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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Olahraga merupakan berbagai macam kegiatan atau usaha 

untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina 

kekuatan jasmani maupun rohani pada setiap orang. Lompatan vertikal (vertical 

jump) banyak sekali dilakukan dalam berbagai macam olahraga misalnya basket, 

volley, lompat tinggi, bulu tangkis dan lain sebagainya. Badminton adalah suatu 

olahraga raket yang di mainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan 

(untuk ganda) yang saling berlawanan. Dalam permainan batminton pukulan 

smash merupakan hal yang paling penting. Pukulan smash ini digunakan untuk 

menekan lawan dan sangat berperan penting dalam mendapatkan point. Banyak 

sekali pemain dunia yang mempunyai smash yang kuat dan cepat salah satunya 

adalah Taufik Hidayat. Taufik memiliki kelebihan pada backhand dan jumping 

smash yang keras. Jump smash adalah smash yang dilakukan dengan loncatan, 

shuttlecock posisi di atas kepala sehingga dengan jump smash bisa mengkover 

ruangan yang lebih luas dibagian lawan. Untuk menghasilkan jump smash yang 

kuat power berasal dari kaki untuk menghasilkan lompatan yang tinggi. 

Lompat tinggi (vertical jump) adalah lompatan tegak atau kearah vertical 

yang dilakukan tanpa awalan dengan jangkauan lengan yang setingi-tingginya 

(Rudi Karwijanto, 2004). Adapun mekanisme gerak dari lompat (vertical jump) 
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yaitu countermovement (posisi awal berdiri tegak lalu melakukan fleksi hip, knee 

dan ankel joint), propulsion (gerakan lanjutan dari countermovement menuju 

gerakan take off),  flight (fase ini diawali take off menuju landing), landing 

(gerakan landing menuju end of movement). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi lompatan adalah kekuatan 

(power) dari tungkai. Selain itu beberapa komponen yang perlu diperhatikan 

adalah kapasitas dari kerja kardiovaskuler, pulmonal, performa otot, fleksibilitas 

dan beberapa aspek psikologi dan sosial. Performa otot itu sendiri terdiri dari 

kekuatan otot (power), daya tahan otot (endurance) dan maskroskopik otot. Agar 

dapat melakukan gerakan lompat tinggi (vertical jump) secara maksimal maka 

memerlukan kekuatan otot yang maksimal agar menghasilkan performance otot 

yang optimal sehingga resiko cidera saat beraktifitas dapat diminimalisir. 

Ada beberapa latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot. Dengan 

pemberian latihan penguatan maka akan menyebabkan hipertrofi pada otot tipe 

IIa (fast twitch fibers dan slow twitch fiber). Salah satunya latihan penguatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan lompat tinggi (vertical jump) adalah latihan leg 

press.  

Latihan leg press adalah latihan beban dengan menggunakan mesin leg 

press, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot tungkai 

(groves, 1997). Dengan pemberian latihan beban menggunakan mesin leg press, 

terjadi peningkatan  pada kekuatan otot tungkai dengan adanya hypertropi pada 
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otot, peningkatan dari tonus otot dan peningkatan dari recruitment pada motor 

unit yang akan mempengaruhi kontraksi pada otot. 

 Kekuatan otot yang maksimal sangat berpengaruh  terhadap peningkatan 

tinggi lompatan (vertical jump).  Peningkatan kekuatan otot tungkai dapat 

ditingkatkan dengan berbagai macam latihan, tetapi yang akan dibahas lebih 

lanjut adalah leg press.  

Untuk mengukur kekuatan otot tungkai dan mengetahui efek dari 

pemberian latihan tersebut terhadap peningkatan lompatan tinggi (vertical jump), 

maka dapat dilakukan tes kemampuan lompat tinggi (vertical jump) dengan 

menggunakan sargent jump test. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “Apakah  latihan leg press 

dapat mempengaruhi tinggi lompatan (vertical jump) pada pemain Batminton ?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh latihan leg press terhadap peningkatan 

tinggi lompatan (vertical jump) pada pemain Badminton. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang 

baik dalam penanganan Tinggi lompatan (vertical jump) dengan tetap melihat 

sejauh mana Pengaruh Leg Press Terhadap Peningkatan Tinggi Lompatan 

(vertical jump) Pada Pemain Batminton. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK di harapkan dapat 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa ada atau tidak nya Pengaruh Leg Press 

Terhadap Peningkatan Tinggi Lompatan (vertical jump) Pada Pemain 

Batminton” dimana pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan atau tetap 

mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek klinik dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 


