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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Pada even olahraga kompetisi, power merupakan salah  satu unsur penting 

untuk mencapai suatu prestasi maksimal. Power adalah kemampuan mengatasi 

hambatan dalam kecepatan kontraksi otot yang tinggi (Harre, 2008). SMP N 10 

Yogyakarta, termasuk sekolah yang aktif dalam even kompetisi olahraga dan  

banyak siswa yang mengikuti extrakurikuler olahraga, diantaranya olahraga 

sepakbola, pencak silat, dll. Olahraga-olahraga tersebut dominan menggunakan 

kekuatan otot tungkai, sehingga power otot tungkai yang baik sangat diperlukan 

untuk meningkatkan performa dalam bertanding sehingga prestasi dapat dicapai 

dengan maksimal.

Sukadiyanto (2002) menyatakan, power adalah hasil kali antara kekuatan 

dan kecepatan. Kecepatan mengandung unsur adanya jarak tempuh dan waktu 

tempuh terhadap rangsang yang muncul. Kecepatan merupakan kemampuan 

seseorang untuk menjawab rangsang dengan bentuk gerakan atau serangkaian 

gerakan dalam waktu secepat mungkin (Sukadiyanto, 2002). Peningkatan power 

tungkai merupakan proses yang sangat kompleks dimana beberapa aspek berbeda 

saling berkaitan dalam suatu rangkaian komponen pendukung, antara lain yaitu 

kekuatan otot, kekuatan tendon, fleksibilitas komponen sendi, fleksibilitas otot, 

keseimbangan dan kontrol motor, keseimbangan kerja otot serta ketahanan otot.
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Prinsip latihan pada peningkatan power otot yaitu dengan kondisi otot selalu 

berkontraksi baik saat memanjang (eccentric) maupun saat memendek 

(concentric). Saat fase eksentrik terjadi proses peningkatan produksi tenaga dan 

perkembangan kemampuan otot melalui penyimpanan energi elastis (Faidlullah, 

2009). Kontraksi eksentrik menjadi dasar dalam perubahan lingkungan lokal otot 

untuk menyokong perkembangan sensitifitas otot pada motor neuron dan motor 

unit. Kemudian menjadi keberhasilan pemusatan produksi power saat fase 

konsentrik. Kontraksi otot yang tetap terjadi sekitar 5 detik ini memberikan 

tekanan pembuluh darah. Kemudian memberikan perintah pengiriman dan 

pengeluaran tenaga elastis  yang merupakan kumpulan sintesa energi dalam aliran 

darah ke otot yang siap mengeluarkan gerak meledak secara cepat (Faidlullah, 

2009).

Brandon (2006) mengatakan  latihan terhadap remaja umur 12-15 tahun 

baik untuk tumbuh dan berkembang karena pada umur tersebut kekuatan masih 

dapat dibentuk secara bersamaan dengan dapat perkembangan sistem 

neuromuskuluskeletal yang masih berlangsung.  Pada umur remaja pertengahan 

ini sangat tepat dalam pembangunan basic skill dalam bidang olahraga. Pada 

dasarnya latihan harus ditunjukkan pada latihan dasar yaitu kekuatan dan 

kecepatan sehingga akan melibatkan unsur power. Latihan yang dilakukan untuk 

meningkatkan power tungkai harus pula ditujukan pada otot- otot tungkai secara 

khusus. 

Bentuk gerakan latihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah squat 

jump. Latihan squat jump dipilih karena latihan tersebut melibatkan otot-otot yang 
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terlibat dalam power tungkai. Latihan ini menargetkan otot quadriceps, 

hamstring, gluteus dan gastrocnemius. Latihan ini tidak memerlukan peralatan 

ekstra dan bisa dilakukan dimana saja. Hasil penelitian dari Avery (2007) 

menyatakan bahwa penambahan latihan pliometrik ke dalam program latihan 

dapat meningkatkan kekuatan otot. Matavulj et al. (2001) dalam penelitiannya 

juga mengatakan bahwa aplikasi latihan pliometrik pada remaja terbukti dapat 

menurunkan rata-rata tingkat cidera lutut khususnya pada anterior cruciatum 

ligament. 

Menururt Nossek (2002), latihan pliometrik yang menggunakan beban 

latihan untuk meningkatkan kekuatan tidak harus selalu berupa beban luar yang 

menggunakan peralatan. Tetapi dapat pula berupa berat badan atlet itu sendiri, 

seperti dalam gerakan melompat, meloncat, push-up dan sebagainya,terutama bila 

atlet yang dilatih masih muda atau pemula. Latihan pliometrik mempengaruhi dua 

faktor, yaitu produksi kekuatan dan kecepatan, serta pada dasarnya latihan 

pliometrik dapat melatih dan merespon sistem neuromuskuler lebih efisien (Kutz, 

2010). 

Penelitian Markovic (2007) menyimpulkan bahwa latihan squat jump dapat 

meningkatkan power tungkai  dengan hasil 47%. Penelitian Chhaya et al. (2014) 

menyimpulkan bahwa pelatihan pliometrik selama 6 minggu membawa perubahan 

yang signifikan dalam vertikal melompat tinggi pada siswa dengan frekuensi 3 

hari / minggu. Chu et al. (2006) mengatakan bahwa latihan pliometrik dapat 

memberikan efek yang maksimal karena di dalam tubuh sudah dapat 

meningkatkan rata-rata stimulasi dari motor unit, dan atau meningkatkan jumlah 
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motor unit yang teraktifkan. Menurut Kolt & Mackler (2007), latihan dengan 

waktu 48 jam sebagai periode istirahat dan recovery akan lebih efektif. 

Banyaknya ulangan atau repetisi berkisar antara 6 sampai 10 kali dengan semakin 

sedikit ulangan untuk rangkaian yang lebih berat dan lebih banyak ulangan untuk 

latihan-latihan yang lebih ringan.

Komponen kondisi fisik terdiri dari kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan 

umum, fleksibilitas, kecepatan, koordinasi, agility dan keseimbangan (Subarjah, 

2012). Peningkatan lingkup gerak sendi, koordinasi gerak, pengontrol kondisi 

kekuatan otot, memperhalus gerakan, peningkatkan penampilan gerak akan efisien 

dan lebih baik bila dilakukan latihan core stability. Latihan ini juga membantu 

mengurangi resiko terjadinya cedera akibat kurang optimalnya keseimbangan 

tubuh, dan selain itu komponen gerak motorik ekstremitas bawah akan lebih 

maksimal jika komponen batang tubuh itu stabil. Maka dari itu pemberian latihan 

core stability dipilih dalam penelitian ini untuk lebih memaksimalkan hasilnya, 

yaitu peningkatan power otot tungkai.

Menurut Rubernstein (2005) latihan core stability adalah kemampuam lumbal 

spinalis dan pelvic untuk menyangga dirinya dalam keselarasan ketika terlibat 

dalam gerakan atau posisi yang statik. Kerja core stability memberikan suatu pola 

adanya stabilitas proksimal yang digunakan untuk mobilitas pada distal. Pola 

proksimal ke distal merupakan gerakan berkesinambungan yang melindungi sendi 

pada distal yang digunakan untuk mobilisasi saat bergerak. Saat bergerak otot–

otot core meliputi trunk dan pelvic,  sehingga membantu dalam aktifitas, disertai 

perpindahan energi dari bagian tubuh yang besar hingga kecil selama aktifitas. 
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Core stability juga berpengaruh terhadap kemampuan mengontrol dan 

mengendalikan posisi dan gerakan sentral pada tubuh. Aktifitas core stability akan 

memelihara postur yang baik dalam melakukan gerak serta menjadi dasar untuk 

semua gerakan pada lengan dan tungkai. Selain itu core stability juga berpengaruh 

terhadap stabilitas. 

Mengingat pentingnya latihan penguatan otot tungkai dan core stability 

terhadap peningkatan power otot tungkai, maka penulis mengambil judul 

“pengaruh penambahan latihan core stability pada latihan squat jump terhadap 

peningkatan power otot tungkai”  pada siswa di SMPN 10 Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh latihan squat jump terhadap peningkatan power otot 

tungkai?

2. Apakah ada pengaruh penambahan latihan core stability pada latihan squat 

jump terhadap peningkatan power otot tungkai?

3. Apakah ada perbedaan pengaruh latihan squat jump dan penambahan 

latihan core stability pada latihan squat jump  terhadap peningkatan power 

otot tungkai?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti mencoba memilah tujuan umum dan tujuan 

khusus dari penelitian ini.
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1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan 

squat jump dan penambahan latihan core stability pada latihan squat jump 

terhadap peningkatan power otot tungkai.

2.   Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui pengaruh latihan squat jump terhadap  peningkatan 

power otot tungkai.

b. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan squat jump dan 

penambahan latihan core stability pada latihan squat jump terhadap 

peningkatan power otot tungkai.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai macam manfaat, antara 

lain :

1. Bagi pendidik.

Akan dapat menambah khasanah keilmuan fisioterapi dalam fisioterapi 

olahraga.

2. Bagi peneliti.

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

menggembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, 

khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang.
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3. Bagi siswa di SMPN 10 Yogyakarta.

Memberi masukan akan pentingnya terapi latihan squat jump dan latihan 

core stability dalam mendukung latihan fisik untuk meningkatkan prestasi 

dalam berolahraga.

4. Bagi peserta penelitian.

Menambah pengetahuan dalam meningkatkan prestasi diri dan cara-cara 

mengolah potensi prestasi diri dengan terapi latihan fisik.


