggil semua pelanggaran, memulai dan

menghentikan permainan.

Regular season : penetapan masa / waktu; jadwal permainan ditetapkan

sebelum musim; terdiri dari semua permainan yang dimainkan

sebelum penyisihan (playoff) atau pengadaan turnamen.

Regulation game: Peraturan permainan: dua penyelesaian periode permainan,

sebelum ada tambahan waktu atau penentuan pemenang (tiebreaker)

Relegation : degradasi; klub sepakbola yang turun ke divisi dibawahnya

Restart : memulai kembali; tendangan bebas, sepak pojok, lemparan ke

dalam, atau aksi lainnya meletakkan bola kembali ke dalam permainan

RICE; Rest Ice Compress Elevate : metode yang digunakan untuk

menambah tambahan waktu sepakbola

Right : sisi kanan lapangan dilihat dari tim sendiri ke depan ke gawang

lawan

Right footed : pemain hanya dapat menggunakan kaki kanan

Roster : daftar pemain yang dimainkan oleh tim.

Round : tingkatan khusus sebuah turnamen; satu ronde terdiri dari beberapa

pertandingan yang dimainkan oleh tim dalam divisi, jumlah babak

dalam liga dapat dihitung dengan formula R = E x (T - 1) dimana E

jumlah pertemuan antara dua tim yang sama dan T jumlah tim; misal

R= 2 x (20 - 1); R = 38 kali pertemuan; Tingkatan dari sebuah

turnamen di mana tim bersaing; di Piala Dunia memiliki 5 turnamen

babak utama.

Round robin : gaya turnamen sepakbola yang mana tim mulai dari luar grup

dengan melewati babak penyisihan (playoff).

S

Save : tindakan menahan tembakan oleh penjaga gawang; penyelamatan;

tindakan seorang penjaga gawang dalam menghalangi atau

menghentikan tembakan yang akan masuk ke gawang tanpa intervensi.
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SB : side back; pemain yang diposisikan di sisi lapangan (kiri atau kanan) di

belakang side midfielder (SMF) atau left-right midfielder (L/R MF);

pemain ini boleh berganti posisi sesama side back, dibelakang side

midfielder (SMF) atau left-right midfielder (L/R MF)  bergantung pada

strategi atau kebutuhan tim.

Score : angka; untuk memasukkan bola ke jaring sebagai gol / angka;

hitungan gol setiap tim yang bermain dalam sebuah permainan.

Scorers : pencetak gol; pemain yang mencetak gol.

Scoring opportunity : kesempatan mencetak angka; situasi di mana sebuah

tim berdiri untuk sebuah peluang bagus mencetak gol.

Score sheet : daftar pencetak gol dalam pertandingan.

Scorpion : teknik menghalau bola yang dipopulerkan oleh penjaga gawang

kolombia Rene Huigita.

Scissors kick : bicycle kick.

Scrimmage : pertandingan uji coba persahabatan biasanya dimainkan antara

pemain dalam satu tim.

Screening : shielding.

Sent off : pengusiran pemain dengan memberikan kartu merah.

Serve : cross.

Session : latihan sepakbola.

Set piece : sebuah permainan yang direncanakan saat memulai kembali

dengan tendangan bebas, tendangan pinalti, tendangan sudut,

tendangan gawang, lemparan ke dalam atau awal pertandingan; restart;

mempertimbangkan kombinasi operan; eksekusi bola mati.

Set play : kumpulan permainan; strategi yang direncanakan sebuah tim

menggunakannya ketika permainan memulai kembali dengan

tendangan bebas, tendangan pinalti, tendangan sudut, tendangan

gawang, lemparan ke dalam atau tendangan.

Shielding : melindungi; suatu teknik yang digunakan oleh pembawa bola

melindungi bola dari bek yang secara dekat memarking dirinya.



110

Shinguards : pembalut yang diikatkan ke pemain pada kaki terbawah untuk

melindungi tulang kering (shin), (gares, pent); shin pads.

Shin pads : pakaian yang digunakan untuk melindungi area di bawah lutut

sampai pergelangan kaki (decker).

Shirt : kaos; bagian seragam pemain sepakbola melindungai tubuh bagian

atas.

Short corner : tendangan sudut yang dieksekusi dengan operan pendek,

daripada servis panjang ke kotak penalti.

Shorthanded : kekurangan; sebuah tim bermain dengan kurang dari yang

dari 11 pemain.

Short pass : operan jarak dekat.

Shot : tendangan, sundulan kepala atau niatan mengarahkan bola ke arah

gawang oleh pemain sebagai usaha mencetak angka; usaha

menempatkan bola ke gawang musuh.

Shoting : menembak; ketika seorang pemain menendang bola ke net lawan

dalam upaya untuk mencetak gol; bola ditendang atau disundul oleh

seorang pemain lawan ke jaring lawan dalam upaya untuk mencetak

gol.

Shoulder charge : kontak bahu; minimal kontak bahu-ke-bahu oleh seorang

bek terhadap pembawa bola; hanya sekali kontak yang diperbolehkan

oleh peraturan, kecuali seorang bek pertama menyentuh bola.

Shoulder to shoulder : tantangan fisik.

Shutout : menutup keluar; mencegah oposisi dari manapun mencetak gol

dalam permainan; goalies sering dikreditkan dengan shutouts karena

mereka tidak mengizinkan gol melewati mereka.

Side : tim atau garis samping.

Sideline or touchline : garis sisi atau garis sentuh; garis yang berjalan di

sepanjang panjang lapangan di setiap sisi.

Side tackle : gasak dari samping; cegatan; upaya oleh bek untuk

mengarahkan bola dengan kakinya sedikit menjauh dari pembawa bola

berlari dalam arah yang sama.
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Single elimination : jenis turnamen di mana menghilangkan satu tim dari

turnamen.

Sliding tackle : meluncur menggasak/mencuri bola oleh pemain bertahan

meluncur diatas permukaan lapangan permainan sebelum membuat

salah satu kaki menyentuh bola yang dibawa pemain lawan.

Slide Tackle : teknik pertahanan luar biasa digunakan untuk menghilangkan

bola lawan .

Sleeper : kesempatan penyelesaian dengan mudah.

SMF : side midfielder forward; pemain yang dapat diposisikan sebagai left-

right midfielder (L/R MF) dibelakang swing striker (SS) pada formasi

4-3-3 walaupun sering tidak menggunakannya karena fungsi posisi ini

dirangkap oleh side back (SB) atau left-right side back (L/R SB) atau

wing back (WB), pada formasi 4-4-2 disamping (kanan-kiri) belakang

offensive midfielder (OMF) di tiap sisi lapangan atau di belakang

dekat sisi lapangan center forward (CF).

Small box : yang terkecil dari kotak penalti, lokasinya di depan masing-

masing gawang dengan ukuran 20 yards dan 6 yards.

Small-sided game: sebuah pertandingan yang dimainkan dengan kurang dari

11 pemain pada sisi tertentu.

Spectator : orang yang menghadiri datau melihat pertandingan.

Squad : team.

Square pass : operan dibuat oleh seorang pemain ke rekan yang berada /

berlari di sampingnya.

SS : second striker; pemain yang diposisikan di depan side midfielder (SMF)

atau left-right midfielder (L/R MF); pada formsi 4-3-3 yang

menempatkan 2 swing striker boleh berganti posisi dari kiri-kanan dan

sebaliknya; bertugas menjemput bola umpan dari tengah atau belakang

dan sebagai pendobrak dari lini ayunan / sisi lapangan.

ST : striker; pendobrak; pemukul; full center forward; pemain yang di

posisikan ke area kotak penalti seperti center forward (CF), hanya saja

ia sebagai penerima operan dari belakang untuk dimajukan ke arah
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(shot) gawang, menerima (menunggu aliran bola) umpan tarik dari

swing striker (SS) ataupun center forward (CF) ataupun pemain tengah

ke belakang; pada formasi 4-4-2 posisi disamping belakang center

forward (CF) dan pada formasi 4-3-3 posisi di antara depan tengah

swing striker (SS); juga berfungsi menarik 1-2 pemain bertahan

kepadanya memberikan ruang terbuka bagi penyerang lainnya.

Stadium : tempat dimana even pertandingan digelar minimal terdiri dari area

bertanding dan tempat duduk bagi penonton; bangunan yang

diciptakan sebagai tempat pertandingan sepakbola atau even atletik

lainnya.

Standings : tabel peringkat tim sepakbola dalam liga atau divisi.

Stands : area stadion dimana penonton berada; bangku pemain cadangan.

Starter : pemain pemula; seorang pemain yang berada di lapangan untuk

bermain di awal permainan; sebuah tim biasanya membuat pemain

terbaik untuk permulaan pertandingan.

Starting lineup : 11 pemain yang dimasukkan pada awal pertandingan.

Steal : mencuri; ketika seorang pemain mengambil bola menjauh dari

pemain lawan.

Sticking : kondisi me-marking lawan.

Stoper : posisi pertahanan pemain di tengah baris pertahanan; memarking

pembawa bola dibantu oleh sweeper sebagai backup; setopan; bek

yang menandai kesempatan terbaik cetak angka di tim menyerang,

sering kali lawan dari striker; hanya ada dalam pertahanan satu lawan

satu.

Striker : attacker; maskot resmi piala dunia 1994; pendobrak; pemukul;

sebuah tim yang paling kuat dan paling baik mencetak skor yang

bermain ke maju di lapangan tengah .

Strip : seragam istilah yang digunakan di brithain.

Stud : bagian bawah sepatu sepakbola.

Substitute : pemain yang tidak dimasukkan di permulaan permainan tetapi

disediakan ikut serta dari bangku cadangan.
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Substitution : penggantian satu pemain di lapangan dengan pemain di

bangku cadangan; aturan FIFA mengijinkan hanya 3 pergantian dalam

satu pertandingan; pemain yang terkena kartu merah tidak boleh

digantikan.

Sudden death : golden gol; jenis tambahan waktu dimana gol yang dicetak

pertama oleh sebuah tim akan mengakhiri pertandingan dan

memberikan kemenangan kepada tim tersebut.

Super sub : pemain yang dimainkan dalam periode waktu pendek, biasanya

seorang pemain pengganti.

Support : pelari tanpa bola yang mana untuk membantu pembawa bola

menyediakan opsi operan penyelamatan.

Sweeper: penyapu; bek yang bermain paling dekat gawang sendiri di

belakang sisa bek lainnya; baris pertahanan terakhir di depan penjaga

gawang; posisi pertahanan terakhir dalam formasi sepakbola, posisi

sweeper sangat populer di jerman, Frantz Bekenbauer adalah sweeper

terkenal dalam sejarah.

System : formation.

T

T : tulisan yang digunakan dalam statistik sepakbola yang mengindikasikan

(D = draw) atau (T = tie).

Tackle : teknik bertahan digunakan untuk menghilangkan bola lawan;

mengambil bola menjauh dari pemain lawan dengan kaki.

Tackling : menggunakan kaki mencuri, menjauhkan bola dari lawan;

menggasak; tindakan mengambil bola menjauh dari pemain dengan

menendang atau menghentikan dengan satu kaki; hanya minimal

kontak satu lawan satu, diperbolehkan untuk sedikit menyinggung

pembawa bola sehingga kehilangan keseimbangan.

Territory : wilayah; setengah dari lapangan yang mana tim bertahan.

Thigh trap : perangkap paha; pemain menggunakan paha untuk

memperlambat dan mengontrol bola di atas tanah.
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Through pass : passing melewati pemain bertahan ke daerah yang terbuka

untuk memberikan bola ke rekan dapat menjangkau bola tersebut

(umpan terobosan); operan yang dikirim ke rekan kerja untuk membuat

bola berada di belakang bek; digunakan untuk menembus pertahanan

bek.

Throw in : bola yang dilempar ke dalam lapangan setelah bola melewati

garis sentuh (touch line). pemain yang mengambil lemparan ke dalam

menggunakan kedua kaki di belakang garis, keduanya harus

menyentuh tanah dan menggunakan kedua tangan dilempar dari

belakang atas kepala. mencetak angka dibolehkan datang dari

lemparan ke dalam jika memungkinkan; diambil oleh pemain yang

berlawanan dengan tim yang terakhir menyentuh bola sebelum keluar

melintasi batas sisi lapangan.

Tiebreaker : tendangan penalti secara bergantian oleh tim yang seri setelah

melewati babak normal dan tambahan waktu guna memenangkan

pencetakan angka; cara untuk memilih pemenang dari pertandingan

ketika tim ini bertanding setelah tambahan waktu; di FIFA turnamen,

serangkaian tendangan penalti yang diambil oleh pemain dari kedua

tim, dan tim yang mendapat skor lebih dari yang lain dari 5

kesempatan pertama, mereka dinyatakan sebagai pemenang; jika masih

seri maka dilanjutkan sampai selisih 1 angka.

Tie game : permainan seri; ketika dua tim yang sama mencetak jumlah gol

dalam sebuah pertandingan, jika permainan berakhir seri maka bernilai

‘seri’.

Time : akhir dari pertandingan.

Timekeeper : pencatat waktu; pekerjaan dari wasit, yang mencatat waktu

resmi untuk memberitahu tim dan penggemar ketika setiap periode

selesai.

Timeout : istirahat resmi dalam aksi olahraga; aturan sepak bola tidak

mengizinkan untuk setiap timeout; timeout untuk iklan televisi istirahat

diperbolehkan oleh aturan perguruan tinggi NCAA.
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TIPS; Technique Intelligence Physique and Speed : sistem peringkat untuk

pemain digunakan oleh klub belanda seperti FC Ajax Amsterdam.

Toe poke : menggunakan punggung ibu jari untuk menendang bola.

Top scorer : pemain yang mencetak angka terbanyak pada jangka waktu

tertentu.

Touch line : garis yang ditetapkan di sebelah luar tepi dari sisi-sisi lapangan

permainan; garis sisi lapangan; dua garis sebagai tanda dalam standar

sepakbola yang mana menegaskan batas lapangan; tempat bangku

cadangan.

Trailing : berlari di belakang pemain kawan lainnya.

Trap : menjebak; ketika seorang pemain menggunakan tubuhnya untuk

memperlambat dan kontrol bola yang bergerak, yang paling sering

menggunakan dada, paha atau kaki.

Trap : aksi trapping or settling (men-tapkan) bola; offside trap.

Trapping : teknik yang digunakan dalam sepakbola untuk mengendalikan

bola.

Treble : memenangkan semua dari tiga title utama eropa dalam tahun yang

sama.

Triple header : tiga pertandingan secara berurutan.

Tsu chu : permainan cina kuno yang mana mengajarkan beberapa teknik

serupa ke sepakbola.

Turf : permukaan lapangan permainan; permukaan / rumput buatan.

Turn : penggilan peringatan digunakan antara teammate untuk

memberitahukan pemain pembawa bola bahwa dia dapat dengan aman

menggilirkan bolanya.

Turnover : perputaran; hilangnya penguasaan bola.

Two footed : pemain yang mampu secara efektif bermain dengan kedua kaki.

Two-way midfielder: dua arah gelandang: pemain tengah yang serbaguna

bertanggung jawab untuk mengatur permainan di area tengah

lapangan; pemimpin energik team atau gelandang atau playmaker.

U
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UEFA; Union of European Football Associations : Uni Sepak Bola Eropa;

badan administratif dan pengatur sepak bola Eropa; badan sepak bola

terbesar di dunia dari segi keuangan dan pengaruh kepada sepak bola

dunia. UEFA didirikan pada 15 Juni 1954 di Basel, Swiss. Markasnya

berada di Paris hingga 1959 ketika organisasi ini pindah ke Bern.

Henri Delaunay adalah Sekretaris Jendral pertama dan Ebbe Schwartz

presiden pertama. Sejak 1995, pusat administratifnya terletak di Nyon,

Swiss. Saat ini ada 53 asosiasi sepak bola nasional yang bernaung di

bawah UEFA.

Sekretaris Jenderal UEFA

* Henri Delaunay

* Pierre Delaunay

* Hans Bangerter (1960 - 1989)

* Gerhard Aigner

Presiden UEFA

* Ebbe Schwartz

* Gustav Wiederkehr

* Artemio Franchi

* Jacques Georges

* Lennart Johansson (1990-2007)

* Michel Platini (2007-sekarang)

Kejuaraan yang diselenggarakan oleh UEFA

* Liga Champions

* Piala UEFA

* Piala Eropa

* Piala Super Eropa

* Piala Intertoto (sejak musim 2009-10 ditiadakan)

* Piala Winners (sejak musim 1998-99 ditiadakan) Uniform :

seragam; pakaian serupa bagi seluruh tim; seragam standar dibuat

dari kaos; celana dan kaos kaki, team nasional memakai seragam

yang merepresentasikan warna dari bendera negara.
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Upfield : arah menjauh dari gawang

Upper 90 : tendangan ke atas dari pojok lapangan yang berakhir ke gawang

bahkan berbuah gol dimana secara vertikal dan horisontal mendekati

tiang gawang.

Unsportsmanlike conduct : tingkah laku tidak sportif; perilaku kasar.

V

Volley : menendang bola ke udara dengan salah satu kaki; teknik dalam

sepakbola dengan memukul bola tinggi di atas tanah.

Venue : Tempat: lokasi di mana sebuah kompetisi olahraga diadakan.

W

W : tulisan yang digunakan dalam sepakbola sebagai indikasi statistik

kemenangan.

Wall : dinding; pagar; sebuah garis pertahanan pemain yang ditekan secara

bersama bahu-membahu untuk melindungi gawang mereka terhadap

tendangan bebas dekat; menciptakan kesulitan menembak dengan

mengurangi jumlah daerah terbuka oleh penendang. Dinding harus

berdiri 10 yards dari tempat tendangan bebas diambil.

Wall pass : operan melewati dinding; operan pembawa bola dengan

mengirim bola ke rekan satu tim, lalu berjalan di belakang bek dan

dengan cepat menerima bola kembali; digunakan untuk mendapatkan

seorang pemain melewati bek tanpa harus menggiring bola.

WC : World Cup.

Weight : jumlah tembakan atau operan.

Week : sekali babak dalam liga atau pertandingan

Wide : melebar; menjauh dari tengah lapangan.

Win-draw-loss record : catatan kekalahan; ringkasan hasil dari tim

pertandingan, misalnya, sebuah tim dengan rekor 3-1-2 telah

memainkan 6 game dan memenangkan 3, seri 1 dan kalah 2.

Wings or wingers: sisi luar ke depan yang bermain di sisi penyerang dan

tugas utamanya adalah untuk menyediakan mereka umpan silang

akurat sehingga mereka bisa menembak ke sasaran; seringkali pemain
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dengan drible tercepat dan terbaik dalam sebuah tim; penyerang yang

bermain di daerah sayap/sisi.

WM : formasi 3-4-3.

Woodwork : goal post; tiang gawang.

World Cup : piala dunia; kompetisi sepak bola internasional yang

diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun antara bagian atas tim-tim

profesional di dunia, mengadu bangsa melawan bangsa; peristiwa yang

paling banyak ditonton di dunia; tontonan televisi yang menarik

dengan penonton lebih dari 3 milyar penonton; Piala dunia modern

dimainkan dengan sistem gugur dengan 8 grup 4 tim; piala dunia

pertama diadakan pada 1930 di uruguay.

Y

Yellow card : kartu kuning diberikan oleh pemimpin pertandingan sebagai

tanda peringatan untuk pelanggaran; hukuman atau peringatan yang

diberikan ke pemain secara individu oleh wasit terhadap pelanggaran

yang dilakukannya. Menurut regulasi FIFA jika pemain mendapatkan

2 kartu kuning dalam pertandingan yang sama secara otomatis

menerima kartu merah, biasanya pemain yang menerima dua kartu

kuning dalam turnamen yang sama, pertandingan yang berbeda secara

berurutan, dia tidak diperbolehkan; bentuk dari pelanggaran yang

terkenai kartu kuning seperti menghalau musuh dengan badan

sedangkan posisi musuh lebih menguntungkan terhadap bola, tackling

dari belakang atau bentuk tackling lainnya yang membahayakan,

menghina wasit / lawan / penonton, keluar pertandingan saat masih

berlangsung tanpa konfirmasi, menahan atau membelokkan bola

dengan sengaja dengan tangan, melukai pemain lawan, mengulur-ulur

waktu misal terhadap cidera yang dialaminya, tidak mematuhi perintah

wasit atas pelanggaran yang dilakukan (tetap shot ke gawang setelah

wasit meniup peluit bahwa ia berada dalam posisi offside), protes keras

terhadap keputusan wasit, penjaga gawang membawa bola dengan

sengaja di luar area kotak penalti, provokasi lawan sehingga terjadi
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keributan, membuang bola saat bola mati guna mengulur waktu,

mengganggu pergerakan penjaga gawang yang akan mengumpankan

bola ke depan, mencopot seragam saat pertandingan, diving, dll.

Z

Zone : daerah; jenis pertahanan yang memberikan tiap pemain untuk daerah

tertentu di depan atau sekitar gawang timnya di mana dia bertanggung

jawab untuk menandai setiap penyerang yang masuk; sering digunakan

dalam pertandingan liga pemuda tapi jarang di kompetisi profesional.

Zone defense : pola pertahanan dimana pemain bertahan memberikan tanda

area lapangan permainan sebagai perlintasan pemain di lapangan.

Zone press : tekanan/desakan yang diberikan ke pemain lawan di daerah

pertahanan.
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(thank’s for all).

Saat ini aktif dibidang web programing, dan

pemanfaatan GNU Linux. Hobi pada sepakbola.

Kritik, saran melalui andrtux@gmail.com, HP : 085292403646. Bravo

sepakbola Indonesia.
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