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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga merupakan sebagian kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-

hari karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Olahraga dapat 

dimulai sejak usia dini hingga usia lanjut dan dapat dilakukan setiap hari. 

Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang 

melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani. Latihan fisik pada olahraga mengalami perubahan dan 

perkembangan dengan tujuan untuk pencegahan cidera dan peningkatan kualitas 

para atlet melalui program latihan yang sesuai dan teratur (Janupurba, 2011). 

Salah satu faktor dasar yang mempengaruhi kemampuan atlet dalam sutau 

cabang olahraga yang membutuhkan loncatan dan permaianan adalah daya ledak 

otot tungkai serta kelincahan agar dapat melakukan permainan secara maksimal 

(Wahjoedi, 2008). Olahraga yang dimaksud salah satunya adalah bola voli.  

Bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang popular dan banyak 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Banyak prestasi bola voli yang sudah diraih, 

akan tetapi Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) 

mengakui jika prestasi cabang olahraga bola voli tetap belum maksimal. Prestasi 

bola voli Indonesia memang kalah bersaing dengan negara lain dan saatnya 

bangkit untuk mengejar ketertinggalan prestasi bola voli. Prestasi kurang 

maksimal atlet bola voli nasional selama empat tahun terakhir langsung 
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mendapatkan sorotan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi yang harus dilakukan 

tidak hanya dilakukan dari sisi kepengurusan namun juga dari sisi pembinaan 

atlet. 

Adanya kompetisi dapat meningkatkan prestasi atlet bola voli yang telah 

dilakukan pemerintah maupun swasta, salah satunya adalah melalui klub bola voli 

profesional yang terdapat disetiap daerah. Adanya klub bola voli profesional dapat 

membantu mengembangkan kemampuan para pemain. Salah satu faktor yang 

mendukung tingkat suatu prestasi olahraga adalah power otot tungkai, yang dapat 

dilatih melalui program suatu latihan. Pada permainan bola voli, daya ledak 

(power) otot tungkai berperan penting pada kemampuan melompat untuk 

melakukan pukulan smash, drop, dan block lebih cepat dan akurat. Untuk dapat 

melompat lebih tinggi saat melakukan jumping smash, seorang pemain bola voli 

memerlukan power otot tungkai untuk menunjang pencapaian prestasi yang 

maksimal. 

Power tungkai sangatlah harus diperhatikan sebab dalam melakukan 

gerakan-gerakan melompat (jumping), dan berlari sangat bergantung pada power 

tungkai karena membutuhkan konstraksi otot yang cepat pada otot tungkai. Peran 

lompatan keatas atau vertikal jump sangat penting dalam permainan bola voli. 

Untuk setiap pemain harus memiliki kemampuan melompat ke atas yang tinggi, 

kerena komponen teknik dan Karateristik bola voli adalah lompatan, sehingga 

latihan penguatan otot penunjang melompat harus diperhatikan untuk 

mengoptimalkan penampilan atlet saat pertandingan. Power otot tungkai 

memegang peranan penting yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya suatu 
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lompatan hingga dapat melakukan jumping smash dan bloking yang sempurna 

pada saat melakukan suatu  pertandingan. Bentuk latihan pliometrik yang sesuai 

untuk meningkatkan power otot tungkai yaitu: Double Leg Speed Hop. Program 

latihan yang diberikan ini berfungsi untuk membina dan meningkatkan kekuatan 

otot tungkai. 

Dalam penelitian Sarwono menyatakan, pliometrik merupakan salah satu 

cara atau metode yang sangat baik untuk meningkatkan explosive power (Shankar, 

2008). Latihan berbeban atau weight training adalah latihan yang sistematis 

dimana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah  kekuatan otot guna 

mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan dua pendapat tersebut menunjukkan 

bahwa, latihan double leg speed hop  dan latihan double leg speed hop dengan 

beban merupakan bentuk latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan otot tungkai. Namun dari kedua bentuk latihan tersebut belum 

diketahui latihan mana yang lebih baik pengaruhnya untuk meningkatkan power 

otot tungkai. 

Latihan pliometrik telah terbukti meningkatkan daya ledak otot, tetapi 

belum banyak jurnal atau penelitian yang membandingkan latihan double leg 

speed hop dengan penambahan beban secara langsung dalam meningkatkan daya 

ledak otot tungkai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuktikan secara 

langsung manakah latihan pliometrik yang lebih baik dalam meningktakan daya 

ledak otot tungkai bawah, sehingga penulis mengambil judul” Pengaruh  

Penambahan Beban Latihan Double Leg Speed Hop Terhadap Daya Ledak Otot 

Tungkai Pada Pemain Bola Voli”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

Apakah ada  Pengaruh Penambahan beban latihan Double Leg Speed Hop 

terhadap daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli ? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui Pengaruh Penambahan beban latihan Double Leg Speed Hop 

terhadap daya ledak otot tungkai pada pemain bola voli. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis: 

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan sebagai pembuktian secara 

ilmiah tentang Pengaruh Penambahan beban latihan pliometrik terhadap daya 

ledak otot tungkai pada pemain bola voli  

2. Praktis: 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai peran 

fisioterapi dalam bidang olahraga. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk  menentukan 

metode latihan yang tepat. 

c. Hasil penelitan ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan 

datang. 


