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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dengan 

meningkatan beban secara bertahap menggunakan energi yang berasal dari 

pembakaran secara oksidatif (Subagyo & Nugroho, 2010). Permainan bola 

voli merupakan salah satu cabang olahraga yang bersifat kompetitif serta 

membutuhkan kondisi fisik yang baik dari setiap pemain. Permainan bola voli 

memiliki komponen teknik dasar yang terdiri atas passing, smash, serve dan 

block dari setiap pemain. Latihan yang terdiri atas lompatan dapat melatih 

kondisi fisik dan meningkatkan  daya ledak otot tungkai yang akan diperlukan 

setiap pemain dalam melakukan teknik smash dan jump serve dalam 

permainan bola voli (Hendrawan, 2014). 

Peningkatan daya ledak otot tungkai sangat diperlukan untuk setiap 

pemain voli. Dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai diperlukan adanya 

komponen pendukung baik dari kekuatan otot perut, postural tubuh, 

fleksibitas otot, dan sendi panggul, keseimbangan kerja otot serta adanya 

ketahanan otot. Oleh karena itu akan tercipta stabilisasi dari ekstremitas atas 

dan bawah saat pemain voli melakukan teknik smash dan jump serve. 

Fisioterapi berperan penting untuk memberikan arahan, masukan, 

pemberian program latihan, dan rehabilitatif saat terjadi cidera olahraga. 

Bentuk latihan yang diberikan oleh fisioterapi merupakan latihan kombinasi 
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antara kecepatan dan kekuatan. Latihan tersebut menghasilkan gerakan 

eksplosif pada pemain voli yang bertujuan untuk meningkatkan daya ledak 

otot tungkai. Jenis latihan tersebut berupa depth jump, vertical jump, double 

leg bound dan salah satu diantaranya adalah latihan hexagon drill. 

Latihan hexagon drill merupakan latihan yang dapat meningkatkan daya 

ledak otot tungkai. Latihan ini membutuhkan fleksi kedua hip, knee serta 

plantar fleksi secara bersamaan namun posisi tubuh tetap menghadap ke arah 

anterior. Latihan ini dilakukan di bidang lintasan yang berbentuk hexagonal 

(segienam) dan bersifat eksplosif. Lompatan membutuhkan kontraksi otot 

yang cepat karena kecepatan suatu gerakan dipengaruhi oleh kecepatan 

kontraksi otot. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto (2015), latihan 

hexagon drill dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai pemain voli 

sebesar 6,8% dibandingkan dengan latihan zigzag drill yang dapat 

meningkatkan power otot tungkai hanya sebesar 5,4%. Penelitian yang 

dilakukan oleh  Mardiani (2015), tidak terdapat perbedaan peningkatan power 

otot tungkai antara latihan hexagon drill dan dogde the rape. Meskipun kedua 

latihan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai. 

Untuk melakukan teknik smash dan jump serve juga diperlukan adanya 

kekuatan otot postural yang baik dari setiap pemain. Plank exercise adalah 

latihan yang melibatkan otot core (inti) karena menggunakan beban tubuh 

sendiri. Latihan ini akan melatih otot panggul, punggung bawah, dan perut 

secara bersamaan sehingga akan meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, 
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dan stabilisasi tubuh pada pemain voli. Stabilisasi postur yang baik akan 

menghasilkan efisiensi gerak pada tungkai serta lengan (Hemphill, 2012). 

Penelitian oleh Zulfikar (2016), plank exercise memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan keseimbangan. 

Peningkatan daya ledak otot tungkai sangat diperlukan oleh pemain voli. 

Untuk mengetahui efektifitifas antara latihan hexagon drill yang diberikan 

penambahan plank exercise atau tidak dalam peningkatan daya ledak otot 

tungkai maka peneliti mengambil judul tentang “Penambahan Plank Exercise 

pada Latihan Hexagon Drill dalam Meningkatkan Daya Ledak Otot Tungkai 

pada Pemain Voli tahun 2017”. 

 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan timbul beberapa masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah latihan hexagon drill berpengaruh dalam meningkatkan daya 

ledak otot tungkai pada pemain voli? 

2. Apakah penambahan plank exercise pada latihan hexagon drill 

berpengaruh dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai pada pemain 

voli? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara kelompok yang diberikan maupun tidak 

diberikan penambahan plank exercise pada latihan hexagon drill terhadap 

peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain voli? 
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C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui apakah latihan hexagon drill berpengaruh dalam 

meningkatkan daya ledak otot tungkai pada pemain voli. 

2. Untuk mengetahui apakah penambahan plank exercise pada latihan 

hexagon drill berpengaruh dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai 

pada pemain voli. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kelompok yang 

diberikan maupun tidak diberikan penambahan plank exercise pada latihan 

hexagon drill terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada pemain 

voli. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan dalam meningkatan potensi pemain 

dengan latihan yang benar dalam menunjang permainan voli. 

2. Manfaat praktis 

Memberi acuan tentang manfaat latihan hexagon drill dan plank 

exercise dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai yang dibutuhkan 

oleh pemain voli dalam melakukan teknik smash dan jump serve. 

 


