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ABSTRAK 
Gerakan lompatan dalam bola basket sangat penting, terlebih untuk gerakan mencetak 
skor, atau mengoper untuk menghindari blocking dari musuh, olahraga dalam 
pelaksanaan membutuhkan kesiapan fisik, kesiapan fisik ini untuk beradaptasi dengan 
sistem energi utama dari suatu cabang olahraga. Untuk meningkatkan kekuatan otot 
latihan harus dilakukan secara berulang-ulang. Terdapat latihan untuk menaikkan 
kekuatan otot salah satunya adalah latihan pliometrik dimana salah satu latihan 
plimetrik tersebut adalah pliometrik leg press training. 
 Plyometrik leg press training sendiri adalah latihan kekuatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan daya ledak otot sehingga dapat mengoptimalkan kinerja otot dalam 
penampilan olahraga. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai kekuatan otot 
dan tinggi lompatan pada pemain bola basket. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jenis eksperimen, dengan 
pendekatan pre and post test design with control group design untuk mengetahui 
pengaruh latihanplyometrik leg press training terhadap peningkatan tinggi lompatan 
pada pemain bola basket.  

Dari hasil uji komparatif nilai vertical jump dan leg dynamometer 
padawilcoxon test mendapatkan hasil  p < 0,05 yang berarti menunjukkan adanya 
pengaruh pemberian plyometrik leg press training. Sedangkan pada uji beda pengaruh 
mann whitney test mendapatkan nilai p < 0,05 yang menunjukkan ada perbedaan 
pengaruh antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Diharapkan akan 
adanya penelitian selanjutnya dengan menambah jumlah variabel dan penilaian lain 
yang diteliti guna memperluas penelitian ini. 
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PENDAHULUAN 
 

Secara garis besar permainan Bola Basket dilakukan dengan mempergunakan tiga 

unsur teknik yang menjadi pokok permainan, yakni: mengoper dan menghentikan bola 

(pasing and catching), menggiring bola dribbling, serta menembak shooting. Ketiga 

unsur teknik tadi berkembang menjadi berpuluh-puluh teknik lanjutan yang 

memungkinkan permainan Bola Basket hidup dan bervariasi. Gerakan melompat sering 

digunakan dalam bola basket, seperti pada gerakan Lay up, Shooting dan Slam dunk 

(Faruq, 2009). 

Gerakan lompatan dalam bola basket sangat penting, terlebih untuk gerakan 

mencetak skor, atau mengoper untuk menghindari blocking dari musuh, olahraga dalam 

pelaksanaan membutuhkan kesiapan fisik, kesiapan fisik ini untuk beradaptasi dengan 

sistem energi utama dari suatu cabang olahraga (Fox, 1988). Latihan plyometrik 

bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan, menurut Radcliff (1992) latihan 

plyometrik dapat dilakukan untuk mengembangkan power bisa dengan cara 

mengembangkan kecepatan memelihara kekuatan atau mengembangkan kekuatan dan 

memelihara kecepatan.  

Menurut Nossek (2002) untuk meningkatkan kekuatan otot latihan harus 

dilakukan secara berulang-ulang. Terdapat latihan untuk menaikkan kekuatan otot salah 

satunya adalah latihan plyometrik. Latihan plyometrik bertujuan untuk meningkatkan 

kekuatan, kecepatan dan waktu reaksi. Dalam latihan plyometrik gerakan dilakukan 

dengan kecepatan gerak tertentu yang melibatkan refleks regang, dimana otot sudah 



berada dalam kedaan siap untuk berkontraksi lagi sebelum ia berada dalam keadaan 

rileks. Strengthening exercise pada bagian ekstremitas bawah membantu dalam 

meningkatkan nilai kekuatan otot dalam pengambilan kecepatan saat melakukan 

gerakan melompat (Hanafi, 2010). 

Vertical jump digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini, dilakukan 

dengan percobaan tiga kali dan diambil nilai terbaik yang dilakukan. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pemberian 

latihan plyometrik leg press training terhadap tinggi lompatan pemain bola basket.  

TUJUAN 

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh latihan plyometrik leg press training terhadap 

peningkatan kekuatan otot tungkai tinggi lompatan pada pemain bola basket.  

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September  2013 di SMP 

Negeri 26 Surakarta terhadap 14 responden dengan karakteristik sesuai dengan 

kriteria penelitian. Jenis penelitian yang dilakuka adalah penelitian Quasi 

Experimen. Desain penelitiannya adalah  Two groups pre and post test with 

control group desain. 

. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan leg Dynamometer dan Vertical 

Jump sebagai tes untuk mengukurkekuatan otot tungkai dan tinggi lompatan. Hasil 



pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan dicatat sebagai data yang akan  diuji 

dengan normalitas data dan uji statistik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukanpada anggota ekstrakulikuler bola basket SMPN 26 

Surakartadan mendapatkanjumlah responden sebanyak 14 orang yang memenuhi 

kriteria, kemudian sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan 

plyometrik leg press trainingdan kelompok kontrol. Data yang diperoleh 

diklasifikasikan dari distribusi menurut umur mendapatkan hasil 

terbanyakadalahrentanumur13 dan 15 tahun, berjumlah sebanyak 4 orang (28,6%). 

Dari distribusi umur diatas dapat dilihat bahwa rentan umur responden yang diambil 

merupakan usia remaja, dimana sesuai dengan pemberian latihan plyometrik yang 

cocok dengan usia muda, dan dapat bermanfaat dalam pendidikan keolahragaan usia 

dini. 

1. Pengaruh kelompok latihanplyometrik leg press trainingdan kelompok kontrol 

terhadap peningkatan nilai kekuatan otot kaki pada pemain bola basket. 

Dalam pengujian data penelitian pengaruh latihanplyometrik leg press training 

terhadap peningkatan nilai kekuatan otot kaki pada pemain bola basket mendapatkan 

data bahwa hasil nilai signifikasi nilai p < 0,05 (0,018) yang berarti terdapat 

pengaruh latihanplyometrik leg press training terhadap peningkatan nilai kekuatan 

otot kaki pada pemain bola basket. 



Sedangkan pada kelompok kontrol mendapatkan hasil tidak terdapat pengaruh 

pada peningkatan kekuatan otot kaki, hal ini dinyatakan dengan hasil uji statistik 

dimana nilai p > 0,05 (0,083). 

Seperti yang diketahui bahwa Plyometrik leg exercise adalah latihan 

plyometrik yang ditujukan kepada ekstremitas anggota gerak bawah, dimana dalam 

latiha ini peneliti lebih spesifik mengambil jenis latihan leg-press training.Leg-press 

trainingadalah latihan untuk menigkatkan kekuatan dari otot kaki, dengan 

menggunakan bantuan pembebanan alat leg machine(Kanchan dan Adhikari, 2011). 

Efek pemberian latihan leg-press training ini terhadap peningkatan kekuatan 

otot adalah adanya latihan gerakan dengan pembebanan yang dilakukan saat latihan, 

dengan intensitas yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif lama, Maka 

pembebanan yang diberikan memberikan efek pada jaringan otot untuk membesar 

atau meningkatkan ukuran masa otot yang berakhir kepada peningkatan kekuatan 

otot kaki dalam berkontraksi (Kardjono, 2008). 

2. Pengaruh latihanplyometrik leg press training terhadap peningkatan tinggi lompatan 

pada pemain bola basket. 

Dalam pengujian data penelitian ini mendapatkan data bahwa hasil nilai signifi

kasi nilai p < 0,05(0,018)yang berarti ada pengaruh latihan plyometrik leg press 

training terhadap peningkatan tinggi lompatan pada pemain bola basket.Sedangkan 

pada kelompok kontrol mendapatkan hasil tidak terdapat pengaruh pada peningkatan 

tinggi lompatan, hal ini dinyatakan dengan hasil uji statistik dimana nilai p > 0,05 

(0,052). 



Pemberian Leg-press trainingbertujuan untuk meningkatan latihan 

strengtheningyang bertujuan dalam peningkatan Power. Dimana 

strengtheningmerupakan komponen utama dalam peningkatan nilai power selain 

kecepatan. Dimana kita tahu bahwapowerterdiri dari unsur kekuatan dan kecepatan 

yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan eksplosif dalam waktu yang sesingkat 

mungkin (Kotzamanidis, 2006). 

Sebagai mana diketahui bahwa dalam bola basket gerakan melompat sangat 

penting digunakan untuk membantu mencetak angka, mengoper atau menghindari 

blocking dari musuh. Dari situlah latihan Leg-press trainingmemberikan manfaat 

dimana Leg-press trainingmelatih otot untukmeregang sebelum dilanjutkan dengan 

kontraksi secara eksplosif sehingga memungkinkan otot untuk mencapai kekuatan 

maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkinseperti yang terjadi pada saat 

melompat(Palumbai, 2013).  

Peningkatan kekuatan otot ini didukung dengan hasil pada uji statistik yang 

mendapatkan hasil pengaruh pada uji kekuatan pada kelompok intervensi dengan 

menggunakan leg dynamometer p < 0,05 yang menunjukkan bahwa pemberian 

intervensi Leg-press training terbukti memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kekuatan otot, hal ini diperkuat dengan uji beda pengaruh Mann Whitney test pada 

peningkatan kekuatan otot kaki dengan mendapatkan hasil p < 0,05 yang 

menunjukkan ada perbedaan pengaruh plyometrik leg press trainingdan kelompok 

kontrol terhadap peningkatan kekuatan otot kaki. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

Ada pengaruhlatihanplyometrik leg press training terhadap peningkatan 

tinggi lompatan pada pemain bola basket. 

Saran dalampenelitianiniadalahdenganmenganjurkanpemain bola basket 

tetap melanjutkan latihan leg press training meskipun penelitian telah selesai. Akan 

adanya penelitian lanjutan dengan memberikan bentuk intervensi lain guna 

menambah fungsi tubuh yang maksimal dalam berolahraga bola basket untuk 

meningkatkan nilai prestasi. Sedangsaran peneliti untukpenelitianyang akan datang 

adalah akan adanya penelitian lebih lanjut lagi dengan mencoba memberikan adanya

pembanding dengan bentuk variable-variabel lain baik berupa jenis kelamin, rentang 

usia yang berbeda dan fungsi lain dari manfaat latihan tersebut. 
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