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Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin  mengetahui pengaruh latihan pliometrik 

Lateral Jump Over Barrier dan Lateral Jump With Single Leg terhadap daya ledak otot 

tungkai. Jenis penelitian adalah eksperimen, menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian adalah seluruh siswa  SMA Negeri 1 Mantup yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepakbola sebanyak 39 siswa.  Kemudian dibagi menjadi tiga kelompok 

(Pliometrik Lateral Jump Over Barrier  kelompok 1, Pliometrik Lateral Jump With Single 

Leg kelompok 2 dan kontrol kelompok 3) pembagian kelompok menggunakan teknik 

random. Untuk mengetahui daya ledak otot tungkai tiap siswa sebelum dan sesudah 

pemberian treatment dilakukan tes dan pengukuran. Analisis data dengan menggunakan 

Uji-t dan Anovayang diteruskan ke penghitungan Last Significant Difference dan Scheffe. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrierdan 

dapat memberikan peningkatan yang signifikan (p = 0,000 < 0,05). Latihan pliometrik 

LateralJump With Single Legdapat memberikan peningkatan yang signifikan (p = 0,000 

<0,05). Terdapat perbedaan yang sigifikan antara latihan pliometrik Lateral Jump Over 

Barrierdan LateralJump With Single Leg dengan perbedaan 1,373 dan nilai Sig. (p = 0,01 < 

0.05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh latihan pliometrik Lateral Jump Over 

Barrier dan Lateral Jump With Single Leg terhadap daya ledak otot tungkai,jenis 

terbaikuntuk peningkatan daya ledak otot tungkai adalah latihan pliometrik Lateral Jump 

Over Barrier.  

 

Kata Kunci: Pliometrik, Lateral Jump Over Barrier, Lateral Jump With Single Leg dan 

daya ledak otot tungkai. 

 

PENDAHULUAN 

Kondisi fisik adalah satu prasyarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan 

prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat 

ditunda atau ditawar-tawar lagi (Sajoto, 1995: 8). Kebanyakan cabang olahraga selalu 

memerlukan kondisi fisik yang baik khususnya pada daya ledak, Radcliffe dan Farentino 

(dalam Rosi, 2009: 1) menyatakan bahwa daya ledak adalah faktor utama dalam 

pelaksanaan segala macam ketrampilan gerak dalam berbagai cabang olahraga. Dalam 

permainan sepakbola sering menggunakan daya ledak. kerena dalam 90 menit pemain 

membuat ledakan eksplosif sangat banyak seperti saat menendang, tackling, melompat, 

berlari dan merubah kecepatan  (Bangsbo dalam Ronnestaddkk, 2008: 3). Meylan dan 

Malatesta(2009: 1) menjelaskan bahwa sepakbola adalah olahraga yang sangat eksplosif 

dengan sprint pendek, melompat, dan percepatan atau  perlambatan. Latihan beban 

merupakan tipe terbaik untuk memperbaiki penampian fisik dalam olahraga (Laura dalam 

Rosmawati, 2007: 172).  

Latihan beban dapat dicapai dengan menggunakan berbagai macam metode latihan 

termasuk latihan yang menggunakan beban tubuh, latihan dengan menggunakan bola 

kesehatan (medicine ball),circuit training dan latihan pliometrik (Kent dalam Teguh, 2003: 
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42). Latihan pliometrik adalah suatu bentuk latihan yang memungkinkan otot bisa 

mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Chu, 1998: 

1).Latihanplometriktelah terbuktimenjadisalah satu metode yang palingefektif 

untukmeningkatkandaya ledak (Bal dkk, 2012: 1). Dalam latihan pliometrik Standing 

Jumps khusus untuk permainan sepakbola adalah pliometrik Lateral Jump Over Barrier 

dan LateralJump With Single Leg (Chu, 1998: 90). 

 

Metode Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini adalah eksperimen, eksperimen adalah suatu cara untuk 

mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga untuk mencari 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Maksum, 2009: 15). Rancangan dalam 

penelitian ini adalah “rondomized control group pretest-posttest” (Maksum,2009: 49). 

Dalam penelitian ini untuk mengukur pre-test maupun post-test pada daya ledak otot 

tungkai didapatkan dengan mengukur kemampuan vertical jumpmenggunakan  jump meter 

digital (MD). Kemudian daya ledak otot tungkai dihitung berdasarkan unit formula 

(kg.m/sec) Lewis Nomogram (Fox, 1993 dalamRosmawati, 2007) dengan rumus:  

 

 

 

Keterangan: 

P = Daya ledak (power) 

D =  Hasil vertical jump 

 

Analisis data dengan menggunakan Uji-t dan Anova yang diteruskan ke penghitungan 

Last Significant Difference dan Scheffe. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel.1 Deskriptif Data Daya Ledak Otot Tungkai 

Kelompok Latihan 
Rata-Rata (Joul) 

Pre-Test Post-Test Beda 

Pliometrik Lateral Jump Over Barrier 87,93 94,75 6,82 

Pliometrik Lateral Jump With Single Leg 87,10 92,55 5,44 

Latihan Konvensional 88,72 90,08 1,35 

 

Hasil pengukuran daya ledak otot tungkai sebelum diberikan latihanpliometrik Lateral 

Jump Over Barrier (pre-test) memiliki rata-rata sebesar 87,93 Joule. Hasil pengukuran 

daya ledak otot tungkai setelah diberikan latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrier 

(post-test) memiliki rata-rata sebesar 94,75 Joule Perubahan daya ledak otot tungkai setelah 

diberikan latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrier (post-test) memiliki perubahah 

rata-rata sebesar 6,82 Joule. Hasil pengukuran daya ledak otot tungkai sebelum diberikan 

latihan pliometrik Lateral Jump With Single Leg(pre-test) memiliki rata-rata sebesar 87,10 

 P = .  
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JouleHasil pengukuran daya ledak otot tungkai setelah diberikan latihan pliometrik Lateral 

Jump With Single Leg (post-test) memiliki rata-rata sebesar 92,55 Joule. Perubahan daya 

ledak otot tungkai setelah diberikan latihan pliometrik Lateral Jump With Single Leg (post-

test) memiliki perubahan rata-rata sebesar 5,44 Joule. Hasil pengukuran daya ledak otot 

tungkai latihan konvensional (pre-test) memiliki rata-rata sebesar 88,72 Joule. Hasil 

pengukuran daya ledak ototlatihan konvensional (post-test) memiliki rata-rata sebesar 90,08 

Joule. Perubahan daya ledak otot tungkai selama latihan konvensional (post-test) memiliki 

perubahan rata-rata sebesar 1,35 Joule 

 

Tabel. 2 Hasil Uji Beda Rata-Rata Sampel Berpasangan 

Daya Ledak Otot Tungkai Mean 
Mean 

Differences 
t Df 

Sig 

(2-tailed) 

L.J.O.B 
Post-test 94,75 

6,82 21,11 12 0,000 

Pre-test 87,93 

L.J.W.S.L 
Post-test 92,55 

5,44 20,99 12 0,000 

Pre-test 87,10 

Konvensional 
Post-test 90,00 

1,35 5,89 12 0,000 
Pre-test 88,72 

 

Hasil uji beda rata-rata sampel berpasangan menunjukkan bahwa latihan pliometrik 

Lateral Jump Over Barrierdan dapat memberikan peningkatan yang signifikan sig 2-tailed 

= 0,000 < 0,05. Latihan pliometrik LateralJump With Single Legdapat memberikan 

peningkatan yang signifikan sig 2-tailed = 0,000 <0,05. Untuk kelompok kontrol (latihan 

konvensional) dapat memberikan peningkatan yang signifikan sig 2-tailed = 0,000 <0,05. 

 

Tabel. 3UjiBeda Antar Kelompok (Anova) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 210.097 2 105.048 

107.976 .000 Within Groups 35.024 36 .973 

Total 245.121 38  

 

Hasil uji beda antar kelompok menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrier, pliometrik Lateral Jump With Single Leg 

dan kelompok kontrol terhadap daya ledakotot tungkai. 

 

 

 

 

 

 

 



Budiman Agung Pratama 

 

4 

 

 
EFEKTOR No.23, Oktober,Tahun 2013 

 

Tabel. 4 Hasil Uji Beda Rata-Rata Antar Kelompok 

Dependent Variable:Power.Otot.Tungkai 

 (I) Latihan (J) Latihan Mean Difference (I-J) Sig. 

LSD 

Lateral Jump Over Barrier 

Lateral Jump With 

Single Leg 
1.37385

*
 .001 

Kontrol 5.46462
*
 .000 

Lateral Jump With Single 

Leg 

Lateral Jump Over 

Barrier 
-1.37385

*
 .001 

Kontrol 4.09077
*
 .000 

Kontrol 

Lateral Jump Over 

Barrier 
-5.46462

*
 .000 

Lateral Jump With 

Single Leg 
-4.09077

*
 .000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Hasil analisisi LSD di atas menunjukkan bahwa ketiga kelompok tersebut ternyata 

berbeda secara signifikan. Dengan demikian latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrier, 

Lateral Jump With Single Leg dan kelompok kontrol memberikan perbedaan peningkatan 

terhadap daya ledak otot tungkai. 

 

Tabel. 5 Hasil Perbandingan Peningkatan Dari Masing-Masing Kelompok 

 

(I) Latihan (J) Latihan 

Mean Difference 

(I-J) Sig. 

Lateral Jump Over Barrier Lateral Jump With Single Leg 1.37385
*
 .004 

Kontrol 5.46462
*
 .000 

Lateral Jump With Single Leg Lateral Jump Over Barrier -1.37385
*
 .004 

Kontrol 4.09077
*
 .000 

Kontrol Lateral Jump Over Barrier -5.46462
*
 .000 

Lateral Jump With Single Leg -4.09077
*
 .000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Dari hasil perhitungan perbandingan masing-masing kelompok menggunakan Uji 

Scheffedi atas dapat diintepretasikan bahwa latihan  pliometrik Lateral Jump Over Barrier 

berbeda secara signifikan dengan latihan pliometrik Lateral Jump With Single Leg, begitu 

juga perbandingan antara latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrier dengan latihan 

kelompok konvensional (kontrol) berbeda secara signifikan, untuk latihan pliometrik 

Lateral Jump With Single Leg juga memiliki perbedaan secara signifikan dengan latihan 

kelompok konvensional (kontrol). 
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DISKUSI 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat direkomendasikan bahwa latihan pliometrik dapat 

meningkatkan daya ledak otot tungkai. Peneliti sebelumnya  juga telah membuktikan 

bahwa pliometrik dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai, (Adams dkk, 1992; Andrest 

dkk, 1944; Babi dkk., 1987; Bobbert, 1990 dalam  Miller dkk, 2006: 459). Oleh karena itu 

latihan pliometrik merupakan salah satu metode paling efektif untuk meningkatkan daya 

ledak otot tungkai (Bal dkk, 2012: 29). Dalam latihan untuk memperoleh hasil daya ledak 

otot tungkai yang maksimal maka diperlukan beban latihan dan intensitas yang sesuai, 

karena menurut Nossek (1982: 37) beban latihan sangat mempengaruhi perkembangan 

kualitas fisik. Beban latihan pada penelitian ini menggunakan pembebanan yang semakin 

meningkat setelah 4 kali latihan (Helebrandt dan Houtz, 1956, dan Fox, 1989 dalam 

Bompa, 2009: 47), untuk intensitas dalam penelitian ini mulai dari 30% - 80% dari 1 kali 

repetisi maksimal ( Waston, dkk dalam Bompa, 2009: 272). Sedangkan repetisi yang 

digunakan adalah 6 kali (Bompa, 2009: 274). Dalam penelitian ini set yang digunakan 

menyesuaikan volume latihan dan semakin meningkat setelah  4 kali latihan. Berdasarkan 

rekomendasi para ahli durasi dan frekuensi untuk jenis anaerobik adalah selama 8-10 

minggu (Wilmore dalam Sajoto, 1988: 210)  dan 3 kali dalam satu minggunya (Fox 1988: 

297). 

 

Pengaruh Latihan Pliometrik Lateral Jump Over Barrier 

Jenis latihan pliometrik Lateral Jump  adalah jenis latihanyang dapatdigunakan untuk 

mengembangkandaya ledak (power) dankelincahan (agility)(Quinn, 2011: 1). Hal ini 

semakin  menunjukkan bahwa pemberian latihan Lateral Jump Over Barrier benar-benar 

berpengaruh terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai. Beberapa jenis latihan 

pliometrik (hurdling and skipping)merupakan jenis latihan pliometrik yang dilakukan 

dengan dua kaki, dan hasilnya dapat  meningkatkan kemampuan jumping (Diallo dkk, 

2001).Menggunakan keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa saat melakukan gerakan 

melompat ke samping berat badan berfungsi sebagai resistance, sendi lutut sebagai 

falcrum, sedangkan fleksi lutut merpakan penghasil gaya. Fleksi lutut melibatkan otot 

musculus gastrocnemius, musculus soleus dan musculus proneus (Radcliffe dan Farentinos, 

1999 :16). Dari ketiga otot tersebut musculus gastrocnemius lebih efektif sebagai fleksi 

lutut (Hartono, 2007: 112). Berdasarkan analisis dan beberapa teori yang telah 

dikemukakan, dapat diambil sebuah pengetahuan bahwa otot yang sangat berperan dalam 

memberikan tenaga saat melakukan gerakan pliometrik Lateral Jump Over Barrier adalah 

musculus gastrocnemius, namun perlu diadakan penelitian yang lebih jauh mengenai hal 

tersebut. 

 

Pengaruh Latihan Pliometrik Lateral Jump With Single Leg 

Dari perhitungan didapatkan bahwapemberian latihan pliometrik Lateral Jump With 

Single Leg benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai. Untuk 

memperkuat hasil penelitian menurut Quinn (2011: 1) menyatakan bahwa jenis pliometrik 

Lateral Jump  adalah jenis latihanyang dapatdigunakan untuk mengembangkan daya ledak 

(power) dankelincahan (agility).Dengan gerakan pliometrik ini melompat kesamping hanya 

ditahan dengan satu kaki, Lateral Jump With Single Legakan menghasikakan penekanan 

yang lebih besar pada otot tungkai ditambah dengan gerakan yang sangat cepat, maka dapat 

dipastikan latihan tersebut akan memberikan peningkatan terhadap daya ledak otot tungkai. 

Karena mengingat unsur daya ledak itu sendiri yaitu gabungan antara unsur  kekuatan dan 
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kecepatan, dan hal itu sudah terbukti secara empirik. Secara kinesiologi dan biomekanik 

peneliti berasumsi bahwa otot yang lebih efektif dalam gerakan latihan pliometrik Lateral 

Jump With Single Leg memiliki persamaan dengan gerakan latihan Lateral Jump Over 

Barrier karena sama-sama bergerak melompat ke samping melewati cone, yang 

membedakan hanya pada kaki tumpuh. Asumsi tersebut didasari oleh sifat otot yang 

agonist (otot sebagai penggerak utama apabila gerakan suatu segmen tubuh dihasilkan oleh 

konsentrik otot tersebut) (Hartono, 2007: 45). 

 

Perbedaan Kedua Jenis Latihan 

Berdasarkan analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa latihan pliometrik Lateral 

Jump Over Barrier memberikan peningkatan terbesar terhadap daya ledak otot tungkai dan 

memiliki perbedaan yang signifikan dengan latihan pliometrik Lateral Jump With Single 

Leg. Hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa latihan Lateral Jump Over Barrier 

adalah jenis latihan yang lebih efektif untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai. Hal 

tersebut senada dengan pernyataan Malisoux dkk, (2005, 771) menyatakan bahwa jumping 

dapat ditingkatkan lebih besar melalui kecepatan vertikal pada saat take off.  

 

SIMPULAN 

Sesuai dengan hasil analisis dan diskusi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh latihan pliometrik Lateral Jump Over Barrier dan Lateral Jump With Single Leg 

terhadap daya ledak otot tungkai, sedangkanjenis terbaikuntuk peningkatan daya ledak otot 

tungkai bagi cabang olahraga sepakbola adalah latihan pliometrik Lateral Jump Over 

Barrier. 
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