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Latar Belakang: Power tungkai pada olahraga futsal menjadi salah satu unsur 

penting dalam menjalankan strategi permainan dikarenakan teknik keterampilan 

kaki dominan dilakukan saat mengolah bola yang membutuhkan daya ledak 

(power), kekuatan dan stabilitas dari otot-otot tungkai. Salah satu modalitas untuk 

meningkatkan power tungkai adalah dengan pemberian latihan isokinetic dan 

plyometric. Latihan isokinetic adalah pola latihan yang mengikuti kaidah 

kontraksi isokinetik, yakni suatu kontraksi dimana otot bekerja dengan kecepatan 

konstan dengan menanggung beban yang besarnya secara profesional dengan 

kekuatannya,. Sedangkan latihan plyometric merupakan latihan yang 

menggambarkan segala jenis gerakan daya ledak otot dengan serangkaian 

pengulangan dan dengan kecepatan serta intensitas yang tinggi. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh latihan isokinetic dan plyometric 

terhadap peningkatan power tungkai pada pemain futsal. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 

desain penelitian two group pre and post test with control design. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 10 orang 

yang terdiri dari 5 orang kelompok eksperimen dan 5 orang kelompok kontrol. 

Modalitas yang diberikan adalah latihan isokinetic dan plyometric selama 1 bulan 

atau 4 minggu dalam 1 minggu 3 kali pemberian latihan. Pengukuran power 

tungkai dilakukan dengan Standing Long Jump Test. Uji Normalitas data 

menggunakan Shapiro-Willk tes kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa dengan 

Paired Sample T-test dan uji beda menggunakan Independen T-Test. 

Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 

signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 

Artinya ada pengaruh latihan isokinetic dan plyometric terhadap peningkatan 

power tungkai pada pemain futsal. 

Kesimpulan: Pemberian latihan isokinetic dan plyometric terbukti memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan power tungkai pada pemain futsal. 

 

Kata Kunci: isokinetic, plyometric, power tungkai, futsal 
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PENDAHULUAN  

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-

masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang 

lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain utama setiap 

regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak 

bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan, 

waktu yang dibutuhkan dalam permainan futsal adalah 2x20 menit waktu normal, 

lama istirahat 10 menit dan waktu tambahan  2x5 menit (Pan American Games, 

2007). 

Power tungkai yang kuat pada olah raga futsal menjadi salah satu unsur 

penting dalam menjalankan strategi permainan dikarenakan teknik keterampilan 

kaki dominan dilakukan saat mengolah dan mengantisipasi bola baik dalam 

melakukan shotting,  heading dan goalkeeping serta mendukung untuk kekuatan 

lari yang membutuhkan daya ledak (power), kekuatan dan stabilitas dari otot-otot 

tungkai. 

Latihan isokinetic adalah pola latihan yang mengikuti kaidah kontraksi 

isokinetik, yakni suatu kontraksi dimana otot bekerja dengan kecepatan konstan 

dengan menanggung beban yang besarnya secara proporsional dengan 

kekuatannya, model latihan leg flexion dan leg extension merupakan salah satu 

bentuk latihan guna mengembangkan power tungkai (Damiri, 1994). 

Plyometric merupakan latihan yang menggambarkan segala jenis gerakan 

daya ledak otot dengan serangkaian pengulangan dan dengan kecepatan serta 

intensitas yang tinggi (King, 2010). Mengacu pada pendapat tersebut, latihan 

Isokinetic dan plyometric sesuai dan tepat untuk meningkatkan power otot 

tungkai. 

LANDASAN TEORI 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-

masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke 

gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain 

utamasetiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti 
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permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, 

bukan net atau papan (Pan American Games, 2007). 

Untuk menjadi pemain futsal setiap individu pemain harus dapat 

menguasai berbagai teknik dasar dalam permainan futsal, karena pemain futsal 

yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung akan dapat bermain dengan baik.  

Beberapa teknik dasar dalam permainan futsal, terdiri dari kicking, stoping, 

dribbling, heading dan goalkeeping. 

power adalah perpaduan atau penggabungan antara kekuatan dan 

kecepatan. kekuatan dapat dikatakan power apabila dilakukan dengan sangat 

cepat. komponen kondisi fisik power tungkai adalah kekuatan yang merupakan 

dasar untuk membentuk power  (Harsono 2008). 

Power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis 

dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam 

waktu yang cepat. Power otot tungkai adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerahkan kekuatan dan kecepatan secara maksimal dari otot-otot tungkai 

untuk mengatasi tahanan atau beban (Ismaryati, 2008).  

Power tungkai mempunyai peran penting dalam gerakan olahraga futsal 

dikarenakan permainan futsal memerlukan keterampilan yang berhubungan 

dengan kebugaran tubuh yaitu kekuatan, kecepatan, dan kelincahan (agility), dan 

power otot. Power otot yang mumpuni sangat diperlukan oleh pemain futsal untuk 

berlari cepat, melompat, menendang bola, mempertahankan keseimbangan tubuh 

dan mencegah terjatuh saat body contact. 

Latihan isokinetic adalah pola latihan yang mengikuti kaidah kontraksi 

isokinetik, yakni suatu kontraksi dimana otot bekerja dengan kecepatan konstan 

dengan menanggung beban yang besarnya secara proporsional dengan 

kekuatannya, model latihan leg flexion dan leg extension merupakan salah satu 

bentuk latihan guna mengembangkan power tungkai (Damiri, 1994). 

Model latihan Leg flexion dan Leg Extension merupakan salah satu bentuk 

latihan guna mengembangkan power tungkai, gerakan yang dilakukan yaitu 

dengan meluruskan atau menekuk untuk memperbesar sudut antara dua tulang 

atau lebih pada suatu persendian, Leg flexion dan Leg Extension dapat diartikan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=2007_Pan_American_Games&action=edit&redlink=1
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sebagai suatu gerakan model latihan beban dengan meluruskan tungkai atau 

memperbesar sudut antara tulang femur dan fibula, tibia pada suatu persendian 

dalam posisi duduk. Otot yang dilatih dan yang berkontraksi pada gerakan model 

latihan Leg flexion dan Leg Extension adalah otot hamstring dan quadriceps 

femuris (Damiri, 1994). 

Latihan isokinetic akan mengaktifkan hormon testosterone sehingga 

meningkatkan sintesa protein (aktin dan myosin) serta menurunkan terjadinya 

dengradasi protein. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hipertropi yang 

merupakan peningkatan ukuran serabut otot yang disebabkan oleh peningkatan 

volume myofibril, maka dengan adanya peningkatan sintesa protein maka 

peningkatan ukuran serabut otot tipe II sangat mudah terjadi. Selain itu, protein 

akan menambah ukuran tulang sehingga dapat memperluas inervasi otot, selain itu 

juga meningkatkan ukuran otot karena adanya hyperplasia sehingga 

meningkatkan jumlah serabut otot, dengan bertambahnya ukuran serabut otot dan 

meningkatnya jumlah serabut otot maka akan meningkatkan kekuatan otot (Kisner 

and Colby, 2007). Dengan adanya kombinasi antara latihan isokinetic dan 

plyometric  fokus peningkatan kekuatan otot akan berpengaruh lebih cepat 

terhadap peningkatan power tungkai. Latihan pembebanan ini untuk penguatan 

grup otot fleksor dan extensor hip, fleksor dan extensor knee serta plantar fleksor 

ankle. 

Subyek diukur dulu repetisi maximumnya kemudian mulai dilakukan 

program latihan leg flexion dan leg extension. Metode latihan ini dilakukan pada 

alat yang dinamakan leg extension and flexion machine yang telah dimodifikasi 

disesuaikan dengan kebutuhan prinsip gerak ekstension sendi engsel dari lutut, 

posisi subyek duduk beban diangkat ke atas sampai posisi tungkai lurus ke depan 

untuk gerakan extensi dan untuk gerakan fleksi, posisi subyek tengkurap beban 

diangkat keatas sampai posisi lutut menekuk kebawah, latihan dilakukan dengan 3 

sesi. (1) Beban 50% dari beban maximum, dengan 10 kali pengulangan kemudian 

istirahat selama 2 menit. (2) Pembebanan ditingkatkan lagi menjadi 75% dari 

beban maximum, kemudian istirahat lagi selama 2 menit. (3) Pembebanan 

ditingkatkan menjadi 100% dari beban maximum. Setiap akhir minggu dilakukan 
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evaluasi untuk mengetahui adanya peningkatan beban dan untuk memberikan 

program latihan pada minggu berikutnya.  

Plyometric adalah suatu bentuk latihan berintensitas tinggi, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan menuju pembentukan power pada 

atlet. Latihan pliometrik menuntut para pelakunya untuk mengeluarkan kekuatan 

yang penuh dan dilakukan dengan waktu yang cepat, sehingga sangat dianjurkan 

untuk atlet dalam mencapai peak performance nya atau untuk para pecinta 

olahraga yang memang terlatih. 

Latihan plyometric adalah salah satu latihan yang favorit yang dilakukan 

oleh pelatih saat ini, terutama kepada cabang olahraga yang membutuhkan 

kemampuan daya ledak otot tungkai atau otot lengan, Sejarah latihan ini 

dimulaipada tahun 1960 Yuri Veroshanki pelatih atletik asal Russia menggunakan 

metode latihan pliometrik kepada atlet lompatnya dan mengalami kesuksesan 

yang luar biasa dipertandingan. Plyometric mulai menjadi perhatian selama 

sejak1972 ketika Olimpiade Munich, Jerman Barat. (Godfrey, 2006). 

Tubuh memiliki propioceptor yang sensitif terhadap ketegangan dan 

peregangan. Muscle spindle salah satu dari propioseptor yang berperan aktif 

dalam gerak stretch riflex. Stretch Reflex adalah respon yang tidak disadari  

berupa kontraksi melalui stimulus dari luar yang menyebabkan otot terulur dan 

akan mengirim sinyal ke spinal cord, kemudian sinyal tersebut diolah dan dikirim 

kembali ke otot yang menyebabkan kontrasi (Kutz, 2003). 

Dimulai sikap berdiri pada ujung kotak, dan ujung kaki  menjulur keluar. 

Lutut agak ditekuk dan lengan di samping badan dengan rileks. Jatuh dan turunlah 

dari kotak ke tanah. Setelah mendarat ditanah segeralah mulai meloncat dengan 

mengayunkan lengan keatas dan membentangkan tubuh setinggi mungkin. 

Latihan ini memerlukan intensitas dan kerja maksimum agar mencapai hasil yang 

maksimal. Dilakukan 6 set dengan waktu istirahat sekitar 2 menit. 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan pre experiment. Adapun pendekatan 

penelitian ini adalah quasi experiment dengan pre and post test with control 



5 
 

 
 

design. Dalam penilitian ini penulis mengunakan metode experiment dengan 

rancangan penelitian two group pre and post test 

Penelitian dilakukan pada 1 Mei 2013 dan tempat pelaksanaan penelitian 

yaitu tim futsal Serambi FC yang bermarkas di kota Solo. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pemain dalam tim futsal Serambi FC, dari hasil surve 

pendahuluan yang dilakukan di markas tim futsal Serambi FC, peneliti 

mendapatkan populasi 15 pemain yang mengikuti latihan rutin di tim futsal 

Serambi FC. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 

orang yang merupakan pemain utama dalam skuad tim futsal Serambi FC yang 

sering mengikuti turnamen futsal di kota Solo 

Penelitian ini mengunakan analisis statistik karena data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka yang 

merupakan nilai dari suatu tes dari data pre test dan post test.  Maka digunakan  Z-

test untuk menguji signifikansi. 

Pengolahan data pada penelitian ini mengunakan program Statistical 

Program for Social Science (SPSS versi 17.0 for windows). Analisa data yang 

digunakan adalah Non parametric karena sampel data kurang dari 30 dengan 

mengunakan Wilcoxon test dan uji Mann Whitney u test dengan melihat nilai Z 

sebagai uji pengaruh dan uji beda pengaruh antar kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.    

HASIL PENELITIAN 

Usia responden dalam penelitian ini yaitu 20-23 tahun, yang merupakan 

masa dimana perkembangan atlet berkembang menjadi lebih baik dari segi 

mental, skil dan performa atlet. Maka untuk itu dibutuhkan suatu latihan yang 

tepat untuk menunjang kemampuan yang berkembang dalam bidang olahraga 

terutama olahraga futsal. Salah satu penunjang kemampuan dalam olahraga futsal 

adalah peningkatan power tungkai (Indra, 2013). 

Pengaruh latihan Isokinetic dan Plyometric terhadap peningkatan power 

tungkai pada pemain futsal setelah mengikuti latihan tiga kali seminggu selama 

empat minggu menunjukan hasil yang efektif dikarenakan latihan berintensitas 

tinggi ini dikhususkan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan menuju 
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pembentukan power pada atlet. Bentuk kombinasi latihan Isokinetic dan 

Plyometric dapat meningkatkan daya power dengan regangan yang terjadi secara 

mendadak sebelum otot berkontraksi kembali sehingga latihan ini memungkinkan 

otot-otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat (Ismaryati, 

2008). Beberapa bentuk latihan untuk mengembangkan power diantaranya adalah 

dengan melakukan latihan beban dan dilanjutkan dengan latihan kecepatan. Dapat 

pula melakukan latihan plyometric, yaitu latihan yang dilakukan dengan cara 

meregangkan otot tertentu sebelum mengkontraksikannya secara eksplosif 

(Yudiana, 2012). 

Berdasarkan hasil uji stastistik pada kelompok eksperimen didapatkan nilai 

Z -2,032 (signifikan) maka hasil ini menunjukkan adanya pengaruh latihan 

isokinetic dan plyometric terhadap peningkatan power tungkai pada pemain futsal 

dan untuk kelompok kontrol juga didapatkan nilai Z -2,032 (signifikan) ini juga 

menunjukan adanya pengaruh latihan plyometric terhadap peningkatan power 

tungkai pada pemain futsal, namun yang membedakan adalah selisih hasil mean 

pada kelompok eksperimen mean 242,80 sedangkan pada kelompok kontrol mean 

234,20. Ini menunjukan kelompok eksperimen mendapatkan hasil yang lebih baik 

dari pada kelompok kontrol dalam peningkatan power tungkai melalui hasil test. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Ada pengaruh latihan Isokinetic dan Plyometric terhadap peningkatan 

power tungkai pada pemain futsal. 

2. Ada pengaruh latihan plyometric terhadap peningkatan power tungkai 

pada pemain futsal. 

3. Ada perbedaan pengaruh antara gabungan latihan Isokinetik dan 

Plyometric dengan latihan Plyometric saja terhadap peningkatan power 

tungkai pada  pemain futsal. 

4. Gabungan latihan Isokinetik dan Plyometric memberi pengaruh lebih baik 

dari pada latihan Plyometric saja terhadap peningkatan power tungkai pada  

pemain futsal 
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Saran 

1. Latihan Isokinetic dan Plyometric dapat menjadi salah satu alternative 

untuk latihan yang bertujuan pada peningkatan power tungkai pemain 

futsal. 

2. Pada pemain futsal untuk melakukan latihan Isokinetic dan Plyometric 

perlu mendapatkan edukasi bagaimana cara melakukan latihan secara  

mandiri, dan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kekuatan otot dan 

mencegah terjadinya cidera. 

3. Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

responden dan dengan waktu yang lebih lama serta memperhatikan dan 

mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian 
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