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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup manusia agar kondisi 

fisik dan juga kesehatannya tetap terjaga dengan baik (Pradana & Wododo, 2016). 

Menurut Giriwijoyo dan Sidik (2013) menyatakan bahwa olahraga merupakan 

aktivitas dari gerak tubuh manusia secara teratur dan terencana yang dilakukan 

seseorang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Ada 

empat dasar yang menjadi tujuan seseorang dalam melakukan olahraga, yaitu 

sebagai kegiatan rekreasi, sebagai tujuan pendidikan, untuk penyembuhan penyakit 

atau untuk pemeliharaan kesehatan serta ada orang yang melakukan kegiatan 

olahraga untuk sasaran prestasi tertentu. Agar tercapainya suatu prestasi setiap atlet 

olahraga dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang baik. Secara umum hampir 

semua cabang olahraga membutuhkan unsur fisik misalnya pada cabang olahraga 

bola voli (Prasojo, 2016). 

 Olahraga voli sangat populer dan juga digemari oleh seluruh lapisan 

masyarakat, baik itu tua, muda, laki-laki maupun perempuan, karena olahraga voli 

sangat menarik, menyenangkan, dan juga tidak membutuhkan biaya yang besar 

untuk memainkannya (Simanjuntak, 2016). Menurut Broto (2015) menyatakan 

bahwa olahraga voli itu sendiri merupakan sebutan untuk olahraga beregu atau 

membutuhkan kerjasama tim dimana permainannya sangat membutuhkan 

keterampilan dan juga kondisi fisik yang baik. Kondisi fisik pada permainan bola  
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voli merupakan salah satu prasyarat yang sangat diperlukan untuk usaha 

peningkatan prestasi.  

 Melalui physical training mampu untuk meningkatkan kondisi fisik atlet, 

karena kondisi fisik merupakan kondisi dimana organ tubuh siap untuk menerima 

dan menjalankan aktivitas yang diperlukan sebagai dasar bagi persiapan seorang 

atlet untuk dapat meningkatkan kemampuan yang maksimal. Persiapan fisik harus 

dianggap sebagai salah satu aspek yang penting sehingga harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan dalam latihan agar tercapainya prestasi yang maksimal. Tujuan 

utama adalah untuk meningkatkan potensi fungsi dari alat-alat tubuh para atlet serta 

untuk mengembangkan kemampuan biomotor yang lebih baik. Latihan-latihan 

biomotor sangat penting untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, 

kebugaran dan juga keterampilan-keterampilan atlet pada olahraga bola voli 

(Ismoko & Sukoco, 2013). Menurut Motohir dan Maksum (2007) menyatakan 

bahwa ada beberapa macam kebugaran fisik, yaitu daya ledak (power), kecepatan 

(speed), kelentukan (flexibility), kelincahan (agility), keseimbangan (balance), dan 

juga koordinasi.  

 Menurut Yasa, Kanca dan Wahyuni (2014) menyatakan bahwa setiap 

aktivitas olahraga yang dilakukan manusia pada umumnya melibatkan semua 

komponen fisik, akan tetapi ada salah satu dari komponen-komponen kebugaran 

jasmani yang paling dominan sesuai dengan jenis aktivitas olahraga atau cabang 

olahraga yang digeluti. Misalnya pada cabang olahraga voli daya ledak (power) 

merupakan komponen yang sangat diperlukan terutama pada saat melakukan 

smash. Menurut Anggiawan (2016) menyatakan bahwa power otot tungkai sangat 

berpengaruh besar terhadap lompatan saat melakukan smash dan blocking bola 

semakin tinggi lompatan maka semakin mudah pemain mengarahkan bola ke 
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daerah permainan lawan sehingga menyebabkan tim lawan kesusahan untuk dapat 

mengembalikan bola. Pada permainan bola voli power otot tungkai sangat 

diperlukan pada saat melakukan lompatan keatas (vertical jump), gerakan 

horizontal, serta pada sisi atau gerakan yang sangat penting. Sebagian besar gerakan 

explosive sangat membutuhkan waktu yang singkat. Sehingga sangat membutuhkan 

pelatihan yang khusus untuk dapat meningkatkan power agar mampu memberikan 

kekuatan yang maksimal dari grup otot penggerak utama dengan waktu yang 

sesingkat mungkin untuk dapat melakukan gerakan-gerakan yang explosive 

(Lehnert, Lamrova & Elfmark, 2009).  

 Daya ledak (power) merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

aktivitas secara cepat dan tiba-tiba dengan menggunakan seluruh kekuatan otot 

dalam waktu yang singkat, power juga sering disebut dengan explosive strength 

(Mutohir & Maksum, 2007). Menurut Shah, Hayyat dan Bashir (2016) menyatakan 

bahwa latihan yang dapat meningkatkan daya ledak atau power seorang atlet salah 

satunya adalah pliometrik. Latihan pliometrik merupakan latihan yang melibatkan 

gerakan melompat yang dapat menghasilkan refleks dari stretch shorthening cycle 

(SSC) sehingga latihan pliometrik pada umumnya digunakan untuk meningkatkan 

banyak aspek kebugaran seorang atlet misalnya untuk meningkatkan power otot 

tungkai sehingga mampu meningkatkan ketinggian loncatan atlet (Mulcahy & 

Crowther, 2013). Latihan pliometrik mampu melatih otot untuk mencapai kekuatan 

maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin, sehingga dapat meningkatkan 

power otot tungkai (Shah, Hayyat & Bashir, 2016).  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas, French dan Hayes 

(2009) menyatakan bahwa latihan pliometrik dengan teknik depth jump yang 

dilakukan selama enam minggu dapat meningkatkan power otot tungkai. Serta 
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penelitian yang dilakukan oleh Mcclenton, Brown, Coburn dan Kersey (2008) 

menyatakan bahwa depth jump yang dilakukan selama enam minggu dapat 

meningkatkan power otot tungkai pada mahasiswa laki-laki dan perempuan 

kinesiologi. 

 Peneliti telah melakukan studi pendahuluan kepada siswa ekstrakurikuler 

bola voli di MAN Kotawaringin Timur didapatkan hasil bahwa tim voli pada 

sekolah tersebut lebih banyak kalah dibandingan dengan meraih kemenangan. Dari 

beberapa siswa yang diwawancarai mereka mengakui bahwa kelemahan dari 

mereka yaitu pada saat melakukan smash dan bahkan pada tosser yang ingin 

melakukan blocking bola, mereka mengaku gagal dalam mengembalikan bola ke 

arah lawan karena tidak dapat memukul dan meraih bola yang melambung keatas 

secara tiba-tiba yang hasilnya memberikan point pada lawan. Peneliti disini 

menyimpulkan bahwa kekalahan yang diperoleh dari tim voli pada MAN 

Kotawaringin Timur dikarenakan kurangnya power otot tungkai para atletnya 

sehingga tidak mampunya melakukan loncatan yang tinggi untuk meraih bola yang 

melambung tinggi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

teknik latihan yang baik dan efektif untuk meningkatkan power otot tungkai pemain 

bola voli di MAN Kotawaringin Timur dengan cara memberikan pelatihan 

pliometrik depth jump, yaitu teknik latihan yang menggunakan box dengan loncatan 

secara vertikal untuk mencapai ketinggian yang maksimal. Sehingga pada 

kesempatan ini penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh depth jump terhadap 

peningkatan power otot tungkai pada siswa pemain voli di MAN Kotawaringin 

Timur” berdasarkan judul yang peneliti ambil diharapkan dapat memberikan 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesusah diberikannya teknik depth 
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jump terhadap peningkatan hasil dari power otot tungkai para siswa pemain voli di 

MAN Kotawaringin Timur. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh depth jump terhadap peningkatan power otot tungkai pada 

siswa pemain voli di MAN Kotawaringin Timur? 

 

C. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh depth jump terhadap peningkatan power otot tungkai 

pada siswa pemain voli di MAN Kotawaringin Timur? 

 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi nilai power otot tungkai sebelum diberikannya latihan depth 

jump pada siswa pemain voli di MAN Kotawaringin Timur. 

2. Mengidentifikasi nilai power otot tungkai sesudah diberikannya latihan depth 

jump pada siswa pemain voli di MAN Kotawaringin Timur. 

3. Menganalisis power otot tungkai sebelum dan sesudah diberikannya latihan 

depth jump pada siswa pemain voli di MAN Kotawaringin Timur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan 

yang baru mengenai teknik latihan yang diperlukan oleh para atlet untuk 

meningkatkan power otot tungkai. 
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2. Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pelatih, siswa/atlet serta 

masyarakat luas tentang bentuk latihan yang tepat untuk meningkatkan power 

otot tungkai. 

3. Institusi Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan 

bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan fisioterapi 

olahraga tentang bentuk latihan yang efektif  terhadap meningkatkan power 

otot tungkai. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 (Keaslian Penelitian) 

No. Judul Isi Penelitian Tahun 

1 The Effect Of Two 

Plyometric 

Training 

Techniques On 

Muscular Power 

And Agility In 

Youth Soccer 

Players 

Studi ini adalah penelitian yang bersifat 

eksperimental. Penelitian dilakukan 

pada siswa akademik sepak bola. 

Pengukuran dilakukan untuk menilai 

tinggi lompatakan peserta. Sebelum 

dilakukan pengujian peserta 

melakukan pemanasan selama 5 menit 

yang terdiri dari lari submaksimal, 

peregangan aktif dan latihan melompat. 

Pelatihan  dilakukan sebanyak dua kali 

dalam seminggu selama 6 minggu. 

Pada kelompok depth jump dilakukan 

latihan yang selalu dimulai dengan 

penurunan dari kotak dengan 

ketinggian (40 cm). Peserta dalam 

kelompok depth jump diperintahkan 

untuk meminimalkan waktu kontak 

pada tanah dengan maksimalkan tinggi. 

Instruksi ini ditekankan setiap sesi 

melalui penggunaan demonstrasi, 

isyarat verbal, dan lembar latihan. 

Setelah dilakukan pelatihan selama 

enam minggu, didapatkan hasil bahwa 

2012 
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terjadi peningkatan vertical jump pada 

kelompok depth jump. 

2 The Effect Of 

Short-Term 

Vertimax 

Vs.Depth Jump 

Training On 

Vertical Jump 

Performance 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa 

kinesiologi baik laki-laki ataupun 

perempuan, mereka telah menyatakan 

persetujuan untuk mengikuti 

penelitian. Masing-masing subjek 

diukur dengan menggunakan vertical 

jump tes baik sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan. Subjek melakuan 

pemanasan selama 5 menit. Setiap 

kelompok masing-masing melakukan 

program latihan selama 6 minggu, 

sebanyak 2 kali dalam satu minggu. 

Pada kelompok depth jump mereka di 

instruksikan dengan berdiri diatas 

kotak setinggi 50 cm dan dimulai 

dengan menggunakan 1 kaki pada saat 

berada diatas kotak kemudian subjek 

diinstruksikan untuk melompat ke 

tanah dengan cepat dan setinggi 

mungkin menggunakan kedua kaki. 

Volume latihan dengan intensitas 

rendah dan meningkat setiap minggu 

untuk mengakomodasi adaptasi 

pelatihan serta peningkatan ketinggian 

kotak pliometrik dengan tinggi yang 

dimulai dari 50 cm dan meningkat 

menjadi 10 cm setiap minggu sampai 

minggu keenam tinggi kotak mencapat 

100 cm. Temuan dari penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat 

peingkatan terhadap tinggi loncatan 

pada kelompok depth jump sedangkan 

pada kelompok Vertimax dan juga 

kelompok kontrol tidak menunjukan 

peningkatan pada vertical jump test. 

2008 

3 Pengaruh Latihan 

Jump To Box, 

Front Box Jump, 

dan Depth Jump 

Terhadap 

Peningkatan 

Explosive Power 

Otot Tungkai dan 

Kecepata 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian eksperimental. Sampel 

penelitian ini merupakan siswa kelas 

XI MIA 6 di SMA Negeri 1 Gedeg 

Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 

28 orang. Seluruh sampel diukur 

menggunakan vertical jump test untuk 

mengetahui nilai power otot tungkai. 

Setiap kelompok masing-masing 

melakukan program latihan selama 8 

minggu, sebanyak 3 kali dalam satu 

minggu. Dari ketiga jenis latihan 

pliometrik yang diberikan, menurut 

2013 
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penelitian ini hanya depth jump yang 

lebih efektif dalam meningkatkan nilai 

power otot tungkai. 

4. Pengaruh 

Pelatihan 

plyometric Depth 

Jump Dan lateral 

Jump Over 

Barrier terhadap 

Power Otot 

Tungkai Pada 

Pemain Bolavoli 

STIKIP PGRI 

Sumenep 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian eksperimental. Sampel 

penelitian ini merupakan pemain 

bolavoli putra pada klub UKM bolavoli 

STKIP PGRI Sumenep yang berjumlah 

30 orang. Pada penelitian ini terdiri dari 

3 kelompok, kelompok I (lateral jump), 

kelompok II (depth jump) dan 

kelompok III (Kontrol). Berdasarkan 

hasil penelitian yang didapatkan bahwa 

perlakuan pelatihan depth jump lebih 

baik daripada perlakuan pada 

kelompok lateral jump dan kelompok 

kontrol. Dapat disimpulkan bahwa 

metode pelatihan plyometric depth 

jump memberikan hasil yang lebih baik 

(efektif) terhadap kemampuan power 

otot tungkai 

2015 

 

 

 

 

 

 


