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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Olahraga Voli 

1. Sejarah Permainan Voli 

Permainan bola voli diciptakan oleh Willian G. Morgan pada tahun 1895. 

Willian G. Morgan adalah seorang pembina pendidikan jasmani di Young Men 

Christian Association (YMCA) dikota Holyoke, Massachusetts, Amerika 

Serikat pada tanggal 9 Februari 1985. Setelah bertemu dengan seorang pencipta 

olahraga basket yang bernama James Naismith, Morgan menciptakan sebuah 

olahraga baru yang bernama Mintonette. Olahraga Mintonette merupakan 

sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan dari beberapa 

jenis permaianan. Tepatnya permainan Mintonette diciptakan dengan 

mengambil empat macam dari karakter permainan olahraga yaitu bola basket, 

baseball, tenis, dan yang terakhir adalah permainan bola tangan (handball) 

(Listina, 2012). Pada tahun 1896 berdasarkan saran dari Profesor Alfred T. 

Halstead yang juga menyaksikan dan memperhatikan bentuk permainan 

Mintonette Nama Mintonette berubah menjadi Volleyball (bola voli), pada 

demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School 

(Dahliya, 2014). 

Permaian bola voli mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1928, terutama 

pada saat penjajahan Belanda. Guru-guru pedidikan jasmani didatangkan dari
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Belanda untuk memperkenalkan berbagai macam olahraga khususnya olahraga 

bola voli. Selain guru-guru pendidikan jasmani, para tentara Belanda pun 

banyak andilnya dalam pengembangan permainan bola voli di Indonesia. 

Dengan bermuculannya klub-klub bola voli di Indonesia merupakan bukti 

bahwa bekermbangnya permainan voli di Indonesia. Perkembangan bola voli 

di Indonesia sampai saat ini menduduki urutan ketiga setelah sepak bola dan 

bulu tangkis (Mawarti, 2009). 

2. Teknik Permainan Voli 

a. Servis 

Servis merupakan pukulan bola yang dilakukan pemain dari garis 

belakang pada lapangan permainan bola voli sebagai tanda dimulainya 

permainan (Mutohir, et al. 2013). Dengan servis yang baik akan membuat 

lawan kesusahan untuk menerima bola sehingga jika lawan tidak bisa 

menerima bola maka tim yang melakukan servis akan mendapatkan 

penambahan angka. Menurut Lestari (2008) menyatakan bahwa ada empat 

macam servis, yaitu : 

1) Servis Bawah 

Servis bawah lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan 

servis atas karena servis bawah tidak melibatkan gerakan melempar 

bola, servis bawah memungkinkan pemain melambungkan bola keluar 

net kearah permaian lawan dengan lebih mudah (Lestari, 2008). 

2) Servis Atas 

Menurut Mutohir, et al. (2013) menyatakan bahwa servis atas 

sering disebut dengan float service. Servis atas paling sering digunakan 

dalam pertandingan voli karena servis jenis ini bersifat tajam dan keras 
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serta penempatan bola yang cukup akurat yang sehingga menyebabkan 

tim lawan kesulitan dalam mengembalikan bola. 

3) Servis Roundhouse 

Servis roundhouse dapat menghasilkan pukulan yang lebih 

bertenaga di bandingkan dengan servis bawah dikarenakan servis 

roundhouse melibatkan lebih banyak kelompok otot. Servis 

roundhouse juga menggunakan putaran dari bahu dan tubuh untuk 

menambah kekuatan servis (Lestari, 2008).). 

4) Servis Lompat 

Servis lompat merupakan jenis servis yang paling lanjut dari 

keempat jenis servis yang ada. Saat ini melakukan servis lompat pemain 

harus melakukan lompatan keatas (vertical jump) untuk menyentuh 

bola yang dilemparkan keatas. Servis lompat merupakan jenis servis 

yang paling sulit untuk dikuasai karena tidak hanya menguasai teknik 

yang benar, tetapi pemilihan waktu yang akurat untuk melempar, 

menyambut dan juga melompat (Lestari, 2008). 

Gambar 2.1 (Servis Lompat) 

Listina, 2015 

 

b. Passing 

Passing merupakan suatu teknik untuk mengoperkan bola yang 

dimainkannya kepada teman satu tim untuk dimainkan di lapangan sendiri. 
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Passing merupakan langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada 

regu lawan. Menurut Mutohir, et al. (2013) menyatakan bahwa Ada dua 

macam jenis passing, yaitu : 

1) Passing Bawah 

Passing bawah merupakan penerima servis dalam artian saat 

lawan melemparkan bola, tim penerima berhak menggunakan passing 

bawah untuk memukul bola atau disebut juga bola pertama (Mutohir, et 

al. 2013). 

2) Passing Atas 

Menurut Mutohir, et al. (2013) menyatakan bahwa passing atas 

dilakukan setelah menerima bola yang dipantulkan oleh pemain lain 

dalam satu tim (passing bawah), passing atas dilakukan pada bola 

kedua artinya setelah servis yang dilakukan oleh pemain lawan, maka 

penerima servis adalah dengan passing bawah yang merupakan bola 

pertama. 

c. Umpan (Set- Up) 

Menurut Beutelstahl (2007) menyatakan bahwa umpan atau set up 

merupakan pukulan untuk dapat melambungkan bola, sehingga teman satu 

tim mendapatkan kesempatan untuk melakukan smash untuk bola tersebut. 

Teknik mengumpan pada dasarnya sama dengan teknik passing. Umpan 

yang baik harus memenuhi beberapa syarat berikut ini, yaitu : 

1) Bola harus melambung dengan tenang didaerah serang di lapangan 

sendiri. 

2) Bola harus berada di atas jaring dengan ketinggian yang cukup agar 

bisa di smash oleh smasher. 
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3) Jarak umpan dengan net sesuai dengan tipe serangan yang diinginkan. 

Pada umpan yang normal jarak bola dengan net berkisar antara 20-50 

cm. 

d. Smash 

Smash merupakan pukulan keras dalam bentuk serangan yang paling 

banyak dipergunakan dalam upaya memperoleh nilai oleh suatu tim. 

Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam melakukan smash 

dibutuhkan kemampuan untuk melompat yang tinggi (vertical jump) agar 

dapat meraih bola yang melambung tinggi (Ahmadi, 2007).  

Menurut Mutohir, et al. (2013) menyatakan bahwa smash dapat 

dilakukan dengan maksimal apabila didukung dengan teknik pukulan yang 

benar dan memiliki power yang kuat, kekuatan melompat dengan 

ketinggian lompatan atau dikenal dengan explosive strength. Power ikut 

berperan agar hasil smash lebih terarah. Apabila pemukul memiliki 

kekuatan untuk memukul bola sedangkan hasil lompatan belum mampu 

untuk mendorong badan setinggi-tingginya maka bola yang telah di smash 

cenderung keluar dari area lapangan permaian. 

Gambar 2.2 (Smash) 

Listina, 2015 

 

Menurut Ahmadi (2007) menyatakan bahwa ciri-ciri khusus pada 

saat ingin melakukan smash adalah: 

1) Umpan bola harus cukup tinggi, mencapai 3 meter keatas. 
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2) Jarak lintasan bola yang di umpankan berkisar antara 20-50 cm dari 

net. 

3) Titik jatuhnya bola yang di umpankan berada di sekitar daerah tengah 

antara pengumpan dan smasher yang di ukur dari garis proyeksi 

smasher terhadap net. 

4) Langkah awalan harus dimulai setelah bola lepas dari tangan 

pengumpan dengan pandangan berkontraksi jalannya bola. 

e. Membendung Bola (Blocking) 

Blocking merupakan suatu keterampilan bertahan yang digunakan 

untuk menghentikan atau memperlambat serangan dari lawan didaerah 

jaring. Pemain yang berada didepan berhak untuk membendung pukulan 

dari tim lawan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membendung suatu 

serangan sehingga bola dapat kembali ke dalam lapangan lawan atau 

berguna untuk menangkis atau membelokkan bola agar dapat melambung 

tinggi keudara pada sisi lapangan pemain blcoking sehingga bola dapat 

dimainkan oleh teman-teman dalam satu tim. Dalam melakukan teknik 

blocking yang efektif sangat membutuhkan pemilihan waktu (timing) yang 

tepat. Pada pemain blocking harus mampu mengantisipasi serangan dari 

pihak penyerang dan harus mampu menentukan dibagian jaring yang mana 

bola akan melintas (Lestari, 2008). 

Gambar 2.3 Blocking pada Bola Voli 

 Septianingsih, 2015 
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3. Kondisi Fisik Pada Olahraga Bola Voli 

Disamping penguasaan teknik, taktik serta strategi yang baik permaianan 

olahraga bola voli pun juga membutuhkan beberapa kondisi fisik yang baik 

agar mampu meraih prestasi yang lebih bagus. Menurut Ahmadi (2007) 

menyatakan bahwa ada beberapa kondisi fisik yang diperlukan dalam 

permainan bola voli, yaitu : 

a. Kekuatan (Strength) 

b. Daya Tahan Otot (Muscular Endurance) 

c. Daya Ledak Otot (Power) 

d. Kecepatan (Speed) 

e. Koordinasi (Coordination) 

f. Kelentukan (Flexibility) 

g. Kelincahan (Agility) 

h. Keseimbangan (Balance) 

i. Ketepatan (Accuracy) 

j. Reaksi (Reaction) 

 

B. Fisiologi Otot 

1. Macam-macam Kontraksi Otot 

Menurut Wiarto (2013) menyatakan bahwa otot dapat melakukan 

beberapa macam kontraksi, yaitu : 

a. Kontraksi Isotonik 

Kontraksi ini merupakan kontraksi konsentrik atau dinamis. Pada 

kontraksi ini otot mengalami perubahan panjang. Kontraksi ini dibagi 

menjadi dua, yaitu : 
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1) Kontraksi Konsentrik 

Kontraksi konsentrik merupakan kontraksi otot yang disertai dengan 

pemendekan otot. 

2) Kontraksi Eksentrik 

Kontraksi eksentrik merupakan kontraksi otot yang disertai dengan 

pemanjangan atau peregangan otot. 

b. Kontraksi Isometrik 

Kontraksi isometrik disebut juga dengan kontraksi statis. Dalam 

kontraksi ini tidak terlihat adanya perubahan panjang pada otot. 

c. Kontraksi Isokinetik 

Pada kontraksi ini diperlihatkan pada kecepatan tetap terhadap beban 

luar yang beragam sebanding dengan tenaga yang sedang digunakan. 

Hanya dengan alat khusus kontraksi ini dapat terjadi, misalnya pada 

ekstensi lutut maksimal pada dynamometer isokinetik cybex. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kontraksi Otot 

Menurut Wiarto (2013) menyatakan bahwa kontraksi otot secara 

keseluruhan memiliki kekuatan yang berbeda. Faktor-faktor yang menentukan 

tegangan otot secara keseluruhan pada otot rangka, yaitu : 

a. Jumlah Serat yang Berkontraksi 

1) Jumlah unit motorik yang direkrut. 

2) Jumlah serat otot per unit motorik. 

3) Jumlah serat otot yang tersedia untuk berkontraksi. 

b. Tegangan yang Terjadi Oleh Setiap Serat yang Berkontraksi 

1) Frekuensi Rangsangan. 
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2) Panjang serat otot pada saat permulaan kontraksi. 

3) Tingkat kelelahan (lama aktivitas, jumlah rekrutmen unit motorik dan 

jenis serat). 

4) Ketebalan serat (jenis serat otot). 

 

3. Mekanisme Kontraksi Otot 

Pada proses terjadinya gerakan sangat membutuhkan pada dua usur yang 

saling perpengaruh, yaitu sistem saraf dan sistem otot. Proses terjadinya 

kontraksi otot tidak terlepas dari peranan koordinasi susunan saraf pusat, motor 

neuron, motor unit, synaps, neuromuscular junction, acetilcholine dan 

myofibril (Fauzi, 2007). Kontraksi otot terjadi setelah otot menerima 

rangsangan pada saraf motoris. Secara fisiologis rangsangan melalui saraf 

motoris yang berasal dari susunan saraf pusat (SSP) atau sumsung tulang 

belakang yang melalui saraf eferen (Sulistyo, 2010).  

Proses rangsangan listrik pada saraf atau nerve impulse dari otak dan 

sumsum tulang belakang melalui motor neuron yang dibawa oleh axon terus 

ke terminal axon dan berakhir pada serabut otot. Rangsangan listrik yang 

sampai di axon terminal ini menyebabkan terjadinya potensial aksi. Potensial 

aksi ini menyebabkan pencetusan terlepasnya neurotransmitter berupa 

asetilcholine receptor (Fauzi, 2007). 

Acetilcholine yang terlepas dari visecle synaps pada presinaptik 

menyebar melewati sinaptik klep selanjutnya akan berikatan dengan 

receptornya pada postsynaptic (pada sarkolemma). Keadaan demikian 

menyebabkan terjadinya depolarisasi membran sel otot rangka. Depolarisasi 

dalam hal ini yaitu perubahan permiabilitas membran dengan masuknya ion 
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natrium ke dalam sarcoplasma serta keluarnya ion kalsium. Terjadinya 

depolarisasi sarkolema ini akan menimbulkan terjadinya potensial aksi pada 

membran sel, seterusnya potensial aksi ini disebarkan ke seluruh membran sel 

dan ke sistem T-tubule, untuk mencegah agar tidak terjadi pelepasan 

acetilcholine secara terus menerus dari motor neuron (postsinaptik) maka 

sinaptik klep mengeluarkan acetilkolinesterase (Fauzi, 2007). 

Penyebaran potensial aksi dari membran sel otot rangka yang selanjutnya 

diteruskan melalui T-tubule, peristiwa tersebut akan menyebabkan 

terangsangnya terminal sisterna-sarkoplasmic reticulum melepaskan ion 

kalsium untuk keluar dari deponya (Fauzi, 2007).  Ion kalsium berdifusi masuk 

ke filamen yang terdekat, karena troponin mempunyai afinitas (pengaruh 

ikatan) yang kuat terhadap ion kalsium maka terjadi ikatan diantara keduanya. 

Ikatan yang terjadi membuat tropomiosin bergerak masuk ke celah aktin, 

mengakibatkan active site terbuka dan menyebabkan kepala miosin menempel 

pada activesite actin, sehingga menyebabkan activesite terbuka menyebabkan 

terjadinya crossbridge, maka terjadi pergeseran filamen aktin terhadap filamen 

miosin (Sulistyo, 2010). 

Setiap kepala miosin memiliki tempat terbuka untuk mengikat ATP, bila 

ATP masuk ke dalamnya dan terhidrolisis celah akan menutup, proses 

demikian menyebabkan celah akan mendistorsi sisa kepala miosin yang akan 

menghasilkan tenaga kayuhan (power stroke) dan selanjutnya menyebabkan 

terjadinya pergerakan miosin menuju aktin kemudian filamin aktin tersebut 

akan maju ke sentral sarkomer dan kelihatan serabut (sarkomer) memendek, 

proses demikian dinamakan mekanisme kontraksi otot rangka (Fauzi, 2007). 

Otot akan berkontraksi lebih kuat apabila diberikan regangan segera sebelum 
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berkontraksi. Kekuatan kontraksi otot tergantung dari panjang awal otot 

(panjang sarkomer) sebelum berkontraksi. Kecepatan kontraksi otot akan 

diatur oleh kecepatan unit motor dari salah satu fast twitch fiber atau slow 

twitch fiber (Sulistyo, 2010). 

 

C. Latihan 

1. Definisi Latihan 

 Latihan atau exercise merupakan suatu aktivitas untuk meningkatkan 

kualitas fungsi dari organ-organ tubuh manusia, sehingga dapat melatih atlet 

dalam penyempurnaan gerakanya (Wiarto, 2013). Latihan merupakan suatu 

proses yang dilakukan secara teratur guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Tujuan utama atlet melakukan latihan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan biomotorik untuk lebih baik atau dalam arti 

fisiologis altet berusaha mencapai tujuan perbaikan fungsi dari sistem 

organisme untuk mengoptimalkan prestasi dan juga penampilan olahraganya 

(Lekso, 2013). 

Menurut Irianto, et al. (2007) menyatakan bahwa pengertian latihan 

dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Proses penyempurnaan dalam berolahraga melalui pendekatan ilmiah 

khususnya prinsip-prinsip pendidikan, secara teratur dan terencana 

sehingga mempertinggi kemampuan dan kesiapan dalam berolahraga 

b. Program pengembangan atlet untuk bertanding, berupa suatu 

peningkatkan kemampuan dan juga kapasitas energi. 

c. Proses yang sistematis untuk meningkatkan kebugaran seorang atlet sesuai 

dengan cabang olahraga yang dipilih. 
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Latihan dapat membentuk adaptasi pada sistem faal tubuh seseorang 

karena sebagian besar kemampuan para atlet merupakan hasil dari latihan yang 

mereka lakukan. Dapat disimpulkan bahwa dari latihan akan berdampak 

kepada respon faal dari tubuh atlet itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan 

perubahan yang akut akibat adapatasi fungsi faal tubuh untuk merespon beban 

latihan yang berlangsung, kemudian apabila latihan berlanjut terus-menerus 

dan juga berkesinambungan makan akan menyebabkan perubahan yang 

bersifat kronis, artinya peningkatan dari kinerja faal tubuh akan bersifat 

permanen akibat dari adanya adaptasi tubuh dalam merespon latihan yang 

berulang-ulang dengan beban yang terus menerus (Wiarto, 2013). 

 

2. Prinsip Latihan 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap respon dari latihan 

maka perlu adanya prisip-prinsip latihan yang harus dijadikan sebagai 

pedoman, yaitu (Sukadiyanto, 2011) : 

a. Prinsip Kesiapan 

Prinsip kesiapan merupakan materi tentang latihan serta dosis yang 

harus direncanakan sesuai dengan keadaan dan juga usia dari atlet. Oleh 

karena itu, usia atlet sangat berhubungan dengan kesiapan kondisi secara 

fisiologis dan psikologis atlet. Para pelatih harus mempertimbangkan dan 

memperhatikan tahap pertumbuhan dan juga perkembangan atlet 

dikarenakan kesiapkan setiap atlet antara satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan dari gizi, lingkungan 

dan juga usia dari atlet itu sendiri dimana faktor-faktor tersebut 
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berpengaruh terhadap tingkat kematangan dan kesiapan untuk melakukan 

latihan. 

b. Prinsip Individual 

Beban latihan bagi setiap atlet tentu berbeda-beda, sehingga beban 

latihan bagi setiap orang tidak dapat disamakan. Ada beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan perbedaan terhadap kemampuan anak dalam 

merespon beban diantaranya adalah faktor keturunan, kematangan, gizi, 

waktu istirahat dan juga tidur, kebugaran, lingkungan, sakit/ cedera dan 

juga seberapa besar motivasi dari atlet itu sendiri. 

c. Prinsip Adaptasi 

Organ tubuh manusia cenderung selalu dapat beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungannya. Keadaan ini sangat menguntungkan untuk hasil 

dari terlaksanannya proses latihan yang baik. Sehingga kemampuan 

manusia dapat dipengaruhi dan juga ditingkatkan melalui proses latihan. 

Latihan menyebabkan terjadinya proses adaptasi pada organ tubuh, tetapi 

tubuh memerlukan jangka waktu tertentu untuk dapat melakukan 

pemulihan (recovery) agar tubuh mampu beradaptasi terhadap beban 

selama proses latihan. Bila beban latihan ditingkatkan secara progresif, 

maka organ tubuh akan menyesuaikan terhadap perubahan tersebut dengan 

baik. 

d. Prinsip Beban Lebih 

Saat melakukan latihan dosis atau beban harus mencapai atau 

melampaui sedikit diatas batas ambang rangsangan karena apabila 

diberikan beban yang terlalu ringan tidak akan berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitias fisik sedangkan jika diberikan beban yang sangat 
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berat maka akan mengakibatkan ketidakmampuan adaptasi oleh tubuh. 

Pembebanan yang dilakukan secara progresif dan diubah sesuai dengan 

tingkat perubahan yang terjadi pada diri atlet. Cara yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas fisik yaitu dengan berlatih melawan dan mengatasi 

beban dari latihan, apabila tubuh sudah mampu beradaptasi dengan beban 

atau dosis yang diberikan maka beban berikutnya harus ditingkatkan 

secara bertahap. 

e. Prinsip Progresif 

Latihan yang bersifat progresif artinya adalah dalam pelaksanaan 

latihan dari yang mudah ke latihan yang lebih sulit, sederhana ke 

kompleks, latihan yang bersifat umum ke latihan yang lebih khusus, ringan 

ke berat, dan juga dari kuantitas ke kualitas. Untuk dapat menerapkan 

prinsip beban lebih harus dilakukan secara bertahap, kontinyu dan tepat. 

Setiap tujuan latihan memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat 

diadaptasi oleh organ tubuh atlet. Setelah terjadi peningkatan dari adaptasi 

terhadap latihan beban harus ditingkatkan. 

f. Prinsip Spesifikasi 

Bentuk latihan yang dilakukan oleh atlet memiliki tujuan yang 

khusus. Setiap bentuk rangsangan akan direspon secara khusus pula oleh 

atlet, sehingga materi latihan harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dari 

cabang olahraganya. Pertimbangan dalam menerapkan prinsip spesifikasi, 

antara lain ditentukan oleh spesifikasi kebutuhan energi, spesifikasi bentuk 

dan model latihan, spesifikasi ciri gerak dan kelompok otot yang 

digunakan dan yang terakhir waktu periodisasi latihan. 

 



23 
 

 

g. Prinsip Variasi 

Program latihan yang baik harus disusun secara variatif untuk dapat 

menghindari kejenuhan, ketidakmauan, dan juga keresahan yang 

merupakan kelelahan secara psikologis sehingga untuk sebuah program 

latihan perlu disusun lebih variatif agar tetap dapat meningkatlan 

ketertarikan atlet terhadap latihan untuk mempermudah tercapainya suatu 

tujuan dari latihan. 

h. Prinsip Pemanasan dan Pendinginan 

Dalam suatu latihan selalu terdiri dari rangkaian kegiatan, misalnya 

yang pertama adalah pengantar atau pengarahan tentang bentuk dari 

latihan, yang kedua pemanasan sebelum latihan dimulai yang bertujuan 

untuk menyiapkan kondisi fisik dan psikis atlet untuk melakukan latihan 

inti, ketiga latihan inti yang merupakan latihan yang mampu meningkatan 

tujuan dari latihan, keempat suplemen untuk kebugaran otot dan juga 

kebugaran energi dan yang terakhir adalah pendinganan atau penutup dari 

latihan. 

 

D. Daya Ledak (Power) 

1. Pengertian Power 

Power merupakan kemampuan yang memungkinkan otot atau 

sekelompok otot untuk menghasilkan kekuatan yang besar dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Daya ledak merupakan salah satu unsur kondisi fisik 

yang sangat dominan dan juga sangat dibutuhkan pada semua cabang olahraga 

(Lekso, 2013). Menurut Pyke dalam Sulistyo (2010) menyatakan bahwa daya 

ledak dapat dinyatakan sebagai kekuatan explosive dan banyak dibutuhkan 
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pada cabang-cabang olahraga yang predominan terhadap kontraksi otot yang 

cepat dan kuat, kedua unsur ini saling berpengaruh. Otot yang kuat mempunyai 

daya ledak yang besar hampir dapat dipastikan mempunyai nilai kekuatan yang 

besar. 

Power otot tungkai atau daya ledak otot merupakan kemampuan 

seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum, dengan usaha yang 

dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Explosive Strength 

memiliki peranan penting dalam keberhasilan dalam melakukan gerakan 

seperti smash dan blocking bola pada permainan bola voli serta olahraga 

lainnya yang membutuhkan peranan dari power otot tungkai. Dalam olahraga, 

otot tungkai yang kuat dan terlatih dengan baik akan mendukung performa 

dalam cabang olahraganya (Hananingsih, 2017). Menurut Lekso (2013) 

menyatakan bahwa prestasi olahraga tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya 

daya ledak (power) otot tugkai. Power otot tungkai adalah kemampuan dari 

sistem syaraf otot untuk mengatasi ketahanan, melawan ketahanan dan 

menahan tahanan.  

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Power 

Power atau daya ledak merupakan kombinasi antara kekuatan dan juga 

kecepatan. Power akan berpengaruh terhadap aktivitas olahraga yang 

membutuhkan gerakan-gerakan yang yang kuat dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Kekuatan dan juga kecepatan yang dikombinasikan akan berperan 

penting dalam berbagai kemampuan atau keterampilan olahraga. Berkenaan 

dengan itu, untuk dapat meningkatkan prestasi para atlet dalam berolahraga, 
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power otot yang dimiliki oleh atlet dalam pembinaan fisik diusia dini perlu 

ditingkatkan. 

Dalam upaya meningkatkan power otot tungkai akan lebih baik untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan power otot. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi power otot tungkai dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu : 

a. Kekuatan 

Kekuatan merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau 

beban (Budiarsa, Kanca & Wahyuni, 2014). 

b. Kecepatan 

Kecepatan merupakan kemampuan dasar mobilitas dari sistem saraf 

pusat dan perangkat otot untuk dapat melakukan gerakan-gerakan pada 

kecepatan tertentu (Nurudin, 2015). 

c. Usia 

Faktor usia dapat mempengaruhi daya ledak seseorang, karena usia 

muda ataupun anak-anak mempunyai kekuatan yang berbeda dengan usia 

remaja atau dewasa. Demikian pula dengan seseorang yang berusia lanjut 

yang kemampuan tenaga yang akan semakin menurun sering dengan 

bertambahnya usia (Setiagraha, 2011). 

Sedangkan menurut Suharno dalam Setiyawan (2010) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang memperngaruhi power otot, yaitu : 

a. Banyak sedikitnya macam fibril otot putih (Phasic) dari atlet.  

Menurut Wiarto (2013) menyatakan bahwa otot putih memiliki 

karakteristik yang bekerja secara anaerobic, intensitas yang tinggi, mudah 
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mencapai kelelahan dan kontraksinya dua kali lipat lebih kuat. Konsumsi 

energi berasal dari glikolisis. Otot putih banyak terdapat pada otot yang 

digunakan untuk beraktivias yang kuat dan juga berat. 

b. Kekuatan dan juga kecepatan dari otot 

Rumus P = F x V 

P = Power 

F = Force 

V = Velocity (Kecepatan) 

c. Waktu rangsangan yang dibatasi secara konkrit lamanya. 

d. Koordinasi gerakan yang harmonis antara kekuatan dan kecepatan. 

e. Tergantung banyak atau sedikitnya zat kimia dalam otot (ATP). 

 

E. Pliometrik 

1. Sejarah Pliometrik 

Pliometrik berasal dari kata Yunani, yaitu "pleythyein" yang berarti 

meningkatkan atau menambah. Meskipun dinegara-negara timur menggunakan 

teknik plyometric di tahun 60-an, namun mendapat perhatian dari barat sekitar 

tahun 1970. Pliometrik dikemukankan oleh seorang ilmuwan Rusia terkemuka 

yang bernama Yuri Verkhoshansky. Dr Verkhoshansky mengembangkan sebuah 

sistem latihan yang disebut "Jump Training" yang menggunakan lompatan 

berulang untuk meningkatkan kecepatan dan juga power dari atlet Russia, 

kemudian Dr Verkhoshansky mempublikasikan hasil studinya tentang bentuk 

pelatihan baru ini pada tahun 1964. Dua tahun kemudian Dr. Verkhoshansky 

masuk dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitiannya, penggunaan energi kinetik 

menurunkan berat badan untuk meningkatkan kekuatan usaha untuk diadaptasi 
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lebih jauh untuk gerakan peledak tubuh bagian atas. Dia menyebut penemuan ini 

sebagai "shock method" (Patel, 2014). 

Istilah pliometrik pertama kali digunakan pada tahun 1975 oleh seorang 

pelatih lapangan dan lapangan Amerika bernama Fred Wilt setelah dia 

melakukan studi ekstensif mengenai metode pelatihan Dr. Verkoshansky. Fred 

mendapatkan kata dari kata Latin "pilo" dan "metrics". Pilo berarti lebih banyak 

dan metrik berarti mengukur. Sekitar tahun 1980 telah menjadi alat yang 

berharga dalam program atletik utama. Pada awal 1990-an, George Davies dan 

Kevin wilk memperkenalkan pliometrik ke dalam rehabilitasi (Patel, 2014). 

 

2. Definisi Pliometrik 

Pliometrik adalah suatu metode latihan yang digunakan untuk 

mengembangkan daya ledak otot. Gerakan pliometrik dirancang untuk 

menggerakan otot panggul dan tungkai, dan merupakan perpaduan antara 

kecepatan dan juga power otot. Tipe gerakan yang terdapat pada latihan 

pliometrik adalah cepat, kuat, exsplosive, dan reaktif sehingga dapat 

meningkatkan daya ledak otot (Dinata, Sutardji & Waluyo, 2013). Latihan 

pliometrik merupakan bentuk latihan yang terdiri dari kominasi antara latihan 

isometrik dan isotonik yang menggunakan pembebanan yang dinamis, yang 

terjadi secara mendadak sebelum otot berkontraksi kembali, atau bentuk latihan 

yang memungkinkan otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu 

sesingkat mugkin (Nurudin, 2015). 

Menurut Chu dan Myer (2013) menyatakan bahwa program latihan 

pliometrik yang dirancang dengan baik, aman dan juga efektif akan membantu 
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dalam meningkatkan kondisi fisik dan juga dapat mengurangi resiko cedera pada 

atlet olahraga. Latihan pliometrik mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: 

a. Latihan pliometrik memanfaatkan gaya dan juga kecepatan yang dicapai 

dengan percepatan berat badan untuk melawan gravitasi. 

b. Pliometrik merangsang berbagai aktivitas olahraga seperti melompat, 

berlari, dan juga melempar dibandingkan dengan latihan beban sehingga 

latihan pliometrik lebih dinamis dan juga explosive. 

 

3. Fisiologi Latihan Pliometrik 

Gaya maksimum dapat ditingkatkan dari sekelompok otot yang diperoleh 

selama kontraksi eksentrik yang cepat. Jika sebuah otot teregang kebanyakan 

energi yang dibutuhkan untuk meregang hilang berupa panas, akan tetapi ada 

sebagian dari energi ini dapat disimpan berupa komponen elastis dalam otot. 

Energi yang tersimpan dalam otot ini tersedia didalam otot hanya untuk 

digunakan selama kontraksi lanjutan. Energi ini akan hilang apabila kontraksi 

eksentrik tidak segera diikuti dengan kontraksi konsentrik sehingga untuk 

menghasilkan gaya yang besar maka otot harus berkontraksi secepat mungkin. 

Siklus peregangan dan pemendekan seperti yang dijelaskan diatas merupakan 

bagian dari mekanisme kontraksi otot yang ada pada latihan pliometrik yang 

sering disebut sebagai stretch shorthening cycle (Fauzi, 2007). 

Latihan pliometrik mendukung efektivitas dari SSC (stretch shorthening 

cycle) dari jaringan otot (Chu & Myer, 2013). Dasar fisiologis pada latihan 

pliometrik tidak terlepas dari sistem neuromuskular yaitu gerakan yang berasal 

dari jalur reflek yaitu reflek regang dari serabut otot yang sama yang disebut 

dengan stretch reflek. Otot memiliki reseptor sensorik yang peka apabila serabut 
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otot teregang berupa kumparan otot atau disebut juga dengan muscle spindle. 

Sedangkan golgi tendon organ merupakan proprioseptif reseptor sensorik yang 

peka apabila otot mengalami proses pemendekan atau apabila tedon sedang 

mengalami regangan yang berlebih (Fauzi, 2007).  

Latihan pliometrik dipengaruhi dari dua faktor yaitu komponen elastis dari 

otot yang meliputi tendon dan karakeristik cross bridging dari aktin dan myosin 

yang membentuk serat otot, faktor yang kedua adalah sensor dari muscle spindle 

(proprioceptors) yang memainkan peranan dari sebelum terjadinya  ketegangan 

otot dan juga menyampaikan input dari sensorik yang berhubungan dengan 

peregangan (stretch) yang cepat untuk aktivasi dari stretch reflex. Elastisitas otot 

merupakan faktor yang penting untuk SSC sehingga dapat menghasilkan tenaga 

yang lebih besar dari tindakan konsentrik otot. Otot-otot dapat menyimpan 

energi elastis atau energi potensial yang berasal dari aktivitas otot yang 

meregang secara cepat, misalnya seperti karet yang diregangkan kemudian 

apabila dilepaskan akan memiliki potensi untuk kembali secara cepat ke bentuk 

aslinya. Peregangan atau reflek myotatik akan merespon saat otot meregang dan 

merupakan salah satu reflek tercepat dalam tubuh manusia, terdapat hubungan 

langsung dari reseptor sensorik di otot untuk sel-sel disumsung tulang belakang 

dan akan disampaikan ke serat otot sebagai sebuah gerakan (Chu & Myer, 2013). 

Kekuatan juga merupakan faktor yang penting dalam latihan pliometrik 

untuk meningkatkan kinerja dalam olahraga. Otot yang diregangkan atau 

diperpanjang akan menghasilkan potensi kekuatan konsentris yang lebih besar 

setelah terjadi peregangan dan dapat meningkat secara bertahap dengan 

peningkatan kecepatan dari peregangan otot. Kontraksi yang dihasilkan dari otot 

yang teregang secara cepat adalah gerakan yang lebih kuat untuk mengatasi 
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berbagai masalah misalnya beban dari berat badan atlet itu sendiri pada saat 

melompat (Hillman, 2012) 

Menurut Hillman (2012) menyatakan bahwa latihan pliometrik dapat 

dibagi menjadi tiga tahapan yaitu fase eksentrik, fase amortisasi, dan fase 

konsentrik. Dari semua tiga fase tersebut sangat penting untuk kinerja pliometrik. 

Fase eksentrik merupakan fase mempersiapkan otot, fase amortisasi sebagai fase 

transisi antara fase eksentrik dan fase konsentrik yang merupakan hasil dari 

kedua fase sebelumnya. 

a. Fase Eccentric (Pemanjangan) 

Fase Eccentric merupakan fase dimana terjadi prestretching otot 

dikarenakan otot aktif memanjang. Selama fase ini energi elastis tersimpan 

dalam komponen otot. Tahap ini merupakan tahap persiapan otot atau 

kesiapan dari individu agar bersiap-siap dalam melakukan aktivitas. Pada 

fase ini menggunakan fasilitasi dari muscle spindle sehingga kualitas dari 

respon gerakan ditentukan oleh laju peregangan yang terjadi pada otot. 

Aktivitas otot secara langsung berkolelasi dengan kuantitas rangsangan. 

Semakin besar stimulasi maka respon dari otot akan semakin besar. Tahap 

eksentrik adalah fase yang paling penting dari latihan pliometrik karena 

meningkatkan rangsangan untuk meningkatkan respon dari otot (Hillman, 

2012). 

b. Fase Amortisasi 

Fase Amortisasi disebut juga sebagai fase transisi. Pada saat terjadi 

fase eksentrik akan segera diikuti oleh fase amortisasi yang kemudian 

dilanjutkan pada fase konsentrik. Fase amortisasi dapat didefinisikan 

sebagai jumlah waktu yang diperlukan untuk dapat bergerak dari fase 
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eksentrik untuk beralih kegerakan konsentrik. Pada fase amortisasi ini 

harus berlangsung dengan cepat apabila terlalu lama dan banyak waktu 

yang dihabiskan pada fase ini maka energi elastis akan dijadikan sebagai 

panas yang akan terbuang. Jika fase amortisasi berlangsung lama akan 

menghambat refleks peregangan sehingga akan menyebabakan gerakan 

pada fase konsentris menjadi lebih lemah (Hillman, 2012).  

Semakain cepat fase amortisasi dari fase eksnetrik ke fase 

konsentrik, maka gerakan yang dihasilkan akan semakin kuat. Kekuatan 

yang dihasilkan merupakan kombinasi dari reflek peregangan dan juga 

energi elastis yang tersimpan dalam otot yang kemudian akan dilepaskan 

sebagai bentuk gerakan. Pada dasarnya gaya yang dihasilkan juga 

dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transisi 

dari eksentrik aktivitas konsentris, sehingga waktu transisi harus cepat 

untuk plimetrik untuk menghasilkan kekuatan maksimum (Hillman, 

2012). 

c. Fase Concentric (Pemendekan) 

Fase Concentric merupakan tahap akhir dari gerakan dan juga hasil 

gabungan antara fase eksentrik dan fase amortisasi. Jika aktivitas eksentrik 

dan amortisasi terjadi secara cepat maka pada fase konsentrik akan 

menghasilkan produksi gerakan dengan kekuatan yang besar serta 

kecepatan yang meningkat (Hillman, 2012). 

 

4. Pertimbangan Latihan Pliometrik 

Beberapa pertimbangan harus diperhitungkan dalam melaksanakan 

program pelatihan pliometrik baik itu untuk individu ataupun kelompok. Pelatih 
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harus mengandalkan akal sehat mereka sendiri dan juga pengalaman. Program 

harus direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara hati-hati. Salah satu 

tugas utama adalah untuk melakukan analisis kebutuhan, mengambil keputusan, 

memperhitungkan olahraga atlet. Masalah-masalah lain yang perlu 

dipertimbangkan adalah usia atlet, pengalaman dan kematangan atletik (Chu & 

Myer, 2013) Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan 

pliometrik adalah : 

a. Intensitas 

Intensitas dalam latihan pliometrik biasanya tergolong rendah, 

sedang dan tinggi. Apabila tingkat intensitas yang dicapai atlet tinggi, 

maka volume harus diturunkan. Intensitas latihan pliometrik untuk 

ekstremitas bawah berhubungan dengan kontak kaki, arah lompatan, 

kecepatan, tinggi lompatan dan berat badan (Patel, 2014). Intensitas 

latihan pliometrik dapat ditingkatkan dengan menambahkan beban (dalam 

kasus tertentu), dengan menaikkan ketinggian platform untuk depth jump 

(Chu & Myer, 2013). 

 Tabel 2.1 (Intensitas Pliometrik) 

Low 

Intensity 

Lower  

Extremity 

Squat jump, Spit squat jump, Ankle bounce, 

Lateral hurdle/cone jump 

Upper  

Extremity 

Medicine ball chest pass, Underhand medicine 

ball throw, Overhead throw 

Medium 

Intensity 

Lower  

Extremity 

Pick jump, lateral hope, Double and single leg 

pick jump, Double leg tuck jump, Standing triple 

jump, Zigzag cone jump, Double leg hop, 

Alternate leg bounds, Combination bound 

Upper  

Extremity 

Medicine ball push-up, Standing or kneeling 

side throw, Backward throw 

High 

Intensity 

Lower  

Extremity 

Depth jumps, Box jumps, Single leg vertical 

power jump, Single leg tuck jump 

Upper  

Extremity 
Drop push-up, Medicine ball push-up 

        Sumber : Chu dan Myer (2013)  
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b. Volume 

Volume biasanya dinyatakan sebagai jumlah kontak kaki, jumlah 

lemparan bola atau jarak meloncat. Volume durasi 10 minggu dan lebih 

dari 20 sesi dengan menggunakan program intensitas tinggi (>50 lompatan 

per sesi) tampaknya dapat memaksimalkan kemungkinan mendapatkan 

perbaikan kinerja secara signifikan lebih besar (Patel, 2014). 

Tabel 2.2 (Volume Latihan Pliometrik) 

 

 

 

Sumber : Patel, 2014. 

 

c. Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah kali latihan dilakukan (pengulangan) serta 

jumlah kali sesi latihan berlangsung selama siklus pelatihan. Berdasarkan 

pengalaman praktis dan beberapa tulisan dari Eropa menyatakan bahwa 48 

sampai 72 jam istirahat diperlukan untuk pemulihan penuh sebelum 

dilakukan latihan berikutnya, meskipun intensitas latihan harus 

dipertimbangkan. Jika atlet tidak mendapatkan recovery yang cukup, maka 

akan terjadi kelelahan otot yang akan menyebabkan atlet tidak mampu 

untuk mendapakan hasil yang maksimal dan berkualitas tinggi sehingga 

pelatihan menjadi kurang efisien untuk pengembangan atletik, serta dapat 

kemungkinan terjadinya cedera (Chu & Myer, 2013). 

d. Istirahat dan Masa Pemulihan 

Rasio kerja untuk istirahat harus 1: 5 sampai 1:10 untuk memastikan 

bahwa intensitas dan eksekusi gerakan yang benar dilakukan, disarankan 

agar istirahat 1 sampai 5 menit antara latihan pliometrik, tergantung pada 

Plyometric Volume Per Session 

Experience Ground Contacts 

Beginner 

Intermediate 

Advanced 

80-100 

100-120 

120-140 
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intensitas dan volume latihan. Waktu pemulihan antar sesi dianjurkan 

selama 48 sampai dengan 72 jam (Patel, 2014). 

e. Waktu Per Sesi 

Waktu latihan yang sebenarnya dalam program latihan pliometrik 

adalah selama 20 sampai 30 menit. Tambahan 10 sampai 15 menit masing-

masing harus ditujukan untuk pemanasan dan pendinginan yang 

menekankan peregangan dan kegiatan gerakan intensitas rendah. 

Pemanasan dapat dimulai dengan peregangan pasif, berjalan dan kemudian 

skipping, jogging ringan, dan sisi ke sisi gerakan, menggunakan ayunan 

lengan besar untuk pemanasan bahu. Cool-down harus fokus pada kegiatan 

stress yang lebih rendah, seperti jogging ringan, peregangan dan berjalan 

(Patel, 2014). 

f. Beban 

Latihan dengan beban squat ringan (30% dari 1 RM) menghasilkan 

peningkatan kecepatan gerakan, kekuatan puncak, kemampuan kecepatan 

puncak daripada beban tinggi (80% dari 1 RM). Namun, tidak ada 

keuntungan tambahan yang ditemukan dari melakukan pliometrik dengan 

tambahan beban (Patel, 2014). 

 

5. Bentuk Latihan Pliometrik 

Menurut Radcliffe dan Ferentinos dalam Santoso (2016) menyatakan 

bahwa ada berbagai macam bentuk latihan pliometrik, yaitu : 

a. Bounding 

Bounding adalah bentuk latihan pliometrik yang menekankan pada 

loncatan untuk mencapai ketinggian maksimum dan jarak horisontal. 
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Macam-macam dari latihan bounding adalah doube leg bound, alternate 

leg bound, double le box bound, alternate leg box bound, dan incleane 

bound. Bounding dapat dilakukan dengan menggunakan kedua kaki atau 

dengan satu kaki secara bergantian. 

b. Hopping 

Hopping adalah bentuk latihan pliometrik yang lebih ditekankan 

pada kecepatan gerakan kaki untuk lompatan yang setinggi-tingginya serta 

jarak yang sejauh-jauhnya. Hopping dapat dilakukan dengan kedua kaki 

ataupun dengan satu kaki. Macam-macam latihan hopping adalah double 

leg speed hop, single speed hop, decline hop, side hop dan ankle hop. 

c. Jumping 

Bentuk latihan jumping pada pliometrik sangat memerlukan unsur 

ketinggian yang maksimum. Jarak horizontal tidak diperlukan dalam 

jumping. Macam-macam latihan jumping yaitu squat jump, knee tuck 

jump, split jump, scissor jump dan box jump. 

d. Leaping 

Leaping adalah suatu latihan dengan kerja tunggal yang menekankan 

pada jarak horisontal dan juga ketinggian maksimum. Leaping dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua kaki ataupun satu kaki. Macam-

macam latihan leaping yaitu quick leap, dan depth jump leap. 

e. Skipping 

Skipping merupakan latihan dengan gerakan melangkah meloncat 

secara bergantian, hop-step, yang menekankan ketinggian dan jarak 

horisontal. Macam-macam gerakan skipping adalah box skip dan skipping. 

 



36 
 

 

f. Ricochet 

Ricochet merupakan bentuk latihan pliometrik yang semata-mata 

yang menekankan pada tingkat kecepatan tungkai dan juga gerakan kaki, 

meminimalkan jarak vertikal dan juga  horisontal yang memberikan 

kecepatan pelaksanaan yang lebih tinggi. Macam-macam dari gerakan 

ricochet yaitu floor kip dan decline ricochet. 

 

F. Depth Jump 

1. Pengertian Depth jump 

Depth jump merupakan latihan pliometrik yang bertujuan untuk 

meningkatkan power otot tungkai dengan menggunakan kombinasi antara 

latihan isometrik dan juga isotonik (eksentrik dan konsentrik) dengan 

menggunakan pembebanan yang dinamik dan memungkinkan otot untuk untuk 

mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin (Astiti, 

2014). Pada latihan depth jump fokus pada 60% kekuatan otot dan 40% nya 

dari kecepatan (Faidlullah dan Kuswandari, 2009). Latihan Depth jump 

melibatkan otot gastrocnemius dan femoris (Astiti, 2014). 

Gambar 2.4 Depth Jump 

(Chetana, 2017) 
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2. Fisiologi Depth Jump 

Depth jump merupakan salah satu jenis latihan pliometrik. Depth jump 

adalah tipe latihan dinamis dimana individu melangkah dari box setinggi 40 cm 

dan melakukan loncatan eksplosif ke atas kemudian setelah mendarat ditanah 

altet harus melakukan lompatan ke atas dengan upaya yang maksimal dengan 

waktu yang singkat ditanah. Pelatihan utama pliometrik depth jump 

meningkatkan kekuatan kelompok otot di sendi pinggul, sendi lutut dan sendi 

pergelanga kaki (Thomas, French & Hayes, 2009). 

Selama latihan pliometrik depth jump otot-otot mengalami peregangan 

yang sangat cepat selama aksi otot eksentrik. Sretch shorthening cycle mampu 

meningkatkan energi elastis yang memungkinkan untuk produksi listrik lebih. 

Energi elastis yang tersimpan dan stretch refleks respon pada otot pada 

dasarnya dieksploitasi dengan cara ini, memungkinkan lebih banyak kekuatan 

diproduksi oleh otot selama aksi otot konsentris. Depth Jump mampu 

meingkatkan ketinggian melompat secara vertikal karena kinerja otot yang 

meningkat di karenakan sebagian untuk peningkatan fungsi unit motor. Dalam 

beberapa studi menyatakan bahwa adanya adaptasi neuromuskuler yang 

berkerut penghambatan otot antagonis serta aktivasi dan kontraksi dari otot 

sinergis yang dapat meningkatkan ketinggian melompat vertikal aau power otot 

tungkai (Mcclenton, et al. 2008). 

 

3. Keuntungan Depth Jump 

a. Bentuk gerakannya sangat mudah dilakukan sehingga sangat tepat untuk 

dijadikan sebagai latihan. 

b. Alat (box) yang digunakan sangat mudah untuk didapat. 
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c. Aman untuk dilakukan karena ketinggian dari lantai tetap. 

d. Latihannya sangat sederhana karena hanya membutuhkan berat badan dan 

gaya gravitasi untuk menggunakan kekuatan yang berlawanan dengan 

tanah atau lantai (Chu & Myer, 2013). 

 

4. Cara Pelaksanaan Depth Jump 

a. Posisi Awal 

Ambillah sikap berdiri diatas box setinggi 40 cm. Berdirilah dengan 

nyaman diatas box dengan mengatur keseimbangan tubuh dengan baik 

agar tidak mudah terjatuh. 

b. Pelaksanaan 

Mulailah dengan melompat kelantai dari box yang tingginya 40 cm, setelah 

melakukan tolakan kelantai responden harus melakukan loncatan secara 

vertikal semaksimal mungkin. 

 

G. Vertical Jump Test 

1. Pengertian Vertical Jump Test 

Banyak olahraga yang kemampuan melompatnya sangat membantu 

dalam keberhasilan pelaksanaan keterampilan dan juga kinerja tim secara 

keseluruhan (misalnya pada olahraga voli). Kegiatan melompat dalam olahraga 

biasanya menggabungkan pendekatan antara countermovement dan ayunan 

dari lengan yang dapat membantu tinggi lompatan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, gerakan dari vertical jump dianjurkan untuk menilai kemampuan 

melompat seseorang (Tanner & Gore, 2013).  
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Vertical Jump Test merupakan salah satu tes yang paling sering 

digunakan untuk mengukur power otot tungkai atau explosive strength. 

Vertical jump merupakan tes yang mudah untuk dilakukan. Seperti disebutkan 

sebelumnya, banyak faktor yang mendasari kontribusi terhadap kinerja vertical 

jump. Beberapa hal yang paling penting dari vertical jump test adalah karena 

vertical jump terdiri dari beberapa gerakan seperti  countermovement, squat 

jump dan pendekatan vertical jump (Miller, 2012). 

 

2. Peralatan Vertical Jump Test 

Miller (2012) menyatakan bahwa ada beberapa peralatan yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan vertical jump test, yaitu : 

a. Kapur untuk menandai kemampuan jangkauan tangan. 

b. Tongkat pengukur atau pita 

c. Dinding dengan permukaan yang halus dan juga tinggi (misalnya tinggi 

langit-langit lebih dari tinggi dari kemampuan atlet untuk melakukan 

Vertical Jump). 

3. Prosedur  

Miller (2012) menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam 

melakukan pemeriksan power otot tungkai menggunakan vertical jump test, 

yaitu : 

a. Kemampuan tinggi lompatan harus diukur dan kemudian catat. Untuk 

melakukan prosedur ini subjek diminta untuk mencoret kapur pada 

dinding. Subjek diminta untuk berdiri dengan bahu yang dominan 

berdekatan dengan dinding, kemudian subjek mencapai dinding setinggi 
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mungkin dan membuat tanda kapur pada dinding untuk menilai tinggi 

raihan tangan. 

b. Menggunakan countermovement subjek kemudian diminta untuk 

melakukan vertical jump setinggi mungkin dan membuat tanda yang kedua 

berupa coretan kapur pada dinding untuk menunjukkan ketinggian 

melompat secara maksimal. 

c. Subjek diminta untuk melakukan vertical jump sebanyak 3 kali, yang 

terbaik dari tiga percobaan akan dicatat sebagai nilai dari tinggi loncatan 

(vertical jump). 

d. Ketinggian melompat dicatat sebagai selisih antara tanda kapur tertinggi 

dengan jangkauan (raihan tangan) yang telah dicatat sebelumnya. 

Gambar 2.6 Vertical Jump Test 

(Chris, 2015) 
 


