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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan suatu kebutuhan tersendiri yang sangat  berguna  

bagi kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Kehidupan modern 

sekarang menyebabkan manusia semakin sadar akan pentingnya olahraga. 

Kesadaran ini mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan minat pada 

olahraga semakin pesat, baik sebagai suatu hobi, tontonan, rekreasi, 

kebugaran, kesehatan maupun mata pencaharian (Abraham, 2010). 

Menyadari akan manfaat olahraga sangat penting, maka kecenderungan 

dalam melakukan aktivitas olahraga oleh sebagian masyarakat diarahkan 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani sedangkan yang lainnya bertujuan 

untuk peningkatan prestasi (Ansori,  2011).  Dalam olahraga prestasi, kondisi 

fisik perlu dipertimbangkan, karena manfaatnya dapat menghasilkan tingkat 

kebugaran yang lebih baik (Power et al., 2011). 

Banyak macam-macam olahraga yang saat ini sedang populer di 

dunia, salah satunya Bola Voli. Cabang olahraga bola voli adalah salah satu 

olahraga yang sangat populer dikalangan masyarakat karena permainan bola 

voli ini dapat dimainkan oleh anak-anak, orang dewasa maupun orang tua 

baik itu laki-laki atau perempuan. Menurut Munasifah (2007), bola voli ialah 

permainan yang dilakukan dua regu yang masing- masing terdiri dari 6 orang, 

bola dimainkan diudara dengan melewati net setiap regu hanya bisa 

memainkan bola 3 kali pukulan, sedangkan Ahmadi (2007), permainan bola
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voli merupakan suatu permainan yang konflek yang tidak mudah untuk 

dilakukan oleh setiap orang. Untuk dapat melakukan permainan bola voli ini 

dibutuhkan teknik, fisik, mental dan kematangan jiwa. Salah satu yang sangat 

berperan selain teknik, fisik, dan kemampuan mental adalah faktor kondisi 

fisik. Di dalam permainan bola voli, terdapat berbagai teknik dasar. “Teknik-

teknik dalam permainan bola voli terdiri atas service, passing bawah, passing 

atas, block, dan smash“ (Ahmadi, 2007). Pada penelitian Yulianti (2013) 

tentang profil stamina dan kelincahan pada atlet voli di Jawa Tengah 

menunjukkan kelincahan yang dimiliki hanya sebesar 36,67 % pada atlet 

yang berarti tingkat kelincahanya masih kurang. 

Fisik memiliki berbagai macam komponen di dalamnya. Komponen 

kondisi fisik yang diperlukan agar seseorang dapat meningkatkan prestasinya, 

yaitu: 1) Daya tahan (endurance) , 2) Kekuatan (strength), 3) Kecepatan 

(speed), 4) Kelentukan (flexibility), 5) Kelincahan (agility), 6) Koordinasi, 7) 

Keseimbangan (balance), 8) Daya Ledak (explosive power) (Roesdiyanto et 

al.,  2008).  Menurut Budiwanto (2012), kondisi fisik yang prima merupakan 

faktor yang harus dimiliki setiap atlet. 

Definisi dasar dari kelincahan terlalu sederhana, karena saat ini 

dianggap jauh lebih kompleks tidak hanya kecepatan, tetapi juga 

keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan untuk bereaksi terhadap 

perubahan lingkungan (Plisk, 2008). Kelincahan adalah kemampuan untuk 

mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama 

dengan gerakan lainnya (Sudarmada, I.N et al., 2014). Kelincahan merupakan 

kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat 

pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan (Kuswendi, U., 2012). 
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Dalam istilah praktis, mengacu pada kemampuan untuk memindahkan tubuh 

secepat mungkin lebih dari jarak set. Namun, pada kenyataannya masalah ini 

sedikit lebih kompleks karena kecepatan tidak konstan di seluruh jarak. Oleh 

karena itu dibagi menjadi beberapa fase : percepatan, pemeliharaan kecepatan 

maksimum dan perlambatan (Plisk, 2008). 

Pliometrik adalah latihan-latihan atau ulangan yang bertujuan 

menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan 

gerakan gerakan eksplosif. Istilah ini sering digunakan dalam 

menghubungkan gerakan lompat yang berulang-ulang atau latihan reflek 

regangan yang cepat dari otot-otot yang terlibat untuk menghasilkan reaksi 

yang eksplosif (Lubis, 2009). Latihan plyometric adalah salah satu yang 

paling menghemat waktu metode pelatihan yang tersedia, dan dapat 

dikatakan sebagai transfer terbesar ke aplikasi olahraga. Tujuan dari latihan 

adalah untuk membantu seorang atlet atau suatu tim cabang olahraga dalam 

meningkatkan keterampilan atau prestasinya semaksimal mungkin dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek latihan yang harus diperhatikan, meliputi 

latihan fisik, teknik, taktik, dan latihan mental (Rubianto Hadi, 2007).  

Latihan pliometrik dapat merangsang berbagai perubahan dalam 

sistem neuromuskuler, memperbesar kemampuan kelompok-kelompok otot 

untuk memberikan respon lebih cepat dan lebih kuat terhadap perubahan-

perubahan yang ringan dan cepat pada panjangnya otot (Impellizzeri, 2008). 

Ketangkasan dalam olahraga tim tidak hanya terdiri dari kemampuan 

mengubah arah pergerakan, tetapi juga kemampuan untuk mengantisipasi 

pergerakan lawan, membaca dan bereaksi terhadap suatu permainan tertentu 

(Gamble, 2013).  Latihan plyometric merupakan peregangan reflek untuk 
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memfasilitasi rekruitmen dari motor unit, kontraksi eccentric dimaksudkan 

untuk membentuk energi elastik dan kontraktil komponen otot saat meregang, 

langsung diikuti kontraksi concentric (Kusnanik et al., 2011). 

Knee tuck jump merupakan salah satu bentuk latihan dengan gerakan 

meloncat keatas dan kedepan dengan kedua kaki diangkat tinggi di depan 

dada dan dilakukan dengan cepat. Didalam latihan knee tuck jump akan 

mengakibatkan otot berkontraksi secara cepat dan utuh dalam satu siklus dan 

dilakukan secara berulang-ulang, hal ini akan memberikan suatu pembebanan 

yang besar terhadap otot. terutama meningkatnya massa dan panjang otot 

tungkai yang dilatih. Dengan meningkatnya massa dan panjang otot tungkai 

secara tidak langsung akan mempengaruhi power otot tungkai (Yuwono & 

Junaidi, 2015). 

Half squat jump adalah suatu gerakan melompat setengah jongkok 

dengan berbeban dan melibatkan otot-otot tungkai bawah seperti otot panggul 

(pelvis), otot paha (femoris), dan otot betis (fibula, tibialis). Latihan half squat 

jump adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan secara sistematis dan 

berulang-ulang dengan menggunakan beban internal atau eksternal. Menurut 

Jayadi (2010), bahwa: “Squat jump dengan jalan melentukkan lutut dan 

pinggul sampai bahu dan pangkal paha paralel dengan lantai”. Dengan 

penjelasan kutipan tersebut, half squat jump tentunya hanya dilakukan 

dengan setengah jongkok. 

Di Malang olahraga voli sudah mulai banyak diminati oleh para anak-

anak muda khususnya anak SMA se-Malang Raya, di tambah banyaknya 

kejuaraan voli yang di adakan oleh KONI Malang membuat antusiasme 

semakin banyak dari para anak-anak SMA tersebut. Akan tetapi, kurangnya 



5 
 

pengetahuan tentang latihan apa saja yang di lakukan untuk meningkatkan 

kemampuan khususnya tentang agility pada anak-anak sekolah membuat 

kurang maksimalnya kemampuan pemain saat bertanding.  

Berdasarkan penelitian Mr. Shaik Mannan dan Dr. P. Johnson tahun 

2015 dengan judul Impact of Volleyball Specific Plyometric Training on 

Speed Power and Agility of Male Volleyball Players  di jelaskan bahwa dari 

penelitian yang dilakukan pada kelincahan menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan. Dalam penelitian lainnya yang di teliti oleh Dr. Mantu Baro 

dan Ainu Sonowal tahun 2012 dengan judul Effect of Selected Plyometric 

Exercises on Explosive Strength, Speed and Agility di dapatkan bahwa 

menunjukan peningkatan pada kelincahan yang signifikan setelah melakukan 

latihan selama 6 minggu.   

Thomas et al., (2009) menemukan bahawa saat melakukan sprint 

secara rutin, latihan pliometrik selama enam minggu meningkatkan 

kelincahan yang signifikan yaitu sebesar (9%) pada pemain sepak bola usia 

remaja semi profesional. Peningkatan kelincahan yang terbesar sekitar  (10%) 

ditemukan pada pemain sepak bola anak-anak setelah 8 minggu melakukan 

latihan pliometrik (Meylan & Malatesta, 2009). Miller et al. (2006) 

menemukan adanya 5 dan 3% perbaikan dalam test T kelincahan dan tes 

kelincahan Illinois masing-masing setelah 6 minggu latihan pliometrik. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti beberapa waktu lalu 

di SMAN 7 Malang bahwa terdapat 30 orang siswa pemain bola voli. Rata-

rata siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli memiliki agility yang 

kurang baik, berdasarkan informasi dari pihak sekolah pada bulan November 

2017 ini akan mengikuti kejuaraan bola voli antar SMA se-Kota Malang 
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Walikota Cup 2017. Berdasarkan studi pendahuluan, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Perbandingan Latihan Pliometrik  Knee Tuck Jump 

dan Half Squat Jump untuk meningkatkan Agility pada pemain bola voli 

siswa SMAN 7 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan pliometrik Knee Tuck Jump terhadap 

peningkatan Agility pada pemain bola voli siswa SMAN 7 Malang ? 

2. Apakah ada pengaruh latihan pliometrik Half Squat Jump terhadap 

peningkatan  Agility pada pemain bola voli siswa SMAN 7 Malang ? 

3. Apakah ada perbandingan efektifitas antara latihan pliometrik Knee Tuck 

Jump dan Half Squat Jump terhadap peningkatan Agility pada pemain bola 

voli siswa SMAN 7 Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh latihan pliometrik Knee Tuck Jump terhadap 

peningkatan Agility pada pemain bola voli siswa SMAN 7 Malang. 

2. Mengetahui pengaruh latihan pliometrik Half Squat Jump terhadap 

peningkatan Agility pada pemain bola voli siswa SMAN 7 Malang. 

3. Mengetahui perbandingan efektifitas antara latihan pliometrik Knee Tuck 

Jump dan Half Squat Jump terhadap peningkatan Agility pada pemain bola 

voli siswa SMAN 7 Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

 Menambah pengetahuan di bidang olahraga bola voli, khususnya 

tentang latihan pliometrik Knee Tuck Jump dan Half Squat Jump terhadap 

peningkatan Agility pada pemain voli. 

2. Manfaat bagi institusi 

Memberikan masukan bagi institusi dalam hal ini adalah pada pemain 

bola voli siswa SMAN 7 Malang tentang ilmu pengetahuan dan kepelatihan 

di bidang olahraga, khususnya di bidang olah raga bola voli untuk 

meningkatkan Agility atau kelincahan pada pemain bola voli siswa SMAN 7 

Malang. 

3. Manfaat bagi iptek fisioterapi  

Menambah pengetahuan dan teknis pelaksanaan dalam memberikan 

desain latihan berupa latihan pliometrik untuk meningkatkan Agility siswa 

SMAN 7 Malang.  
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