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STUDY TENTANG GAMBARAN DAYA LEDAK
(POWER) OTOT PADA PADA PEMAIN BOLA VOLI UMS
Abstrak
Untuk mencapai prestasi puncak, para pemain harus memiliki performa yang tinggi.
Salah satu komponen yang dapat menghasilkan performa tinggi adalah power (daya
ledak). Power (daya ledak) merupakan suatu ukuran dari performa otot, yang berkaitan
dengan kekuatan dan kecepatan gerak, dan dapat didefinisikan sebagai kerja per unit
waktu (gaya x jarak/waktu). Dalam beberapa cabang olahraga, power menjadi komponen
yang sangat penting untuk mencapai prestasi puncak. Untuk memperoleh gambaran
tentang tingkat daya ledak otot pada pemain bola voli UMS. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua pemain bola voli putra dan putri UMS dan Sampel dalam penelitian ini
adalah sebanyak 24 pemain bola voli putra dan putri. Penelitian ini merupakan penelitian
non-eksperimental (penelitian deskriptif) dengan desain cross sectional. Dalam penelitian
ini, kami hanya mendeskripsikan gambaran besaran power pada setiap atlit yang berbedabeda. Kami akan mendeskripsikan besaran power berdasarkan faktor usia, faktor jenis
kelamin, dan faktor IMT (Indeks Massa Tubuh). Hasil penelitian yang dilakukan pada
pemain basket di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Didapatkan kesimpulan bahwa
pada kelompok pemain voli Putra responden dengan daya ledak (Power) dengan kategori
baik sebanyak 8 responden, responden dengan kategori daya ledak (Power) sedang
sebanyak 4 responden. Sedangkan pada kelompok pemain voli Putri responden dengan
daya ledak (Power) dengan kategori baik sebanyak 5 responden, responden dengan
kategori daya ledak (Power) sedang sebanyak 8 responden.
Kata Kunci : Gambaran, Power, pemain bola voli.
Abstract
To achieve peak performance, players must have high performance. One component that
can produce high performance is power. Power (explosive power) is a measure of muscle
performance, which is related to strength and speed of motion, and can be defined as
work per unit of time (force x distance / time). In some sports, power is a very important
component to achieve peak performance. To get an idea of the level of explosive power
in UMS volleyball players. The population in this study were all UMS male and female
volleyball players and the samples in this study were 24 male and female volleyball
players. This research is a non-experimental research (descriptive study) with a cross
sectional design. In this study, we only describe the picture of the amount of power in
each athlete who is different. We will describe the amount of power based on age,
gender, and BMI (Body Mass Index). Results of research conducted on basketball players
at Muhammadiyah University Surakarta. It was concluded that in the volleyball players
group of respondents with explosive power (Power) with a good category of 8
respondents, respondents with the category of moderate power (Power) as much as 4
respondents. While in the Princess volleyball player group the respondents with explosive
power (Power) with a good category of 5 respondents, respondents with the category of
moderate power (Power) as many as 8 respondents.
Keywords: Overview, Power, volleyball players.
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1. PENDAHULUAN
Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu, dalam
pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu
luang, dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah mahkluk hidup yang
aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang
dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Keseimbangan kondisi
fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas
olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran
(refreshing dan relaksasi).(Agustan 2007). Dari bebagai cabang olahraga yang paling
banyak dimainkan Antara lain: Bola Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Badminton,
Tennis dan Base Ball.
Permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masingmasing tim berjumlah 6 orang. Setiap pemain memiliki keterampilan khusus yakni
sebagai pemukul, pengumpan, dan libero. Tujuan utama dalam permainan ini adalah
memukul bola ke arah bidang lapangan lawan sedemikian rupa sehingga lawan tidak
dapat mengembalikan bola. Salah satu teknik yang sangat penting dalam permainan
bola voli adalah smash. Smash adalah tindakan memukul bola ke bawah dengan
tenaga penuh, biasanya meloncat ke atas, masuk ke bagian lapangan lawan
(Robinson,1993: 13). Teknik smash adalah teknik paling sulit dan memiliki gerakan
yang komplek sehingga teknik smash harus dilatihkan pada atlet sejak dini karena
pada usia dini merupakan tahap yang rentan dengan kesalahan gerak teknik tehnik
dalam bermain voli melibatkan pula kemampuan vertical jump yang baik khususnya
pada saat smash dan block ball olehnya itu perlu digambarkan bagaimana daya ledak
otot pada pemain voli
Salah satu disiplin ilmu yang ikut berperan dalam membentuk atlet yang lebih
berprestasi adalah Fisioterapi. Fisioterapi secara etimologi terdiri dua unsur
yaitu "Fisio" yang berarti alam dan "Terapi" yang berarti pengobatan. Fisioterapi
secara umum adalah suatu upaya umum pelayanan kesehatan profesional yang
bertanggungjawab atas kapasitas fisik dan kemampuan fungsional yang
dilaksanakan dengan tindakan terarah dan berorientasi pada pemecahan dengan
menggunakan pendekatan ilmiah yang dilandasi oleh etika profesi. Dengan
demikian yang menjadi garapan fisioterapi adalah gerak dan fungsi yang
dimanifestasikan dalam kemampuan fungsional tiap individu.
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Untuk mencapai prestasi puncak, para pemain harus memiliki performa yang
tinggi. Salah satu komponen yang dapat menghasilkan performa tinggi adalah
power (daya ledak). Power (daya ledak) merupakan suatu ukuran dari performa
otot, yang berkaitan dengan kekuatan dan kecepatan gerak, dan dapat didefinisikan
sebagai kerja per unit waktu (gaya x jarak/waktu). Dalam beberapa cabang olahraga,
power menjadi komponen yang sangat penting untuk mencapai prestasi puncak. Pada
olahraga atletik lari sprint atau lari jarak pendek sangat membutuhkan daya ledak
(power) yang tinggi untuk mencapai garis finish. Pada olahraga permainan, seperti
olahraga sepak bola sangat membutuhkan power khususnya bagi pemain depan yang
tergolong penyerang. Pemain depan harus memiliki daya ledak yang tinggi untuk
melampaui pemain belakang dalam beradu kecepatan gerak. Begitu pula pada
olahraga bola basket dan bola voli, pemain depan yang khususnya melakukan
serangan harus memiliki daya ledak yang tinggi untuk dapat meloncat semaksimal
mungkin.sehingga mampu menyerang daerah lawan dengan efektif.
Ada beberapa tes daya ledak (power) seperti loncat tegak (vertical jump test),
lompat jauh tanpa awalan (standing long jump test), dan loncat tiga kali (triple jump
test). Pada beberapa cabang olahraga, power termasuk kedalam bagian dari tes
kemampuan fisik untuk mengukur daya ledak atlet antara lain anggar, angkat besi,
atletik nomor sprint, atletik nomor lempar dan nomor lompat, bola basket, Bola voli
dan sepak bola dan lain-lain. Dari beberapa tes daya ledak diatas, kami hanya
melakukan tes loncat tegak (vertical jump) pada pemain bola voli UMS. Tes
loncat tegak merupakan salah satu tes power yang sangat umum digunakan
dalam berbagai seleksi atlet serta tes ini juga dapat digunakan pada pemain bola
basket yg bukan atlit dan tes ini sangat cocok untuk mengukur daya ledak dari
kedua tungkai. Untuk mendapatkan gambaran hasil pengukuran tes loncat tegak
(vertical jump test) pada cabang olahraga voli, maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang gambaran evaluasi hasil tes loncat tegak pada beberapa atlet
bola voli pada pemain bola voli UMS.

2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental (penelitian deskriptif) dengan
desain cross sectional. Dalam penelitian ini, kami hanya mendeskripsikan gambaran
besaran power pada setiap atlit yang berbeda-beda. Kami akan mendeskripsikan
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besaran power berdasarkan faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor IMT (Indeks
Massa Tubuh). Pada kelompok trained (olahragawan), besaran power juga berbedabeda pada beberapa atlit, seperti cabang olahraga yang banyak menuntut strength dan
power akan menghasilkan power yang lebih besar daripada cabang olahraga yang
hanya menuntut endurance. Faktor usia, jenis kelamin, dan faktor indeks massa tubuh
juga dapat mempengaruhi besaran power pada pemain.
Usia
Daya ledak
(power) Otot

Jenis Kelamin
Indeks Massa Tubuh
2.1 Variabel Penelitian
Identifikasi Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel
dependen.
a. Variabel independen (variabel bebas) yaitu faktor usia, faktor jenis kelamin,
dan faktor IMT (Indeks Massa Tubuh).
b. Variabel dependen (variabel terikat) yaitu daya ledak (power) otot.
Data yang diperoleh merupakan data primer, yaitu data yang berasal dari hasil
pemeriksaan fisik berupa tes daya ledak (power) pada pemain bola basket UMS.
Kemudian, data tersebut diolah dengan analisis deskriptif melalui program SPSS
versi 20 untuk disajikan dalam tabel dan dilengkapi dengan narasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Subjek dalam
penelitian ini adalah Mahasiswa pemain bola voli putra dan putri di Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang diambil adalah sebanyak 24 subjek yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi Dan bersedia untuk dijadikan subjek
penelitian. Kemudian subjek diminta untuk melakukan Vertical Jump Test yang
bertujuan untuk mengukur power (daya ledak). Vertical Jump Test dilakukan
sebanyak 2 kali dan data digunakan adalah skore terbaik.
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3.1 Hasil Penelitian
a) Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin
Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin pada penelitian
diketahui subjek penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang
(50%) sedangkan subjek penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 12
orang (50%).
b) Karakteristik subjek berdasarkan umur
Tabel 1 Karakteristik subjek berdasarkan umur
Umur

Putra

Putri

18

6

5

19

3

2

20

3

2

21

-

3

(tahun)

Karekteristik subjek berdasarkan umur pada kelompok putra diketahui bahwa
subjek yang berumur 18 tahun pada kelompok ini berjumlah 6 orang, subjek yang
berumur 19 tahun terdapat 3 orang, subjek yang berumur 20 tahun berjumlah 3
orang. Umur termuda pada kelompok Putra adalah 18 tahun dan umur tertua
adalah 20 tahun.
Karakterisitik subjek berdasarkan umur pada kelompok putri diketahui bahwa,
subjek yang berumur 18 tahun pada kelompok ini berjumlah 5 orang, subjek yang
berumur 19 tahun terdapat 2 orang, subjek yang berumur 20 tahun berjumlah 2
orang, subjek yang berumur 21 tahun terdapat 3 orang. Umur termuda pada
kelompok perlakuan adalah 18 tahun, dan umur tertua adalah 21 tahun.
c) Karakteristik Subjek penelitian berdasarkan Indeks masa tubuh (IMT)
Tabel 2 Karakteristik Subjek penelitian berdasarkan IMT
Statistik

Putra

Putri

Skor terendah

18,14

17,57

Skor tertinggi

23,14

24,76

Rata-rata

20,04

20,41

Median

19,68

20,06

Standar Deviasi

1,5683

2,2759
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Karekteristik subjek berdasarkan IMT pada kelompok putra diketahui bahwa IMT
terendah pada kelompok Putra adalah 18,14. IMT tertinggi pada kelompok putra
sebesar 23,14 sedangkan nilai rata-rata IMT pada kelompok putra sebesar 20,24.
Karekteristik subjek berdasarkan IMT pada kelompok putri diketahui bahwa IMT
terendah pada kelompok putri adalah 17,57. IMT tertinggi pada kelompok putri
sebesar 24,76 sedangkan nilai rata-rata IMT pada kelompok putri sebesar 20,41.
3.2 Hasil Analisis data
Analisis deskriptif menjelaskan tentang daya ledak otot tungkai yang dinilai
melalui Vertical jump test pada kelompok pemain bola voli putra dan putri. Pada
masing – masing kelompok akan melakukan 2 kali vertikal jump test. Hasil
Vertical jump test pada masing – masing kelompok adalah sebagai berikut :
Tabel 3 Analisis diskriptif Vertical jump test
Statistik

Putra

Putri

Skor terendah

43

37

Skor tertinggi

70

54

Rata-rata

54,83

46,25

Median

53,00

45,50

Standar Deviasi

8,1445

5,1895

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pada kelompok kelompok Putra
nilai lompatan rata – rata yang didapatkan adalah sebesar 54,83 cm, nilai
lompatan terendah adalah 43 cm dan nilai lompatan tertinggi adalah 70 cm. Pada
kelompok putri diketahui bahwa nilai rata-rata yang didapatkan adalah sebesar
46,25 cm, dengan nilai lompatan terendah 37 cm dan nilai lompatan tertinggi pada
uji 54 cm.
3.3 Pembahasan
3.3.1 Karakterisrik Responden
Penelitian ini menggunakan 24 subyek penelitian yang terdiri dari 12 pemain
bola voli putra dan 12 pemain bola voli putri di Universitas Muhammadiyah
Surakarta. Berdasarkan hasil penelitan diketahi bahwa usia termuda pada
kelompok pemain bola voli putra adalah 18 tahun, umur tertua pada kelompok
bola voly putra berumur 20 tahun, sedangkan pada kelompok pemain bola
6

voly putri umur termuda adalh 18 tahun dan umur tertua pada kelompok
pemain bola voly putri berumur 21 tahun.
Karekteristik subjek berdasarkan IMT pada kelompok putra diketahui bahwa
IMT terendah pada kelompok Putra adalah 18,14. IMT tertinggi pada
kelompok putra sebesar 23,14 sedangkan nilai rata-rata IMT pada kelompok
putra sebesar 20,24. Karekteristik subjek berdasarkan IMT pada kelompok
putri diketahui bahwa IMT terendah pada kelompok putri adalah 17,57. IMT
tertinggi pada kelompok putri sebesar 24,76 sedangkan nilai rata-rata IMT
pada kelompok putri sebesar 20,41.dan rata – rata usia kelompok kontrol
adalah tahun.
Tabel 4 Hasil Penilaian IMT
Putra

IMT
frekuensi

Putri

Prosentase Frekuensi
12,5 %

3

Prosentase

Underweight

3

12,5 %

Normoweight

9

37,5 %

9

37,5 %

Overweight

-

-

-

-

Karakteristik indeks masa tubuh pada penelitian ini digambarkan seperti pada
diagram dibawah ini :

PUTRI

PUTRA

Gambar 1 Indesks masa Tubuh
Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa pada Kelompok pemain bola
voly putra subyek penelitian yang meliliki indeks masa tubuh ketegori
7

Underweight sebanyak 3 responden, sedangkan subyek yang memiliki
kategori Normoweight sebanyak 9 responden. Pada kelompok pemain bola
voly putri subyek penelitian yang meliliki indeks masa tubuh ketegori
Underweight sebanyak 3 responden, sedangkan subyek yang memiliki
kategori Normoweight sebanyak 9 responden.
Gambaran daya ledak (Power) otot pada pada pemain bola Voli UMS
Daya ledak atau power adalah kemampuan melakukan gerakan secara
eksplosif (Mochamad Sajoto, 1988: 55). Power menyangkut kekuatan dan
kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan eksplosif serta melibatkan
pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam waktu yang secepatcepatnya. Pendapat di atas didukung oleh KONI Pusat bahwa “Daya ledak
otot (power) ialah kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok otot
untuk melakukan kerja fisik secara eksplosif”. Power adalah hasil kali
kekuatan dengan kecepatan. Wujud gerak dari power adalah eksplosif
(Sukadiyanto, 2002: 96).
Daya Ledak Otot adalah kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok
otot untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif, intensitas kontraksi otot
kepada pengarahan sebanyak mungkin motor unit serta kepadatan volume otot
(Rinaldy, 2007:60). Menurut Refiater (2012:667) Power ( Daya / tenaga )
Adalah kemampuan mengeluarkan kekuatan / tenaga maksimal dalam waktu
yang tercepat. Rinaldy beranggapan bahwa salah satu faktor dasar yang
mempengaruhi kemampuan seorang atlit dalam suatu cabang olahraga adalah
daya ledak otot tungkai.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pada kelompok
kelompok Putra nilai lompatan rata – rata yang didapatkan adalah sebesar
54,83 cm, nilai lompatan terendah adalah 43 cm dan nilai lompatan tertinggi
adalah 70 cm. Pada kelompok putri diketahui bahwa nilai rata-rata yang
didapatkan adalah sebesar 46,25 cm, dengan nilai lompatan terendah 37 cm
dan nilai lompatan tertinggi pada uji 54 cm.
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Tabel 5 Daya Ledak Power Pemain bola Voli UMS
Putra

Daya ledak
(Power)

frekuensi

Putri

Prosentase Frekuensi

Prosentase

Baik

8

33,3 %

5

20,8 %

Sedang

4

16,6 %

7

29,1 %

Kurang

-

-

-

-

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada kelompok pemain voli Putra
responden dengan daya ledak (Power) dengan kategori baik sebanyak 8
responden, responden dengan kategori daya ledak (Power) sedang sebanyak 4
responden. Sedangkan pada kelompok pemain voli Putri responden dengan
daya ledak (Power) dengan kategori baik sebanyak 5 responden, responden
dengan kategori daya ledak (Power) sedang sebanyak 8 responden. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa pada kelompok pemain bola voli putra
memiliki daya ledak (Power) yang lebih baik dibandingkan daya ledak
(Power) pemain bola voli putri. Secara biologis laki-laki dan wanita akan
berbeda kekuatan dan kecepatan karena adanya hormon testosteron pada lakilaki dan wanita. Perbedaan terjadi sangat mencolok setelah mengalami
pubertas karena adanya perbedaan proporsi dan besar otot dalam tubuh. Pada
umur 18 tahun ke atas laki-laki mempunyai kekuatan dua kali lebih besar
daripada wanita (Powers dan Howleys 2004).
Karakteristik otot rangka secara fisiologis ada 4 aspek yaitu: contractility
yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon (memendek) bila
dirangsang. Exstensibility (distensibility) yaitu kemampuan otot untuk
memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut bila
otot rangka diberi beban. Elasticity yaitu

kemampuan otot untuk kembali

kebentuk dan ukuran semula setelah mengalami exstensibility atau
distensibility (memanjang) atau contractility (memendek). Exsitability electric
yaitu kemampuan untuk merespon terhadap rangsangan tertentu dengan
memproduksi sinyal-sinyal listrik disebut tindakan potensi (Tortora dan
Derrickson, 2009).
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Otot rangka memperlihatkan kemampuan berubah yang besar dalam
memberi respon terhadap berbagai bentuk latihan (Sudarsono, 2009).
Beberapa unit organ tubuh akan mengalami perubahan akibat dilakukan
pelatihan. Latihan daya ledak akan meningkatkan diameter myofibrialir otot.
(Nala, 2011). Dengan latihan yang teratur, akan memberikan beberapa efek
positif terhadap otot, bahkan perubahan adaptif jangka panjang dapat terjadi
pada serat otot, yang memungkinkan untuk respon lebih efisien terhadap
berbagai jenis kebutuhan pada otot (Wiarto, 2013).
Kekuatan otot pada anak-anak berbeda dengan usia remaja atau dewasa.
Kemampuan otot menurun pada usia lanjut. Saat berusia 5-15 tahun terjadi
penambahan jumlah aktin dan miosin pada otot sehingga terjadi hipertrofi
otot. Pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik berupa penambahan massa otot
dan perkembangan saraf. Saat usia 17-18 tahun terjadi penambahan massa
otot akibat dari adanya suatu proses latihan yang ditandai dengan
meningkatnya miofibril, aktin, miosin, sarkoplasma, dan jaringan ikat. Selain
ditentukan oleh pertumbuhan fisik, kekuatan otot ini ditentukan oleh aktivitas
otot.
Daya ledak otot dapat didefinisikan sebagai kekuatan dikalikan dengan jarak
dibagi dengan waktu atau kekuatan dikalikan dengan kecepatan (William dan
David, 2012). Force (kekuatan) memainkan peran kunci dalam produksi daya
ledak dan jika tidak dipertahankan dengan latihan dapat mengakibatkan
penurunan atau tidak ada perubahan dalam produksi daya ledak. Kekuatan
mengacu pada beban dikalikan dengan percepatan sedangkan kecepatan
adalah jarak dibagi dengan waktu dari gerakan (William dan David, 2012).
Daya ledak puncak dicapai dengan kekuatan sedang hingga minimal pada
kecepatan menengah (Hoffman, 2012).
Aksi konsentris otot tidak menghasilkan banyak kekuatan (Hoffman, 2012).
Namun, output daya ledak dapat ditingkatkan lebih besar ketika gerakan
eksentrik dan konsentris digunakan bersama-sama untuk mengambil
keuntungan dari sifat elastis otot dalam siklus stretch-shortening cycle (SSC)
(William dan David, 2012). Siklus ini dimulai dengan gerakan balasan yang
cepat mengakibatkan peregangan otot target melalui aksi eksentrik. Otot
memiliki kemampuan untuk diregangkan karena memiliki komponen elastis,
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yang terdiri dari jaringan ikat yang mengelilingi setiap lapisan jaringan otot.
Ketika otot diregangkan, mechanoreceptors khusus yang terletak di dalam otot
yang dikenal sebagai serat muscle spindle juga menggeliat dan mengirim
umpan balik ke sistem saraf pusat. Umpan balik ini menyebabkan sinyal
langsung dari serat otot untuk berkontraksi. Keterlibatan SSC dalam latihan
memberikan output daya ledak yang lebih besar (Duchateau dan Enoka,
2011).
Pada olahraga bola voli pelatihan daya ledak ini sangat berhubungan dengan
kemampuan jumping pemain itu sendiri. Jadi jumping yang baik harus mutlak
dimiliki oleh pemain bola voli, sebab dengan jumping yang tinggi dapat
memudahkan kita dalam menempatkan bola di daerah kosong lawan atau pada
saat mendapat peluang untuk mematikan bola dan memperoleh rally (Hertogh.
2002). Contohnya dapat dilihat ketika seorang pemain saat melakukan smash
dan lawan yang berusaha membendung bola. Pemain yang memiliki jumping
lebih tinggi akan mudah mengatur penempatan bola dan mengarahkannya di
tempat yang kosong tanpa harus menyangkut net. Begitu pula sebaliknya bila
kemampuan jumping yang dimiliki blocker lebih tinggi yang melakukan
smash maka bola pun tidak akan mudah melewati net atau peluang mematikan
bola akan semakin kecil. Melalui contoh ini dapat memperjelas bahwa
perlunya kemampuan jumping yang baik bagi setiap pemain voli.
Tinggi rendahnya jumping dipengaruhi oleh daya ledak otot tungkai pada saat
hendak melakukan tolakan. Daya ledak otot tungkai terjadi akibat saling
memendek dan memanjang otot tungkai atas bawah yang didukung oleh
dorongan otot kaki dengan kekuatan dan kecepatan maksimal (Sajoto, 2002).
Peningkatan power tungkai yang menghasilkan jumping yang baik merupakan
gerakan yang komplit didukung oleh beberapa aspek pendukung lainnya yang
saling berkaitan yaitu fleksibilitas komponen sendi, kekuatan tendon otot,
keseimbangan kerja otot, fleksibilitas otot serta ketahanan otot.

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Hasil

penelitian

yang

dilakukan

pada

pemain

basket

di

Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Didapatkan kesimpulan bahwa pada kelompok
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pemain voli Putra responden dengan daya ledak (Power) dengan kategori baik
sebanyak 8 responden, responden dengan kategori daya ledak (Power) sedang
sebanyak 4 responden. Sedangkan pada kelompok pemain voli Putri responden
dengan daya ledak (Power) dengan kategori baik sebanyak 5 responden,
responden dengan kategori daya ledak (Power) sedang sebanyak 8 responden.
4.2 Saran
a) Bagi Peneliti
Diharapkan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian
yang berbeda, variabel yang berbeda, jumlah populasi dan sampel penelitian
lebih banyak sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik.
b) Bagi pemain basket
Dapat dijadikan sebagai salah satu wacana untuk meningkatkan lompatan
pada latihan Vertical jump test. Sehingga diharapkan dapat berguna pada saat
latihan maupun pertandingan.
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