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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan bagian dari budaya kehidupan yang telah lama 

dianggap sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan kesehatan baik sehat 

jasmani maupun rohani, disamping itu olahraga dalam kegiatan manusia 

sangat penting karena melalui olahraga dapat dibentuk manusia yang 

mempunyai watak kepribadian, disiplin dan sportifitas yang pada akhirnya 

membentuk manusia yang berkualitas. Manusia dalam melaksanakan olahraga 

mempunyai tujuan yang berbeda-beda, contohnya seorang olahragawan 

apabila ingin mencapai prestasi yang diinginkan maka ia dituntut untuk 

melakukan latihan yang berguna untuk meningkatkan kekuatannya karena 

melalui latihan-latihan yang teratur pola aktifitas secara menyeluruh akan 

terbentuk. Oleh karena itu kata kunci untuk mencapai prestasi dan keunggulan 

dalam olahraga adalah berlatih dan berprestasi (Lutan, 1988).   

Salah satu olahraga yang berprestasi di indonesia adalah permainan 

Bola volly. Terbukti dengan diadakannya kejuaraan bola volly seperti copa dji 

sam soe yang banyak diikuti club bola volly di Indonesia menunjukan bahwa 

olah raga ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Bola volly 

merupakan satu cabang olahraga yang menuntut beragam kemampuan baik 

dari segi fisik, teknik, taktik dan mental. Salah satu komponen penting dalam 

permainan Bola volly yang diperlukan para atlet untuk menunjang prestasinya 
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adalah power yang dibutuhkan pada saat melakukan jumping smash. Dalam 

melakukan gerakan-gerakan melompat (jumping), dan berlari sangat 

bergantung pada power tungkai karena membutuhkan konstraksi otot yang 

cepat pada otot tungkai. Untuk setiap pemain harus memiliki kemampuan 

melompat keatas yang tinggi kerena komponen teknik dan karateristik bola 

volly adalah lompatan dan dengan kemampuan jumping yang baik maka para 

pemain dapat melakukan smash atau bloking dengan baik dan sempurna, 

sehingga latihan penguatan otot penunjang melompat harus diperhatikan untuk 

mengoptimalkan penampilan atlet saat pertandingan. Kekuatan otot tungkai 

memegang peranan penting yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya 

suatu lompatan hingga dapat melakukan jumping smash dan bloking yang 

sempurna pada saat melakukan suatu pertandingan. 

Untuk meningkatkan kekuatan otot salah satunya dapat  menggunakan 

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) yang merupakan satu dari 

banyak modalitas yang digunakan oleh profesi Fisioterapi di Indonesia. 

NMES digunakan untuk memperkuat otot yang sehat atau untuk 

mempertahankan massa otot. NMES menggunakan arus listrik yang 

menyebabkan satu atau kelompok otot tertentu berkontraksi. Kontraksi otot 

dengan menggunakan elektrik stimulasi ini dapat meningkatkan kekuatan otot 

(Laura, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Maffiuletti (2000), 

elektrostimulasi berpengaruh terhadap kekuatan otot dan kemampuan 

melompat pada pemain basket. Dalam penelitian ini elektrostimulasi diberikan 
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selama empat minggu dengan tiga kali perminggu, satu sesi selama 16 menit 

dengan arus rectangular  pulsed 100 Hz intensita 0-100 mA. 

Stimulasi kelompok otot quadriceps femuris bilateral, didapatkan hasil 

kekuatan isometrik naik 31% di kaki non-dominan dan 21% di kaki dominan 

Romero (1982)  . Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (babault et al, 2004) 

menunjukkan bahwa program EMS pada exstensor knee secara signifikan 

meningkatkan kekuatan isokinetic dan Perfomance skating pada kelompok 

pemain hoki es selama tiga minggu dengan tiga kali per minggu selama 

12menit per sesi, dengan 4-s durasi dan frekuensi 85hz dipasang secara grup 

otot.  

 Pentingnya fungsi dari kekuatan otot dalam olahraga bola volly untuk 

mencegah adanya risiko terjadinya cidera dan dengan meningkatnya kekuatan 

otot maka sangat memungkinkan peningkatan kemampuan jumping smash 

kemudian terkait dengan suatu kompetisi pertandingan bola volly. Hal inilah 

yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini. Peneliti ingin 

mengetahui pengaruh NMES dengan metode grup otot terhadap peningkatan 

otot Quadricep Femoris pada atlet bola volly. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Perkembangan prestasi di bidang olahraga Bola volly sangat kurang 

memuaskan, di jenjang internasional Indonesia hanya mampu berada di level 

asia pada pagelaran tingkat Asian Games, banyak faktor yang membuat 

prestasi itu kian menurun diantaranya adalah kurangnya kesiapan fisik atlet, 
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taktik dan mental bertanding yang kurang baik serta teknik yang kurang yang 

dapat dilihat dengan  kurangnya kemampuan pemain untuk melakukan smash 

yang akurat dan tajam. Untuk mendapatkan jumping smash yang baik harus di 

dukung oleh kekuatan otot yang baik pula, salah satu cara memperbaiki 

kekuatan otot adalah dengan menggunakan NMES dan dengan modalitas 

untuk meningkatkan daya ledak otot. 

Melihat dari permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh NMES terhadap peningkatan 

kekuatan otot Quadriceps Femoris pada olahraga Bola volly. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pembahasan tentang 

perbedaan pengaruh NMES (TENS) dengan metode grup otot terhadap 

peningkatan kekuatan otot quadricep femuris dan kemampuan jumping pada 

atlet bola volly. 

 

D. Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh NMES metode grup otot terhadap peningkatan 

kekuatan otot Quadricep Femoris pada atlet bola volly? 

2. Apakah ada pengaruh  NMES metode grup otot terhadap peningkatan 

kemampuan jumping pada atlet bola volly? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh NMES terhadap peningkatan 

kekuatan otot Quadricep Femoris dan kemampuan jumping pada atlet bola 

volly. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui pengaruh NMES dengan metode grup otot dapat 

meningkatkan kekuatan otot quadriceps femoris dan kemampuan jumping 

pada atlet bola volly. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pendalaman ilmu tentang 

peningkatan kekuatan otot sebelum terjun langsung di dalam masyarakat. 

2. Bagi Fisioterapi 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi Fisioterapi, khususnya dalam peningkatan 

kekuatan otot quadriceps femoris dengan menggunakan NMES. 

3. Bagi Pelatih Olahraga maupun Atlet 

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi cara baru untuk 

menjaga dan meningkatkan kekuatan otot terkait dalam peningkatan 

prestasi olah raga bola volly. 


