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MENENDANG BOLA

1. Menendang (Kicking).

• Menendang dengan kaki bagian dalam.

• Menendang dengan kaki bagian luar .

• Menendang dengan punggung kaki.• Menendang dengan punggung kaki.

• Menendang dengan punggung kaki bagian 

dalam.



MENENDANG BOLA DENGAN 

KAKI DALAM

1. Badan menghadap sasaran dibelakang bola

2. Kaki tumpu berada disamping bola kurang 

lebih 15cm, ujung kaki menghadap kesaran, 

lutut sedikit ditekuk.lutut sedikit ditekuk.

3. Kaki tendang ditarik kebelakan dan ayunan 

kedepan sehingga mengenai bola.



LANJUTAN

4. Perkenaan kaki pada bola tepat pada mata kaki 

dan tepat di tengah-tengah bola.

5. Pergelangan kaki ditegangkan pada saat 

mengenai bola.

6. Gerak lanjut kaki tendang diangkat menghadap 

sasaran.sasaran.

7. Pandangan ditujukan ke bola dan mengikuti 

arahnya jalannya bola terhadap sasaran

8. Kedua lengan terbuka di samping badan.



MENENDAG DENGAN PUNGGUNG 

KAKI DALAM

1.  Posisi badan berada di belakang bola, sedikit serong 

kurang lebih 40 derajat dari garis lurus bola, kaki 

tumpu diletakkan di samping belakang bola kurang 

lebih 30cm dengan ujung kaki membuat sudut 40 

derajat dengan garis lurus bola.

2.  Kaki tendang berada di belakang bola kaki serong 40 2.  Kaki tendang berada di belakang bola kaki serong 40 

derajat ke arah luar. Kaki tendang tarik ke belakang 

dan ayunkan ke depan sehingga mengenai bola. 

Perkenaan kaki pada bola tepat dipunggung kaki 

bagian dalam dan tepat pada tengah bawah bola dan 

pada saat kaki mengenai bola, pergelagan kaki 

ditegangkan.



LANJUTAN

3. Gerak lanjutan kaki tendang diangkat dan 

diarahkan ke depan.

4. Pandangan mengikuti jalannya bola kesasaran.

5. Lengan dibuka berada di samping badan 5. Lengan dibuka berada di samping badan 

sebagai keseimbangan.



MENENDANG DENGAN PUNGGUNG 

KAKI

1. Badan di belakang bola sedikit condong ke 

depan, kaki tumpu diletakkan di samping bola 

dengan ujung kaki menghadap sasaran, dan 

lutut sedikit ditekuk.lutut sedikit ditekuk.

2. Kaki tendang berada di belakang bola dengan 

punggung kaki menghadap ke depan/sasaran.

3. Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan 

ke depan sehingga mengenai bola.



LANJUTAN

4. Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung 

kaki penuh dan tepat pada tengah-tengah bola 

dan pada saat mengenai bola pergelangan kaki 

ditegangkan.

5. Gerak lanjut kaki tendang di arahkan dan 5. Gerak lanjut kaki tendang di arahkan dan 

diangkat ke sasaran.

6. Pandangan mengikuti jalannya bola dan 

sasaran



MENENDANG DENAGAN KAKI 

BAGIAN LUAR

1. Posisi badan di belakang bola, kaki tumpu di 

samping belakang bola kurang lebih 25cm, 

ujung kaki menghadap ke sasaran dan lutut 

sedikit ditekuk.

2. Kaki tendang berada di belakang bola, dengan 

ujung kaki menghadap ke dalam.

3. Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan 

ke depan sehingga mengenai bola.



LANJUTAN

4. Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung 

kaki bagian luar dan tepat pada tengah-tengah 

bola, pada saat perkenaan dengan bola 

pergelangan kaki ditegangkan.

5. Gerak lanjut kaki tendang diangkat serong 5. Gerak lanjut kaki tendang diangkat serong 

kurang lebih 45 derajat menghadap ke sasaran.

6. Pandangan ke bola dan mengikuti jalannya 

bola ke sasaran.

7. Kedua lengan terbuka menjaga keseimbangan 

di samping badan.


