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ABSTRAK 

Latar belakang :Olahraga Taekwondo memiliki gerakan tendangan yang 
dibutuhkan untuk mengalahkan lawan, untuk mendapatkan tendangan yang tinggi 
dibutuhkan latihan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan yang menjadi dasar 
dari sebuah tendangan. Dalam penelitian ini diberikan latihan double leg speed hop dan 
contract relax yang hasilnya diukur dengan menggunakan vertical jump. 

Tujuan:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan double leg 
speed hop dan contract relax terhadap vertical jump taekwondo Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Metode penelitian:Penelitian ini berjenis komparatif eksperimental dengan 
pendekatan quasi eksperimental, untuk mengetahui pengaruh latihan double leg speed 
hop dan contract relax terhadap vertical jump taekwondo Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang diambil melalui metode 
Purposive sampling, pengukuran dalam penelitian menggunakan kuisioner dan untuk 
mengukur hasil latihan menggunakan vertical jump. 

Hasil:Dari hasil uji komparatif Wilcoxon test mendapatkan hasil  p < 0,05 pada 
kelompok perlakuan dan p > 0,05 pada kelompok kontrol yang berarti menunjukkan 
adanya pengaruh latihan double leg speed hop dan contract relax terhadap vertical jump 
taekwondo Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan pada kelompok kontrol 
tidak terdapat pengaruh dalam peningkatan tinggi lompatan.   

Kesimpulan: Ada pengaruh latihan double leg speed hop dan contract relax 
terhadap vertical jump taekwondo Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
 
Kata kunci :double leg speed hop, contract relax, vertical. 
 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Olah raga merupakan kegiatan yang dapat memberikan kesehatan dan 

kesenangan pada manusia. Olahraga merupakan suatu keharusan untuk memenuhi 

kebutuhan biologis manusia guna mengembangkan kesehatan tubuh manusia yang 

bersifat menyeluruh, baik dalam hal pembentukan keterampilan hidup, keterampilan 

social, keterampilan berfikir, dan prestasi.  

Salah satu olahraga yang berbentuk kompetitif tersebut adalah taekwondo. 

Dalam permainan taekwondo, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan, salah 

satu yang sangat mendukung adalah power otot tungkai dan fleksibilitas sendi saat 

melakukan tendangan. Untuk mendapatkannya dibutuhkan latihan power otot tungkai 

dan fleksibilitas otot yang baik agar hasil tendangan pun maksimal dan efektif. 

Setiawan, et. al (2005) menyatakan bahwa kekuatan otot sebagai tenaga dorong dan 

mengatasi adanya penambahan hambatan sedangkan fleksibilitas sendi untuk 

memaksimalkan pemakaian tenaga menjadi lebih efisien dan teknik gaya menjadi lebih 

efektif. 

Powerotot tungkai dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan yang mengarah 

pada hasil lompatan. Bentuk latihan tersebut salah satunya adalah pliometrik. Pliometrik 

adalah macam latihan yang bertujuan menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan 

untuk menghasilkan gerakan-gerakan eksplosif. Istilah ini sering digunakan dalam 

menghubungkan gerakan lompat yang berulang-ulang atau latihan reflek regang untuk 

menghasilkan reaksi yang eksplosive (Radcliffe et. al, 2002). 



Terdapat beberapa jenis latihan pliometrik, salah satunya adalah Double leg 

speed hop. Double leg speed hop dilakukan dengan latihan melompat tegak ke depan 

dengan lutut dilipat, tumit dikenakan pantat, tolakan dengan kedua kaki dan mendarat 

dengan kaki mengeper (Trisnowiyanto, 2010). Dimana pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Shollikin, (2007), menyatakan kelompok yang diberikan latihan Double 

leg speed hop memberikan peningkatan 16,6706%, sedangkan kelompok dengan latihan 

squat memiliki peningkatan sebesar 8, 2279%. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nagarwal et al (2009) didapatkan hasil 

PNF (Contract Relax-Antagonist Contract) lebih efektif daripada PNF (Hold Relax) 

untuk meningkatkan fleksibilitas. Untuk itu contract relax adalah cara baik untuk tetap 

menjaga fleksibilitas otot tungkai agar tendangan para atlet taekwondo dapat maksimal. 

TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan double leg speed hop 

dan contract relax terhadap vertical jump taekwondo Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012 di anggota taekwondo 

Universitas Muhammadiyah Surakartaterhadap 12 responden sesuai dengan kriteria 

penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah komparatif eksperimental dengan 

pendekatan quasi eksperimental. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer 

yaitu dengan melakukan pengukuran menggunakan Vertical jumpdan menggunakan alat 



bantu kuisioner. Hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan dicatat sebagai data 

yang akan  diuji dengan uji statistik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di tempat latihan taekwondo yang bertempat di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan jumlah responden yang mengikuti 

penelitian berjumlah 12 orang. Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan usia 18-

24 tahun dan memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Double leg speed 

hop dan contract relax stretching terhadap vertical jump pada taekwondoin di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini pengambilan data dengan 

menggunakan instrument vertical jump. Dan berikut adalah uraian dari karakteristik 

hasil penelitian: 

1. Karakteristik responden menurut umur 

Distribusi responden berdasarkan umur disajikan pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Prosentase 
18-21 7 58,3% 
22-25 5 41,7% 

Jumlah 12 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data 

 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah 

rentang umur 18-21 tahun sebanyak 7 orang (58,3%).   

 

2. Hasil karakteristik berdasarkan kategori indeks massa tubuh.   

Tabel 4.2. Distribusi hasil indeks massa tubuh 



Nilai indeks massa tubuh Frekuensi Prosentase 
Kurus - - 
Normal 12 100% 
Gemuk ringan - - 
Gemuk berat - - 

Jumlah 12 100% 
 
 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa nilaihasil indeks massa tubuh 

menunjukkan bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini dalam kategori 

normal dengan jumlah responden sebanyak 12 responden (100%). 

3. Hasil karakteristik berdasarkan kategori hasil lompatan vertical jump pada kelompok 

perlakuan 

Tabel 4.3. Distribusi karakteristik berdasarkan kategori hasil lompatan vertical jump 
pada kelompok perlakuan 

Vertical jump kelompok perlakuan  
Kriteria Pre Kriteria Post 

Sempurna - Sempurna - 
Baik sekali  Baik sekali - 
Baik 4 Baik 4 
Cukup 1 Cukup 2 
Kurang 1 Kurang - 
Jumlah 6 Jumlah 6 

 
 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas pada penilaian vertical jump kelompok perlakuan 

didapatkan hasil pada uji awal (nilai pre) mendapatkan hasil terbanyak vertical jump 

pada kriteria baik dengan jumlah responden sebanyak 4 orang. Pada hasil uji akhir 

(nilai post) mendapatkan hasil terbanyak vertical jump pada kriteria baik dengan 

jumlah sama yaitu 4 responden. Perubahan terjadi pada kriteria cukup yang 

bertambah menjadi 2 orang dari sebelumnya 1 orang. 



4. Hasil karakteristik berdasarkan kategori hasil lompatan vertical jump pada kelompok 

kontrol 

Tabel 4.4. Distribusi karakteristik berdasarkan kategori hasil lompatan vertical jump 
pada kelompok kontrol 

Vertical jump kelompok perlakuan  
Kriteria Pre Kriteria Post 

Sempurna - Sempurna - 
Baik sekali - Baik sekali - 
Baik 1 Baik 1 
Cukup 3 Cukup 3 
Kurang 2 Kurang 2 
Jumlah 6 Jumlah 6 

 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas pada penilaian vertical jump kelompok kontrol 

didapatkan hasil pada uji awal (nilai pre) mendapatkan hasil terbanyak vertical jump 

pada kriteria cukup dengan jumlah responden sebanyak 3 orang. Pada hasil uji akhir 

(nilai post) mendapatkan hasil yang sama dengan penilaian kriteria awal 

Sedang untuk uji pengaruh menggunakan Wilcoxon test mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Uji pengaruh pada kelompok perlakuan 

Tujuan dari uji pertama bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Double 

leg speed hop dan contract relax stretching terhadap vertical jump pada 

taekwondoin, uji analisa data dalam penelitian ini adalah uji analisa data non 

parametrik menggunakan Wilcoxon test hal ini dikarenakan data yang kurang dari 30 

responden. Dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Wilcoxon Testkelompok perlakuan 
No Kelompok perlakuan Signifikansi 
1 Signifikansi 0,027 



Sumber : hasil pengolahan data 

Interpretasi hasil uji komparatif wilcoxon test pengaruh latihan Double leg 

speed hop dan contract relax stretching terhadap vertical jump pada taekwondoin 

mendapatkan nilai signifikansi p < 0,05 yang artinya ada pengaruh pemberian latihan 

Double leg speed hop dan contract relax stretching terhadap vertical jump pada 

taekwondoin(p = 0,027).  

2. Uji pengaruh pada kelompok kontrol 

Pada uji ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kelompok 

kontrol tanpa pemberian latihan Double leg speed hop dan contract relax stretching 

terhadap vertical jump pada taekwondoin. Dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Wilcoxon Testkelompok kontrol 
No Kelompok kontrol Signifikansi 
1 Signifikansi 0,083 

Sumber : hasil pengolahan data 

Interpretasi hasil uji komparatif wilcoxon test pada kelompok kontrol tanpa 

pemberian latihan Double leg speed hop dan contract relax stretching terhadap 

vertical jump pada taekwondoin mendapatkan nilai signifikansi p > 0,05 yang artinya 

tidak ada pengaruh terhadap vertical jump pada taekwondoin(p = 0,083). 

Prestasi menjadi hal yang diinginkan oleh para olahragawan, termasuk 

taekwondoin dari Universitas Muahmmdiyah Surakarta. Salah satu cara pencapaian 

adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam meraih gerakan-gerakan dalam 

taekwondo, salah satu gerakan tersebut adalah tendangan melompat. Beberapa 

bentuk latihan dilakukan guna memaksimalkan daya ledak otot tungkai taekwondoin 



tersebut. Yang dalam penelelitian ini menggunakan latihan Double leg speed hop dan 

contract relax. 

Bentuk latihan pliometrik double leg speed hop dapat dilakukan dengan cara 

posisi badan berdiri dengan setengah jongkok, kedua kaki diregangkan selebar bahu, 

kemudian melompat keatas depan dan selanjutnya mendarat dengan kedua kaki 

memberikan manfaat terhadap peningkatan jumlah protein kontraktil, filamen 

miosin, densitas kapiler serta meningkatnya kekuatan jaringan ikatdan ligamen 

(Keteyian, 2003). 

Pada segmen seluler peningkatan dayaledak otot akibat membaiknya respon 

reseptor dalam otot, yaitu respon dari muscle spindle dan aparatus golgi, dimana 

Muscle Spindle adalah reseptor yang mengirim sinyal tentang kecepatan regangan 

otot dan panjang otot. Sedangkan Organ Golgi adalah reseptor sensoris yang 

mengirimkan informasi tentang tegangan otot. Hal ini seperti dalam penjelasan dari 

Sharkey (2003) bahwa daya ledak otot yang diperlukan dalam melakukan aktivitas 

melompat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kekuatan dan kecepatan. Kekuatan pada 

taekwondoin diperoleh dari bentuk latihan melawan beban gravitasi pada saat 

melakukan lompatan pada double leg speed hop, pembebanan yang dilawan berulang 

akan menciptakan sikap adaptif oleh otot tubuh dengan bertambahnya besar ukuran 

fibers dari otot yang bekerja.  

Sedangkan kecepatan selain dipengaruhi dari kekuatan dalam 

mengkontraksikan otot dalam kecepatan penuh juga harus diperhatikan juga tentang 

fleksibilitas dari otot antagonis yang bekerja untuk mempertahankan dari stabilitas 



sendi atau ketidaksiapan dalam proses terulur yang cepat untuk menambah 

jangkauan otot yang bekerja. Fleksibilitas menjadi hal penting dalam hal ini, maka 

dari itu pemberian latihan contract relax streatching untuk memberikan penguluran 

dan peningkatan fleksibilitas dari otot. Seperti diketahui bahwa Contract relax 

stretching merupakan kombinasi dari tipe stretching isometrik dengan stretching 

pasif. Dikatakan demikian karena teknik contract relax streaching yang dilakukan 

adalah memberikan kontraksi isometrik pada otot yang memendek dan dilanjutkan 

dengan rileksasi dan stretching pada otot tersebut. Adapun tujuan dari pemberian 

contract relax streching yaitu untuk memanjangkan / mengulur struktur jaringan 

lunak (soft tissue) seperti otot, fasia tendon dan ligamen yang memendek secara 

patologis sehingga dapat meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS). Sehingga bukan 

hanya untuk mengurangi terjadinya cidera dalam aktivitas yang memerlukan gerakan 

daya ledak, tetapi contract relax  mampu memberikan peningkatan jangkauan LGS 

yang lebih besar jika dibandingkan dengan tanpa latihan (Kisner et.al, 1996). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisis dan perhitungan uji statistik, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh pemberian Double leg speed hop dan contract relax stretching 

terhadap vertical jump. 

Saran yang diberikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik terhadap 

penelitian tentang pemberian double leg speed hop dan contract relax stretching 

terhadap vertical jumpadalah dengan perlunya mengkaji lebih jauh kembali faktor-



faktor yang berhubungan dengan tinggi lompatan seseorang, dan pengukuran yang lebih 

mendalam dari faktor eksternal responden, baik berupa IMT dan nilai ROM. Dan masih 

perlu dilakukan pengkajian penelitian dengan metode terhadap karakteristik data yang 

lebih luas dalam penelitian lebih lanjut. Saran dalam penelitian ini adalah agar 

taekwondoin tetap melanjutkan latihan double leg speed hop dan cotract relax 

meskipun penelitian telah selesai dilakukan, hal ini dikarenakan dari hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam peningkatan power 

otot tungkai. 
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