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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Olahraga 

Olahraga adalah kegiatan fisik yang bersifat kompetitif dalam suatu 

permainan (Faidlullah & Kuswandari, 2009). Dikalangan masyarakat baik 

dikalangan tua maupun muda, olahraga digunakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesehatan jasmani, rohani dan juga sebagai aktivitas sehari-hari. 

(Zulfikar et al., 2015). Olahraga juga dapat melatih tubuh seseorang, bukan 

hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Olahraga merupakan bentuk-bentuk 

kegiatan jasmani yang dilakukan dengan sengaja dalam memperoleh 

kesenangan dan prestasi optimal (Mutohir & Muksum, 2007). Olaharaga 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Olahraga aerobik merupakan aktifitas yang bergantung terhadap 

ketersediaan oksigen untuk membantu proses pembentukan ATP 

(Adenosin Tri Phospat) yang akan digunakan sebagai sumber energi 

sedangkan aktifitas fisik anaerobik adalah aktifitas fisik yang tidak 

membutuhkan oksigen pada proses pembentukan sumber energinya 

(Harahap & Pahutar, 2017). 

2.    Olahraga anaerobik merupakan salah satu bentuk dari olahraga yang dalam 

proses metabolisme pembentukan energi tidak menggunakan oksigen. 

Energi dihasilkan dari pembentukan ATP melalui sumber energi yang 

berasal dari kreatinfosfat dan glikogen. Latihan fisik anaerobik dilakukan 

dalam durasi yang singkat dan dengan intensitas tinggi (Flora, 2015).
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B. Bola Basket 

1. Permainan Bola Basket 

Bola basket berasal dari Amerika Serikat diciptakan oleh James A 

Naismith pada tahun 1891. Bola basket pertama kalinya didemonstrasikan 

pada Olimpiade di Paris pada tahun 1924. Atas prakasa Dr Elmer Beny 

pada tanggal 21 juni 1932 diadakan konferensi bola basket di Jenewa. 

Dalam konferensi tersebut terbentuklah federasi bola basket internasional 

yang diberi nama Federation Internationale De Basketball Amateur 

(FIBA) (Sandika, 2011). Menurut persatuan bola basket seluruh Indonesia 

(2012), pada tahun 1920-an gelombang perantau-perantau dari Cina masuk 

ke Indonesia. Mereka pun membawa permainan basket yang sudah dua 

dasawarsa dikembangkan disana. Para perantau itu membentuk komunitas 

sendiri termasuk mendirikan sekolah Tionghoa. Akibatnya, basket cepat 

berkembang di sekolah-sekolah Tionghoa. Bola basket menjadi salah satu 

olahraga wajib yang harus dimainkan oleh setiap siswa, tidak heran jika di 

setiap sekolah selalu ada lapangan basket. 

Federation international de basketball (2012) mengungkapkan 

bahwa pertandingan bola basket adalah pertandingan yang dimainkan oleh 

dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang pemain. Tujuan 

pertandingan adalah untuk menyetak angka ke keranjang lawan dan 

mencegah tim lawan menyetak angka, pertandingan dikontrol wasit dan 

petugas meja. Aryanto (2012) menyatakan bahwa permainan bola basket 

dimainkan oleh dua regu dimana masing-masing regu terdiri dari 5 

pemain. Yang disebut pemain dalam bola basket adalah seseorang yang 
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ada di dalam lapangan, sedangkan orang yang berada di luar lapangan 

tetapi siap untuk bermain adalah pemain cadangan  Setiap pemain 

memiliki keterampilan khusus yakni sebagai guard, forward dan center.  

Permainan bola basket merupakan cabang olahraga yang makin 

banyak digemari oleh para masyarakat terutama oleh kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Melalui kegiatan olahraga bola basket ini para pelajar banyak 

memperoleh manfaat khususnya dalam pertumbuhan fisik, mental, dan 

sosial. Seperti jenis olahraga lainnya, untuk dapat bermain bola basket 

setiap orang yang ingin menekuni olahraga tersebut, terlebih dahulu harus 

menguasai beberapa ketrampilan dasar dalam permainan bola basket 

seperti passing, dribbling, dan shooting. Kemampuan yang harus dikuasai 

seorang pemain adalah kemampuan memasukkan bola atau shooting. Hal 

ini sesuai dengan tujuan permainan bola basket yang mengharuskan bagi 

setiap tim untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke ring basket 

atau keranjang lawan dan mencegah pihak lawan melakukan hal yang 

serupa. Kemampuan suatu tim dalam melakukan tembakan akan 

mempengaruhi hasil yang dicapai dalam suatu pertandingan (Ra’uf, 2017) 

Sandika (2011) menegaskan bahwa Permainan bola basket 

merupakan permainan yang dinamis dan atraktif terutama berkenaan 

dengan cara memainkan bola baik saat dribbling, passing maupun 

shooting. Permainan bola basket semakin menarik ketika para pemain 

memperagakan teknik shooting dengan berbagai atraksi antara lain three-

point shoot, lay-up shoot dan slam-dunk. Teknik dasar bermain bola basket 

adalah sebagai berikut: teknik dasar melempar, teknik melempar dengan 



12 

 

dua tangan di depan dada , teknik melempar Bola pantul. Lapangan bola 

basket berbentuk persegi panjang degan ukuran panjang 28 meter lebar 15 

meter. Lapangan bola basket diberi batas garis yang disebut garis samping 

dan garis pendek di sebut garis akhir atau belakang. Setiap garis tebalnya 

5 cm. Papan pantul terbuat dari kayu keras atau bahan tembus pandang 

dengan tembal 3 cm sesuai dengn kekerasan kayu dengan lebarnya 1,80 

meter dan tingginy 1,05 meter. Di tengah papan pantul terdapat garis 

bingkai empat persegi panjang dengan ukuran 0,59 cm dan tingginya 0,45. 

Batas tepi papan pantul di tandai denga garis 5 cm tebalnya. Warna garis 

ini harus kontras dengan warna dasar papan. Tinggi ring bola basket yang 

sesuai dengan peraturan resmi untuk internasional adalah 10 kaki atau 305 

cm. Bola basket terbuat dari karet dan dilapisi bahan sintetis. Keliling bola 

antara 75 cm s.d. 78 cm, dan beratnya antara 600 gram s.d. 650 gram. 

Ketentuan standar bola dan ketika berisi udara adalah bila dipantulkan 

lantai yang keras dari tempat ketinggian 1,80 meter-bola akan memantul 

setinggi antara 1,20 meter s.d. 1,40 meter.  

Gambar 2.1 Ukuran lapangan bola basket (FIBA, 2012) 

2. Teknik Bola Basket 

Teknik dasar dari permainan bola basket yang harus di kuasai oleh 

pemain adalah passing and catching, menggiring bola (dribble), 
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menembak (shooting), pivot, jump-stop dan rebound (Novianti et al., 

2014). Meyfidianti et al., (2012) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran 

bola basket terdapat teknik-teknik dasar seperti dribbling, passing, dan 

shooting. Chest pass (umpan dada) merupakan mengoper yang dilakukan 

dari depan dada dengan menggunakan kedua tangan. Pendapat lain 

menyatakan bahwa teknik dasar bermain bola basket sebagai berikut: 

Teknik dasar melempar (Passing), Teknik Melempar dengan dua tangan 

di depan dada (Chest pass), Teknik Melempar Bola pantul (Boynce Pass) 

(Sandika, 2012) Dalam permainan bola basket pada dasarnya terdapat dua 

teknik yaitu teknik dasar yang meliputi teknik tanpa bola dan teknik dasar 

dengan bola, selain itu ada teknik lanjutan yaitu teknik bertahan dan teknik 

menyerang. Teknik dasar tanpa bola meliputi track, starting and stopping 

change of direction, fake and fient, screening, cutting, switching/change, 

guarding, jumping, body balance, turn in, cross over. Teknik bertahan 

meliputi man to mandefence dan teknik bertahan (zone), teknik menyerang 

meliputi mematahkan satu lawan satu, mematahkan pertahanan wilayah, 

penyerangan ini memperlambat tempo permainan, penyerangan terhadap 

pertahanan yang ketat (Anggraini, 2013).  

Kurniawati dan Apreliani (2016) menegaskan alam permainan bola 

basket teknik dasar merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam 

pencapaian suatu prestasi. Dengan pemahaman teknik dasar yang baik, 

memungkinkan untuk dapat menampilkan suatu permainan yang bermutu. 

Teknik dasar meliputi: body control (mengontrol badan), moving without 

the ball (pergerakan tanpa bola), ball handling (penguasaan bola), passing 
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and catching (mengoper dan menangkap), dribbling (menggiring bola), 

rebound (usaha mengambil bola sesaat setelah shooting tidak masuk) dan 

shooting (menembak). Selama permainan, menembak adalah gerakan 

terakhir untuk mendapatkan angka. Keterampilan menembak selama 

permainan sangat penting dikuasai secara baik karena menembak 

merupakan sasaran akhir setiap pemain dan keberhasilan suatu tim 

ditentukan dalam keberhasilannya menembak atau mencetak angka. 

Terdapat Enam teknik dasar tembakan yaitu lay up shoot,One hand set 

shoot, Free throw shoot, Three poin shoot, Hook shoot, Jump shoot Lay 

up shoot adalah jenis tembakan yang efektif sebab dilakukan dari jarak 

yang sedekat-dekatnya dengan keranjang basket melalui lompatlangkah-

lompat. Lay up shoot adalah tembakan yang dilakukan dari jarak dekat 

sekali dengan keranjang, sehingga seolah-olah bola itu diletakkan ke 

dalam keranjang yang didahului dengan gerakan melangkah lebar dan 

melompat setinggi-tingginya. Gerakan-gerakan yang dilakukan 

membutuhkan kekuatan otot-otot tungkai yang maksimal karena pemain 

harus bergerak memasukan bola ke dalam keranjang basket dengan 

melakukan lay up shoot (Kurniawati dan Apreliani 2016), 

Teknik dasar permainan bola basket tersebut yang dominan harus 

dikuasai oleh pemain yaitu menembak (shooting), karena menembak 

merupakan unsur dasar yang sangat menentukan untuk mencapai 

kemenangan dalam suatu pertandingan, melalui hasil tembakan inilah 

ditentukan menang atau kalahnya suatu regu. Usaha memasukan bola ke 

keranjang diistilahkan dengan menembak, dapat dilakukan dengan satu 
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tangan, dua tangan, dan lay up shoot. Ketiga cara menembak tersebut yang 

paling banyak kemungkinan bola itu masuk ke ring adalah lay up shoot. 

Para pemain bola basket yang melakukan sebagian tembakan mereka dari 

posisi yang dekat dengan ring basket biasanya memiliki ketepatan 

tembakan paling tinggi 55 sampai dengan 60 persen berhasil dari semua 

usaha tembakan mereka. Tembakan ini lebih kompleks dibandingkan 

dengan tembakan dengan meloncat. Gerakannya terdiri dari lari, lompat, 

langkah, lompat dan menembak. Atau bisa berasal dari menggiring, 

menangkap bola sambil melompat, melangkah, melangkah dan 

menembak. Tembakan sambil melompat disini bukanlah tembakan loncat 

(jump shot), sebab sebenarnya tembakannya sambil melayang. Cara lay up 

shoot yang benar itu adalah dimulai dari menangkap bola sambil melayang 

– mendarat satu kaki depan – melengkahkan kaki yang lain – melompat 

keatas mendekati basket sampai memasukan bola ke basket baik dengan 

satu tangan maupun dengan dua tangan (Yusmawati, 2014). 

A. Pengukuran Tinggi Vertical Jump 

Tinggi vertical jump sangat penting dimiliki oleh seorang pemain bola 

basket karena teknik dalam bermain bola basket sebagian besar memerlukan 

vertical jump yang tinggi, misalnya teknik defense pemain memerlukan 

vertical jump yang tinggi untuk memblok tembakan atau shooting yang 

dilakukan oleh pemain lawan sehingga pemain lawan tidak dapat memperoleh 

skor. Kemampuan dari gerakan meloncat yang dimiliki oleh pemain bola 

basket tidak bisa dipisahkan dari kemampuan fisik mereka karena kemampuan 
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meloncat berkaitan dengan power, propioseptif atau balance, Strenght, dan 

Fleksibilitas (Novianti et al., 2014) 

1. Definisi vertical jump 

Vertical jump juga bisa diartikan gerakan meloncat setinggi-tingginya 

dengan fokus kekuatan otot tungkai untuk mencapai loncatan lurus keatas 

dengan maksimal (Irwansyah, 2012). Ostijic (2010) menyatakan bahwa 

melompat vertical adalah suatu kemampuan untuk naik ke atas melawan 

gravitasi dengan menggunakan kemampuan otot tungkai. Pada vertical 

jump terdiri dari beberapa fase yaitu: countermovement, propulsion, flight, 

dan landing. Mekanisme dari gerak vertical jump diawali dengan gerakan 

countermovement merupakan awal gerakan, pada fase ini diawali dengan 

berdiri tegak lalu melakukan fleksi hip, knee, dan ankle joint. Propulsion 

merupakan lanjutan dari gerakan countermovement , gerakan ini diawali 

dengan fleksi hip, knee dan ankle joint menuju gerakan take off, flight fase 

ini diawali gerakan take off menuju landing, landing terdiri dari gerakan 

landing untuk menuju end of movement (Grimshaw, 2007) 

Stabilitas penempatan kaki yang tepat dengan fleksi ankle, fleksor hip, 

abdominal dan otot harus kuat serta dibantu oleh ekstremitas atas dan 

bawah. Tubuh bagian atas adalah bagian dengan kontribusi 10 % dalam 

mencapai vertical jump. Sepenuhnya merupakan hasil kerja sama, 

koordinasi dan keseimbangan dari ekstremitas bawah. Penciptaan kekuatan 

otot yang bagus sehingga dihasilkan vertical jump yang tinggi serta 

maksimal diperlukan aktivasi rekruitmen sel serabut otot motorik yang 

bagus dari respon sensoris hasil kerja koordinasi muscle spindle. Untuk 
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merangsang aktivasi sel serabut otot motorik diperlukan suatu teknik latihan 

yang tepat, salah satunya latihan plyometrics (Sari & Rahayu, 2008). 

Otot adalah salah satu komponen pendukung dalam melakukan 

lompatan vertical yang dapat menghasilkan gerakan serta power. power 

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimal, dengan 

usaha yang di kerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. 

Berdasarkan jenis power diklasifikasikan menjadi tiga macam diantaranya 

power anggota gerak atas, batang tubuh dan anggota gerak bawah. Faktor 

utama dalam latihan untuk meningkatkan power adalah semula memusatkan 

pada pembentukan kekuatan kemudian pada beban lebih ringan dan gerakan 

lebih cepat. Jenis latihan yang digunakan untuk meningkatkan power otot 

tungkai salah satunya adalah latihan pliometrik (Utomo, 2018). 

Kemampuan melompat secara vertical merupakan hasil dari kekuatan otot 

dan kecepatan otot, untuk daya ledak tubuh bagian bawah dari seorang 

pemain menjadi faktor penting dalam mencaapai tinggi lompatan vertical 

secara maksimum (Harmandeep et al., 2015).   

2. Alat Ukur Menggunakan Vertical jump test 

Vertical jump test dikembangkan oleh Dr. Dudley Allen Sargent yang 

bertujuan untuk mengukur power otot-otot tungkai dengan mengukur 

perbedaan jangkauan maksimal pada saat berdiri dan pada saat melompat 

dengan menggunakan dinding yang berskala centimeter. Pada pengukuran 

vertical jump alat yang di sediakan berupa penghapus papan, penggaris kayu 

dalam ukuran cm atau meteran dan kapur papan tulis. Pelaksanaan vertical 

jump, atlet berdiri di samping dinding atau tembok dengan jari-jari tangan 
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meraih ke atas setinggi mungkin. Tetap di tempat yang sama atlet 

mengerahkan tenaga dan meloncat ke atas dengan kedua kaki dan kemudian 

tangan menyentuh dinding setinggi mungkin. Sebelum meloncat atlet 

memegang kapur untuk memberi bekas pada meteran atau penggaris kayu 

agar memperjelas tinggi lompatan yang dicapai. Setiap individu melakukan 

vertical jump sebanyak 3 kali, dari 3 kali vertical jump tersebut diambil 

lompatan yang paling tinggi kemudian di catat. Skor vertical jump adalah 

selisih antara tinggi raihan pada waktu meloncat dengan tinggi raihan pada 

waktu berdiri (Widyaratni et al.,  2016).  

Gambar 2.2 Vertical Jump Test (Quinn, 2013) 

Setelah didapatkan ketinggian lompatan, maka kita dapat 

menjadikannya sebagai indikator kemampuan vertical jump dengan 

mencocokan tinggi lompatan dengan tabel 2.1 di bawah ini 

Tabel 2.1 Nilai Vertical Jump (Briggs, 2013) 

Rating Laki-laki Perempuan  
Excellent >70 >60 

Sangat baik 61-70 51-60 

Baik 51-60 41-50 

Cukup 41-50 31-40 

Sedang 31-40 21-30 

Kurang 21-30 11-20 

Buruk <21 <11 
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B. Fisiologi Latihan Plyometric 

Asal istilah plyometrics berasal dari bahasa yunani “pletyhuen” yang 

berarti memperbesar ukuran. Latihan plyometrics berasal dari Negara Eropa 

Timur, yang dikenal sebagai latihan melompat. Sebagaimana diketahui bahwa 

Eropa Timur pada tahun 1970-an merupakan negara yang mempunyai atlet-

atlet luar biasa prestasinya dalam cabang atletik, senam, dan angkat besi. 

Ternyata rahasia dibalik keberhasilan tersebut terletak pada metode latihan 

yang dilakukan. latihan plyometrics adalah latihan untuk meningkatkan otot 

untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Latihan 

plyometrics merupakan suatu metode latihan yang dapat meningkatkan 

kekuatan otot tungkai dan otot lengan pada saat otot berkontraksi memanjang 

dan memendek secara maksimal dalam waktu yang singkat (Zakaria & 

Mudian, 2018). 

Sari & Rahayu (2008) menjelaskan Plyometrics adalah suatu bentuk 

latihan untuk mengembangkan power yang memadukan metode dan teknik 

guna meningkatkan strenght, speed dan endurance. Gerakan plyometrics 

adalah kontraksi refleks, aktivasi serabut-serabut otot sebagai akibat 

pembebanan yang cepat mengakibatkan proses peregangan dari serabut-

serabut otot yang sama. Reseptor sensori utama yang bertanggung jawab atas 

deteksi pemanjangan / peregangan serabut-serabut otot adalah muscle spindle, 

yang mampu memberi respon kepada besaran dan kecepatan perubahan 

panjang serabut-serabut otot, yang akan meregangkan tendon golgi. Tendon 

golgi terletak di dalam tendon dan memberi respon terhadap tegangan yang 

berlebihan sebagai akibat kontraksi yang kuat dan peregangan otot. Tendon 
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golgi akan mengatur rangsang mekanoreseptor, dimana akan memberi respon 

maksimal kepada kenaikan tegangan dan hantaran impuls. Jika ada sinyal kuat 

ke sumsum tulang belakang akan menyebabkan adanya respon inhibisi (umpan 

balik negatif) ke otot yang dikontraksi dan demikian kemung-kinan terjadi 

regangan yang besarnya tidak seperti dalam otot. Organ tendon golgi berfungsi 

sebagai pelindung yang mencegah agar otot / tendon tidak sampai robek pada 

kondisi-kondisi yang eksterm. otot tubuh dibentuk oleh serabut ekstrafusal dan 

muscle spindle. Muscle spindle merupakan organ komplek dengan fungsi 

banyak yang terdiri dari sekumpulan serabut otot kecil yang disebut serabut 

intrafusal. Muscle spindle terdapat hampir disemua otot tetapi lebih ba-nyak 

terdapat pada otot-otot lengan dan kaki. Innervasi muscle spindle sangat 

kompleks dan melibatkan syaraf motoris maupun sensoris. Fungsi dari muscle 

spindle adalah sebagai reseptor pengulur (strecth receptor) yang mengirim 

rangsang sensoris diseluruh akson afferen ke neuron spinal cord dan otak dari 

panjang muscle spindle dan besar penguluran otot. Muscle spindle mampu 

menghantarkan impuls saraf ke sumsum tulang belakang dan otak dengan 

kecepatan. kira-kira 100 meter per detik. Fungsi keseluruhan muscle spindle 

sanggup mengeluarkan dua macam respon, yakni statis dan dinamis. Respon 

statis dapat terjadi pada saat serabut intrafusal meregang perlahan-lahan yang 

disebabkan peregangan sedikit demi sedikit pada serabut otot rangka atau 

mungkin karena adanya stimulasi langsung pada serabut intrafusal oleh sistem 

afferen gamma. Reseptor primer maupun sekunder yang membentuk kumparan 

perlahan-lahan dipilahkan meman-carkan arus impuls-impuls saraf 

berkesinambungan yang bertingkat rendah. Jika kadar peregangannya 
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bertambah, maka kecepatan pemancaran impuls-impuls saraf juga meningkat. 

Respon statis ini berlangsung selama beberapa menit, selama serabut-serabut 

otot rangka tetap meregang. Respon dinamis dari muscle spindle untuk 

mewujudkan apa yang disebut refleks peregangan atau refleks myotatik, yang 

dianggap sebagai proses neuromuskuler yang menentukan jenis ledakan aksi 

plyometrics. Bila serabut otot dibebani dengan cepat sekali oleh gaya-gaya dari 

luar yang menyebabkan peregangan mendadak, maka pemanjangan serabut 

dideteksi oleh muscle spindle yang mewujudkan respon dinamis. Ledakan 

besar-besaran dikirimkan ke sumsum tulang belakang, neuron afferen langsung 

bersinaps dengan suatu neuron motor alpha, mengirimkan impuls-impuls yang 

kuat kembali ke serabut-serabut otot rangka dan menyebabkan berkontraksi 

dan dengan demikian mengatasi gaya-gaya dari luar. Dalam latihan plyometric 

menghendaki agar pembebanan yang cepat (fase eksentrik atau yielding) otot-

otot dilakukan tepat sebelum fase kontraksi. 

Putra (2017) menegaskan bahwa latihan pliometrik adalah metode latihan 

untuk meningkatkan daya ledak otot dengan bentuk kombinasi latihan 

isometrik dan isotonik (eksentrik- kosentrik) yang mempergunakan 

pembebanan dinamik. Regangan yang terjadi secara mendadak sebelum otot 

sberkontraksi kembali atau suatu latihan yang memungkinkan otot-otot untuk 

mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Konsep 

latihan plyometric menggunakan regangan awal pada otot secara cepat sebelum 

kontraksi eksentrik pada otot yang sama. Latihan plyometric memerlukan suatu 

pemberian beban yang secara cepat disebut fase eksentrik pada otot tersebut. 

Latihan plyometric memerlukan sekelimpok otot yang dipertahankan dalam 
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posisi isometric sebelum fase eksplosif (konraksi konsentrik). Resistensi reflek 

ini mencoba untuk mencegah agar tungkai bergerak secara cepat dari asumsi 

posisi isometric yang diakibatkan dari reflek peregangan dinamik (reflex 

beban). Latihan ini terjadi pada tingkat otot dan saraf yang memfasilitasi dan 

meningkatkan Latihan plyometric memerlukan sekelimpok otot yang 

dipertahankan dalam posisi isometric sebelum fase eksplosif (konraksi 

konsentrik). Resistensi reflek ini mencoba untuk mencegah agar tungkai 

bergerak secara cepat dari asumsi posisi isometric yang diakibatkan dari reflek 

peregangan dinamik (reflex beban). Latihan ini terjadi pada tingkat otot dan 

saraf yang memfasilitasi dan meningkatkan performa yang lebih cepat dan 

keterampilan yang sangat kuat.  

 

Gambar 2.3 Strech Reflex Muscle Spindle (Shah,2012) 

C. Latihan Plyometric Single Leg Hop 

1. Definisi Plyometric 

Plyometrics adalah suatu bentuk latihan untuk mengembangkan 

daya ledak yang memadukan metode dan teknik guna meningkatkan 

kekuatan, kecepatan dan jarak tempuh maksimal (Dowes, 2004). Utomo 

(2018) mengungkapkan bahwa Latihan plyometric adalah model latihan 
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dengan memanfaatkan berat badan sendiri untuk meningkatkan power. 

Latihan plyometric bertujuan untuk meningkatkan eksplosif power, selain 

itu plyometric merupakan latihan yang memiliki ciri khusus, yaitu 

kontraksi otot yang sangat kuat yang merupakan respon dari pembebanan 

dinamik atau regangan yang cepat dari otot-otot yang terlibat. latihan 

plyometrics adalah suatu metode latihan yang dapat meningkatkan 

kekuatan otot tungkai dan otot lengan Pada saat otot berkontraksi 

memanjang dan memendek secara maksimal dalam waktu yang singkat 

(Zakaria & Mudian, 2018). 

Ada tiga fase dalam latihan plyometric yang sisebut stretch 

shortening cycle (SSC) yaitu: fase pemanjangan (stretch cyle), fase 

pemendekan (shortening cycle) dan interval waktu selama pemanjangan 

dan pemendekan (amortization) (Kinser, 2007) 

2. Single leg Hop 

Single leg hop merupakan suatu latihan yang menggunakan system 

energy anaerob yang memiliki ciri khusus, yaitu kontraksi otot yang kuat 

yang merupakan respon dari pembebanan dinamis yang cepat dari otot-

otot yang terlibat. Dengan adanya pembebanan pada otot-otot tungkai, 

maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tonus otot, massa otot, 

dan serabut otot tungkai (Budiarsa et al., 2014). Single leg hop dilakukan 

dengan posisi berdiri menggunakan satu kaki dalam posisi ditekuk, 

punggung lurus, pandangan kedepan, dan bahu sedikit condong kedepan, 

kemudian mulailah melompat keatas dengan cepat hingga posisi kaki 

kembali seperti sebelumnya (Dewi et al., 2014). Dalam penelitian 
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sebelumnya menyatakan, latihan menggunakan satu kaki dalam program 

latihan jangka pendek dapat meningkatkan kekuatan otot dengan cepat 

(Kusnanik & Isnaini, 2015). Single leg hop merupakan salah satu latihan 

plyometric jenis hopping. Plyometric adalah latihan untuk meningkatan 

power dan speed atlet (Chu & Mayer, 2013).  

Manfaat dari latihan single leg hop ini adalah untuk 

mengembangkan daya ledak otot tungkai. Selain untuk daya ledak otot-

otot tungkai juga mengembangkan daya ledak otot-otot pinggul, 

khususnya otot gluteals, hamstrings, quadriceps dan gastrocnemius 

dengan kecepatan yang tinggi dan penuh tenaga. Latihan ini membutuhkan 

beban lebih untuk otot pinggul, tungkai dan punggung bagian bawah, dan 

juga melibatkan otot-otot yang menyeimbangkan lutut dan ankle. Hal ini 

terjadi karena dalam melakukan gerakan ini hanya menggunakan satu 

kaki, sehingga beban dalam latihan hanya ditopang oleh satu kaki. Agar 

tidak jatuh saat mendarat dibutuhkan bantuan dari otot-otot penyeimbang 

lutut dan ankle untuk menjaga keseimbangan saat latihan (Widnyana, 

2014). Latihan single leg hop ini merupakan suatu latihan yang 

menggunakan sistem energi predominan anaerob yang memiliki ciri 

khusus, yaitu kontraksi otot yang sangat kuat yang merupakan respon dari 

pembebanan dinamis yang cepat dari otot-otot yang terlibat. Dengan 

adanya pembebanan pada otot-otot tungkai, maka akan mengakibatkan 

terjadinya peningkatan tonus otot tungkai, massa otot, dan serabut otot 

tungkai yang dapat meningkatkan daya ledak otot (power) tungkai. 

Latihan kekuatan akan menyebabkan peningkatan kemampuan dan 
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respons fisiologis, antara lain adalah adaptasi persyarafan, hypertropy otot, 

adaptasi sel-sel, daya tahan otot, dan adaptasi kardiovaskuler (Budiarsa, 

et.al., 2014). Single leg hop dilakukan dengan cara berdiri rileks, 

punggung lurus, pandangan ke depan dan bahu sedikit condong ke depan, 

kemudian satu kaki diangkat lalu ditekuk, kemudian mulai melakukan 

loncatan ke atas depan  dilakukan dengan cepat hingga posisi kaki di 

bawah  pantat dan mendarat dengan kaki yang sama. 

 

Gambar 2.4 Single Leg Hop ( Mackenzie, 2017) 

D. Fisiologi Latihan Core 

Latihan core mampu meningkatkan kemampuan melompat. Afyon 

(2014) menyatakan bahwa setelah delapan minggu core exercise mampu 

meningkatkan  kemampuan melompat dan kemampuan motorik. Core exercise 

dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan dari grup otot central region. 

Core muscle yang kuat dapat meningkatkan keseimbangan dan stabilitas. 

Dengan adanya stabilitas yang baik center of mass (COM) dan center of gravity 

(COG) dapat dipertahankan di atas base of support (BOS). Keseimbangan 

terbaik adalah ketika COM dan COG dipertahankan di atas BOS (Kisner & 

Colby, 2007). Secara fisiologis, Firdauz et al., (2017) mengatakan bahwa 

keseimbangan dipengaruhi oleh kemampuan integrasi antara indera 
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penglihatan, kanalis sirkulasi pada pendengaran di telinga, dan reseptor pada 

otot (muscle spindle, aparatus golgi). Latihan core stability ditujukan untuk 

melatih otot – otot yang berkenaan dengan keseimbangan inti pada tubuh kita. 

Dengan begitu untuk meningkatkan otot – otot tersebut dibutuhkan latihan 

yang sistematis dan terprogram dan harus mengikuti proram latihan yang sudah 

ada. Latihan ini juga akan lebih efektif jika dilakukan dengan posisi tubuh kita 

sesuai dengan biomekanik tubuh. Latihan core stability dibagi menjadi dua 

model latihan lagi yaitu latihan core stability statis dan latihan core stability 

dinamis. Daerah core sangat penting karena merupakan lokasi anatomi tubuh 

dimana COG berada dan gerakan berawal. Sehinggga penguatan pada core 

muscle mengakibatkan perbaikan pada sistem neuromuskuler dan menurunkan 

perpindahan serta pergeseran dari COG. Kontraksi dari core stability muscle 

sebelum permulaan gerakan adalah reaksi postural awal dari sistem 

neuromuskuler. Gerakan yang disengaja pada ektremitas atas didahului oleh 

terjadinya gerakan postural di ekstremitas bawah (pelvis, hips dan trunk) yang 

berkontribusi untuk keseluruhan pengaturan dinamis dari keseimbangan dan 

menghambat gangguan postural (Ahmadi et al., 2012). Core muscle yang 

termasuk di dalamnya otot-otot daerah trunk dan pelvis bertanggung jawab 

untuk mempertahankan stabilitas dari tulang belakang dan panggul serta 

membantu dalam membangkitkan dan mengalirkan energi dari bagian tubuh 

yang besar ke yang kecil selama aktivitas (Kibler et al., 2006). Stabilitas yang 

baik dari tulang belakang inilah yang memungkinkan COG tidak mengalami 

pergeseran dan perpindahan dari tempatnya. Transverse abdominalis dan 

multifidus dianggap sebagai stabilizing muscle yaitu otot yang termodulasi 
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secara terus menerus oleh sistem syaraf pusat dan memberikan umpan balik 

tentang posisi sendi. 

 

Gambar 2.5 Muscle core (Ramadan, 2017) 

E. Latihan Core Plank 

1. Pengertian core 

Core exercise adalah latihan untuk mengontrol gerak dan posisi pada 

bagian pusat tubuh yaitu mengontrol gerak dan posisi dari trunk sampai 

pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan secara optimal. Latihan ini 

juga merupakan komponen penting dalam memberikan kekuatan lokal dan 

keseimbangan dalam memaksimalkan aktivitas agar lebih efisien. Latihan 

ini merupakan salah satu latihan yang efektif dan efisien dalam 

meningkatkan balance. Core stability adalah suatu model latihan yang 

meningkatkan kemampuan mengkontrol posisi gerakan batang badan 

melalui panggul dan kaki untuk memungkinkan produksi gerak yang 

optimal (Kibler & Sciascia, 2006). Core stability yang baik berfungsi 

meningkatkan penampilan gerak untuk mencegah terjadinya cedera. Core 

stability merupakan salah satu faktor penting dalam postural tubuh. core 

stability adalah sebagai 'produk kontrol motorik dan kapasitas otot pada 
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lumbo-pelvichip complex, dalam istilah muskuloskeletal ini terdiri dari 

tulang belakang, panggul dan sendi pinggul, serta proksimal ekstremitas 

bawah di samping semua otot yang berhubungan (Zulvikar, 2016). 

Core stability exercise adalah latihan yang ditujukan pada core 

muscles yaitu otot-otot abdominal dan lumbopelvic, dimana otot-otot 

tersebut berfungsi sebagai stabilitas aktif pada daerah core (lumbopelvic - 

hip complex) (Kisner & Colby, 2007). Zulvikar (2016) memaparkan 

beberapa jenis latihan core stability diantaranya yaitu core stabilty statis 

plank, core stabilty statis side plank, dan core stability dinamis side lying 

hip abduction, core stability dinamis oblique cronch. 

2. Plank  

Ramadan (2017) berpendapat, latihan core stability yang dilakukan 

secara berulang akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot dan gerakan 

yang berulang pada area spine, pelvic, dan hip. Latihan plank adalah latihan 

yang di rancang untuk menggunakan berat badan untuk melawan gravitasi: 

dapat dilakukan diberbagai permukaan dan mengunakan beberapa sendi 

pada tubuh (Lee et al., 2016). Plank merupakan latihan yang menahan tubuh 

dari gaya gravitasi dengan dibantu oleh lengan bawah dan ujing jari kaki, 

dengan posisi tubuh tengkurap. Komponen otot utama yang berkontraksi 

pada latihan Plank diataranya otot lengan terdiri biceps brachii (long head), 

biceps brachii (short head), brachialis, brachioradialis, triceps brachii 

(long head), triceps brachii (medial head), dan briceps brachii (lateral 

head) ,Kemudian otot perut yang terdiri dari external oblique, internal 

oblique, transversus abdominis, dan rectus abdominis. Kontraksi otot 
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punggung terdiri dari spinalis, longissimus, iliocostalis, quadratus 

lumborum, multifidus, psoas major, psoas minor. Otot pinggul yaitu gluteus 

medius, gluteus minimus, gluteus maximus, coccygeus, illiococcygeus, 

punococcygeus, dan puborectalis. Sementara itu kontraksi otot tungkai 

terdiri dari Otot-otot tungkai atas (otot paha): Otot tensor fasialata, Otot 

abductor dari paha, Otot vastuslaterae, Otot rektus femoris, Otot satrorius, 

Otot vastus medialis, Otot abductor, Otot gluteus maxsimus, Otot paha 

leteral dan medial.Otot tungkai bawah: Otot tibialis anterior, Otot ektensor 

digitorum longus, Otot gastroknemius, Otot tendon aciles, Otot soleus, Otot 

maleolus medialis, Otot retinakula bawah (Zulvikar, 2012).  

Latihan plank bersifat statis dan tekanan dapat meningkat di perut, 

sehingga bagi seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi, masalah 

jantung atau penyakit peredaran darah lainnya mungkin dapat berbahaya 

(Clark, 2017). Yoga (2017) mengungkapkan bahwa latihan plank sebaiknya 

tidak dilakukan jika seseorang menderita cedera di lengan atau pergelangan 

tangan, tungkai, tekanan darah rendah atau tinggi, penderita carpal tunnel 

syndrome, dan gangguan kecemasan. Plank tidak boleh dilakukan pada 

penderita gangguan kecemasan karena pikiran dan tubuh membutuhkan 

banyak fokus,  mencoba fokus dengan gerakan plank akan membawa lebih 

banyak tekanan pada pikiran dan tubuh. Teknik gerakan plank adalah 

sebagai berikut:  

a. Mulailah dengan meletakkan kedua tangan di lantai dengan bertumpu 

pada siku. 

b. Kaki lurus ke belakang dan dibuka selebar bahu. 
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c. Posisi punggung dan bokong sejajar.

d. Pandangan menghadap ke bawah.

e. Mengaktifkan otot core, lalu bernafas normal dan tahan posisi tersebut

Gambar 2.6 Plank (Lee et al., 2016) 


