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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Voli merupakan satu cabang olahraga yang menuntut beragam 

kemampuan baik dari segi fisik, teknik, taktik dan mental. Cabang olahraga 

voli dewasa ini memiliki perkembangan yang pesat dan diminati semua 

kalangan karena permainan yang mudah dilakukan (Nenggala, 2007). 

Pencapaian prestasi dalam olahraga voli memiliki beberapa komponen 

penting yang perlu menjadi perhatian. Komponen tersebut adalah kapasitas 

kerja kardiovaskuler, pulomonal, performa otot, fleksibilitas, agilitas, dan 

beberapa aspek psikologi dan sosial. Performa otot sendiri terdiri dari 

kekuatan otot, daya tahan otot, dan makroskopik otot. Otot sebagai salah satu 

komponen yang dapat menghasilkan gerakan melalui kontraksinya 

membutuhkan suatu kekuatan untuk menghasilkan performance yang tinggi. 

Kerja otot yang maksimal dapat meningkatkan kemampuan kerja seseorang 

yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi individu dalam berolahraga. 

Performa otot yang tinggi tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan 

otot (Karyono, 2011). 

Kekuatan otot adalah kemampuan maksimal dari otot untuk berkontraksi.  

Dalam voli kekuatan otot tungkai memegang peranan penting pada saat 

gerakan melompat (jumping). Karena salah satu komponen teknik dan 

karateristik voli adalah lompatan, maka latihan penguatan otot penunjang 
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melompat harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penampilan atlet saat 

pertandingan guna mendapat kemampuan jumping yang baik (Utomo, 2014). 

Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan suatu latihan. 

Latihan dapat dilakukan dengan menggunakan latihan weight training, 

dimana dengan latihan ini dapat terjadi penambahan jumlah sarkomer dan 

serabut otot (filamen aktin dan miosin yang diperlukan dalam kontraksi otot), 

sehingga dengan terbentuknya serabut-serabut otot yang baru maka kekuatan 

otot dapat meningkat. Latihan weight training dapat dilakukan antara lain 

dengan teknik latihan isometrik, isokinetik dan isotonik. Latihan plyometric 

adalah salah satu metode latihan untuk meningkatkan kekuatan dengan 

bentuk kombinasi latihan isometrik dan isotonik (eksentrik dan Kosentrik) 

yang menggunakan pembebanan dinamik (Steckel, 2006).  

Jenis latihan pliyometric pada umumnya dibagi menjadi beberapa metode 

latihan. Dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan metode latihan depth 

jump dan knee tuck jump. Depth jump merupakan gerakan eksplosif guna 

mengembangkan kekuatan serangan secara cepat dan jarak tempuh yang 

optimal, yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot sehingga 

meningkatkan peningkatan reaktif seorang atlet itu juga (Steckel, 2006). 

Sedangkan latihan knee tuck jump berfungsi untuk meningkatkan eksplosif 

power dalam kata lain kekuatan otot tungkai, kelentukan, dan kecepatan 

reaksi, sehingga latihan ini sangat bermanfaat untuk atlet yang banyak 

membutuhkan gerakan lompatan seperti bola voli (Fadlullah & Kuswandari, 

2009). 
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Penelitian Thomas et al. (2009) terhadap 12 pemain sepak bola laki-laki 

yang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan latihan 

plyometric depth jump (DJ) dan satu kelompok dengan latihan plyometric 

counter movement jump (CMJ). Dalam pengukuran menggunakan vertical 

jump didapatkan hasil bahwa pada kedua latihan tersebut mampu 

meningkatkan kekuatan otot tungkai secara signifikan sehingga meningkatkan 

vertical jump. Penelitian Taebonat (2015) terhadap 28 pemain sepak bola 

yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 diberi pelatihan plyometric 

incline bound dan kelompok 2 plyometric knee tuck jump. Pelatihan 

dilakukan 3 kali seminggu selama 6 minggu. Kekuatan tungkai diukur dengan 

leg dinamometer. Simpulan bahwa pelatihan plyometric incline bound dan 

knee tuck jump meningkatkan kekuatan otot tungkai pada pemain sepak bola 

SMA Negeri 1 Taebenu.  

Melihat pentingnya latihan plyometric dalam peningkatan kekuatan otot 

dan Perkembangan prestasi dibidang olahraga voli Di SMA 2 Ngadirojo yang 

sangat kurang memuaskan, karena selalu sulit menembus babak penyisihan 

grup pada porseni tingkat pelajar menengah atas pada 3 tahun belakangan ini 

dan hasil hipotesis awal tentang masih rendahnya tingkat kekuatan otot pada 

pemain voli, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  

“Perbedaan latihan depth jump dan knee tuck jump terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada siswa putra ekstrakulikuler voli di SMA 2 

Ngadirojo Pacitan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang peneliti 

ajukan adalah:  

1. Apakah ada pengaruh latihan depth jump terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada siswa putra ekstrakulikuler voli di SMA 2 

Ngadirojo Pacitan? 

2. Apakah ada pengaruh latihan knee tuck jump terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada siswa putra ekstrakulikuler voli di SMA 2 

Ngadirojo Pacitan? 

3. Apakah ada perbedaan latihan depth jump dan latihan knee tuck jump 

terhadap peningkatan kekuatan otot tungkai pada siswa putra 

ekstrakulikuler voli di SMA 2 Ngadirojo Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui adakah pengaruh latihan depth jump terhadap terhadap 

peningkatan kekuatan otot tungkai pada siswa putra ekstrakulikuler voli 

di SMA 2 Ngadirojo Pacitan? 

2. Mengetahui adakah pengaruh latihan knee tuck jump terhadap 

peningkatan kekuatan otot tungkai pada siswa putra ekstrakulikuler voli 

di SMA 2 Ngadirojo Pacitan? 
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3. Mengetahui adakah perbedaan latihan depth jump dan knee tuck jump 

terhadap peningkatan kekuatan otot tungkai pada siswa putra 

ekstrakulikuler voli di SMA 2 Ngadirojo Pacitan? 

 

D. Mafaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan akademik khususnya 

dalam membuat suatu penelitian dan analisa kasus. 

2. Bagi Masyarakat 

Adapun secara umum di masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk mendapat gambaran tentang manfaat depth jump 

dan knee tuck jump terhadap peningkatan kekuatan otot tungkai pada 

atlet voli. 

3. Bagi Institusi 

a. Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang 

ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan ruang sudut pandang fisioterapi dalam menganalisa 

tentang pengaruh Pemberian depth jump dan knee tuck jump terhadap 

peningkatan kekuatan otot tungkai pada atlet voli. 

4. Bagi Pendidikan 

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi ilmiah dalam pembelajaran pada atlet voli.  

 




