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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pada masa sekarang ini orang aktif dan tekun berolahraga sebagian besar 

terutama untuk tujuan prestasi. Sehingga biasanya jenis olahraga yang mereka 

minati adalah jenis olahraga yang sering dipertandingkan baik di tingkat daerah, 

nasional maupun internasional. Dari berbagai jenis olahraga prestasi yang ada, 

beladiri merupakan salah satu cabang olahraga yang berkembang di Indonesia. 

Olahraga beladiri yang ada di Indonesia antara lain Tae Kwon Do, Pencak Silat, 

Karate, Kempo, Yudho, dan sebagainya. 

Tae Kwon Do sebagai salah satu cabang olahraga beladiri yang 

berkembang di Indonesia, dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, 

terutama anak-anak dan remaja. Hal ini bukan berarti bahwa orang dewasa atau 

orang tua tidak ada yang mengikuti latihan Tae Kwon Do. Karena keanggotaan 

Tae Kwon Do terbuka untuk umum, sehingga tidak menutup kemungkinan orang 

yang sudah dewasa untuk mengikuti latihan. 

Bagi peserta latihan Tae Kwon Do, prestasi yang setinggi-tingginya, 

adalah merupakan suatu hal yang sangat diinginkan. Untuk mencapai prestasi 
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tersebut banyak faktor yang ikut menentukan. Menurut Sudjarwo (1991:10), 

secara umum ada dua faktor yang menentukan pencapaian prestasi, yaitu : 

1. Faktor Indogen  
a. Bentuk dan proporsi tubuh yang sesuai dengan cabang yang 

dipilihnya. 
b. Kemampuan fisik seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, 

ketahanan, koordinasi, dan sebagainya. 
c. Kesehatan baik fisik maupun mental. 
d. Ketrampilan sebagai pengusaha teknik dan taktik. 
e. Aspek kejiwaan yang baik seperti kepribadian, disiplin, ketekunan, 

daya pikir, dan kesungguhan. 
f. Pengalaman bertanding sebagai usaha untuk meningkatkan 

ketrampilan menuju kematangan juara. 
2. Faktor Eksogen 

a. Kerjasama antar Coach, asisten pelatih, atlit dan semua orang yang 
terlibat dalam proses kepelatihan. 

b. Kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang 
tersedia. 

c. Kepengurusan dan organisasi cabang olahraga yang bertanggung 
jawab. 

d. Lingkungan hidup atlit yang menunjang. 
e. Fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang menjamin 

kehidupan atlit. 
Agar prestasi yang maksimal dapat dicapai, faktor-faktor tersebut harus 

dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam menyusun dan melaksanakan 

program latihan. 

Kurikulum latihan Tae Kwon Do disusun dan ditentukan oleh Pengurus 

Besar Tae Kwon Do Indonesia berdasarkan ketentuan dari World Tae Kwon Do 

Federation (WTF), yaitu badan Tae Kwon Do dunia. Untuk memperoleh sabuk, 

harus mengikuti latihan dan ujian yang diadakan oleh pengurus Daerah Tae Kwon 

Do Indonesia. Program latihan Tae Kwon Do terdiri dari latihan teknik dan 

latihan fisik. Latihan teknik yang diutamakan dalam Tae Kwon Do adalah teknik 

olah kaki yang berupa bermacam-macam tendangan, tanpa mengabaikan teknik 

elakan dan pukulan.  

Dalam program latihan Tae Kwon Do, kondisi fisik merupakan salah satu 

unsur yang sangat penting sehingga perlu mendapat perhatian. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa unsur kondisi fisik merupakan komponen yang vital dalam 
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rangka untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam olahraga termasuk dalam 

Tae Kwon Do. 

Dari hasil latihan Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo perlu 

dilakukan evaluasi dari semua faktor, diantaranya yaitu : terbatasnya jam latihan , 

metode latihan yang belum terprogram, dan kurangnya sarana dan prasarana, 

sehingga ini merupakan kendala dan menyulitkan bagi pihak pelatih.  

Latihan power otot tungkai merupakan sarana untuk meningkatkan 

kemampuan menendang. Dalam pelaksanaan latihan Tae Kwon Do hendaknya 

mengacu pada karakteristik dari gerakan Tae Kwon Do. Menendang merupakan 

faktor yang sangat menentukan untuk mendapatkan poin. Dalam hal ini 

keberadaan kemampuan otot tungkai sangat berperan penting untuk melakukan 

tendangan yang bagus.  

Untuk meningkatkan power otot tungkai, seorang pelatih harus cermat dan 

tepat dalam menerapkan metode latihan. Upaya meningkatkan kemampuan otot 

tungkai dapat dilakukan dengan latihan pliometrik double leg speed hops dan 

latihan squat. Radcliffe & Farentinos (1985, Chu, 1992) dalam penelitian 

Sarwono (1994:2) menyatakan, “pliometrik merupakan salah satu cara atau 

metode yang sangat baik untuk meningkatkan explosive power “. Sedangkan 

Harsono (1988:185) berpendapat, “latihan berbeban atau weight training adalah 

latihan-latihan yang sistematis dimana beban hanya dipakai sebagai alat untuk 

menambah kekuatan otot guna mencapai tujuan tertentu”. 

Berdasarkan dua pendapat tersebut menunjukkan bahwa, latihan double 

leg speed hops dan latihan squat, merupakan bentuk latihan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan otot tungkai. Namun dari kedua bentuk latihan 

tersebut belum diketahui latihan mana yang lebih baik pengaruhnya untuk 

meningkatkan power otot tungkai.  

Untuk mengetahui bentuk latihan yang lebih baik pengaruhnya antara 

latihan double leg speed hops dan latihan squat terhadap power otot tungkai perlu 

diadakan penelitian. Sebagai orang coba dalam penelitian ini adalah atlit Tae 

Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 2006/2007. Alasan pengambilan 

sampel penelitian atlit Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo karena atlit sering 
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jatuh saat melakukan tendangan dan tendangannya juga kurang bertenaga atau 

tidak ada powernya. Selama ini belum pernah dilakukan latihan untuk 

meningkatkan kemampuan otot tungkai khususnya latihan double leg speed hops 

dan latihan squat. Latihan Tae Kwon Do pada Yunior Putra Dragon Solo 

diarahkan pada penguasaan teknik saja. Dari pelaksanaan latihan teknik ternyata 

belum sesuai yang diharapkan, karena rendahnya kemampuan otot tungkainya, 

sehingga hal ini akan berdampak pada hasil tendangan. 

Latihan double leg speed hops dan latihan squat merupakan metode 

latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan otot tungkai. Dari 

kedua metode latihan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Pola 

gerakan double leg speed hops sebagian besar mengikuti konsep “power chain “ 

(rantai power) dan sebagian besar latihan khusus melibatkan otot-otot anggota 

gerak bawah, karena gerakan kelompok otot ini secara nyata merupakan pusat 

power. Sedangkan latihan squat merupakan bentuk latihan yang memberikan 

pembebanan pada tubuh dengan menggunakan barbel yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot tungkai. 

Perbedaan karakteristik dari metode latihan double leg speed hops dan 

latihan squat tersebut, tentunya akan berdampak pada perubahan kemampuan otot 

anggota gerak bawah, sehingga akan berpengaruh pula pada kemampuan 

menendang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul penelitian, “Pengaruh Latihan Double leg speed hops dan Latihan Squat 

Terhadap Peningkatan Power Otot Tungkai Pada Atlit Tae Kwon Do Yunior Putra 

Dragon Solo Tahun 2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Masih rendahnya kemampuan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do 

Yunior Putra Dragon Solo tahun 2007 perlu ditelusuri faktor penyebabnya. 
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2. Latihan untuk meningkatkan power otot tungkai di klub Yunior Putra Dragon 

Solo belum menunjukkan hasil yang optimal dan perlu latihan yang baik dan 

benar. 

3. Belum pernah dilakukan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan 

power otot tungkai di klub Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 

2007. 

4. Latihan double leg speed hops dan latihan squat sebagai alternatif pilihan 

untuk meningkatkan power otot tungkai pada Tae Kwon Do belum diketahui. 

5. Belum pernah dilakukan evaluasi kemampuan power otot tungkai pada atlit 

Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 2007. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adanya keterbatasan waktu, 

kemampuan, sarana dan prasarana yang tersedia, dan agar penelitian terarah, 

maka masalah penelitian perlu dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh latihan double leg speed hops dan latihan squat terhadap 

peningkatan power otot tungkai. 

2. Kemampuan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon 

Solo tahun 2007. 

 

D. Perumusan Masalah 

 
Bedasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mencoba menarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam 

penelitian ini. 

Adapun perumusan masalah yang penulis ajukan adalah: 
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1. Adakah perbedaan pengaruh latihan double leg speed hops dan latihan squat 

terhadap peningkatan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do Yunior 

Putra Dragon Solo tahun 2007? 

2. Manakah yang lebih baik pengaruh latihan double leg speed hops dan latihan 

squat terhadap peningkatan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do 

Yunior Putra Dragon Solo tahun 2007? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan pengaruh latihan double leg speed hops dan latihan squat terhadap 

peningkatan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon 

Solo tahun 2007. 

2. Latihan yang lebih baik pengaruhnya antara latihan double leg speed hops dan 

latihan squat terhadap peningkatan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon 

Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 2007. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Dari hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat antara lain : 

1. Dapat meningkatkan power otot tungkai atlit yang dijadikan sampel 

penelitian, sehingga akan mendukung  prestasi yang maksimal dalam olahraga 

beladiri Tae Kwon Do. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman bagi pelatih Tae Kwon Do 

metode latihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan otot tungkai. 

3. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

penelitian ilmiah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. 
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G. BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tae Kwon Do 

a. Definisi Tae Kwon Do 

Tae Kwon Do adalah olahraga bela diri modern yang berakar pada bela 

diri tradisional Korea. Tae Kwon Do mempunyai banyak kelebihan, tidak hanya 

mengajarkan aspek fisik semata, seperti keahlian dalam bertarung, melainkan juga 

sangat menekankan pengajaran aspek disiplin mental. Dengan demikian, Tae 

Kwon Do akan membentuk sikap mental yang kuat dan etika yang baik bagi 

orang yang secara sungguh-sungguh mempelajarinya dengan benar. Tae Kwon Do 

mengandung aspek filosofi yang mendalam sehingga dalam mempelajari Tae 

Kwon Do, pikiran, jiwa, dan raga kita secara menyeluruh akan ditumbuhkan dan 

dikembangkan. 
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Tae Kwon Do yang terdiri dari 3 kata: tae berarti kaki/menghancurkan 

dengan teknik tendangan, kwon berarti tangan/menghantam dan mempertahankan 

diri dengan teknik tangan, serta do yang berarti seni/cara mendisiplinkan diri. 

Maka jika diartikan secara sederhana, Tae Kwon Do berarti seni atau cara 

mendisiplinkan diri/seni bela diri yang menggunakan teknik kaki dan tangan 

kosong. 

V. Yoyok Suryadi(2002:1) mengemukakan tiga materi terpenting dalam 

berlatih Tae Kwon Do adalah Poomse, Kyukpa, dan Kyoruki. 

1) Poomse atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik gerakan dasar 
serangan dan pertahanan diri, yang dilakukan melawan lawan yang 
imajiner, dengan mengikuti diagram tertentu. Setiap diagram 
rangkaian gerakan poomse didasari oleh filosofi timur yang 
menggambarkan semangat dan cara pandang bangsa Korea. 

2) Kyukpa atau teknik pemecahan benda keras adalah latihan teknik 
dengan memakai sasaran/obyek benda mati, untuk mengukur 
kemampuan dan ketepatan tekniknya. Obyek sasaran yang biasanya 
dipakai antara lain papan kayu, batu bata, genting, dan lain-lain. 
Teknik tersebut dilakukan dengan tendangan, pukulan, sabetan, 
bahkan tusukan jari tangan. 

3) Kyoruki atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan 
teknik gerakan dasar atau poomse, dimana dua orang yang bertarung 
saling mempraktekkan teknik serangan dan teknik pertahanan diri. 

 
b.     Poomse Tae Geuk 

Poomse Tae Geuk adalah rangkaian gerakan bertahan dan menyerang 

terhadap lawan imajiner dalam suatu pola tertentu terhadap serangan yang 

datangnya dari berbagai arah. Poomse atau rangkaian teknik dibuat dan 

dikembangkan secara sistematis melalui pengalaman selama bertahun-tahun 

dengan dilandasi dan didukung oleh filosofi dan ilmu pengetahuan modern, 

khususnya ilmu pengetahuan di bidang medis. Latihan rangkaian teknik ini 

merupakan latihan yang paling penting dalam Tae Kwon Do karena melalui 

latihan rangkaian teknik inilah seorang Tae Kwon Doin dapat mengembangkan 

teknik-teknik dasarnya. Disamping itu, latihan ini juga dapat mengembangkan dan 

menyempurnakan koordinasi gerak tubuh, keseimbangan badan, pemilihan waktu 

(timing), pengaturan napas dan irama gerak, yang semuanya itu sangat penting 

bagi seseorang dalam mempelajari Tae Kwon Do. 
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Tae Geuk mewakili filsafat timur yang mendalam pandangannya 

terhadap alam semesta dan kehidupan. Tae berarti “keagungan” dan geuk berarti 

“keabadian”. Dengan demikian, tae geuk tidak berbentuk, tanpa permulaan dan 

akhir. Sekalipun demikian, segala sesuatu berawal dari keagungan dan keabadian 

(tae geuk). Poomse Tae Geuk terdiri dari delapan poomse, yang masing-masing 

mewakili watak atau karakter manusia, unsure-unsur yang ada di dunia, dan 

prinsip-prinsip filosofi timur yang terdapat dalam Buku Perubahan. Kedelapan 

unsur (Pal Gwe) tersebut adalah keon, tae, ri, jin, seon, gam, gan, dan gon yang 

mewakili berbagai unsur yang ada di alam semesta, yaitu surga atau langit, air 

yang tenang seperti telaga, air yang mengalir, api, matahari, cahaya, guntur dan 

kilat, angin, kayu, gunung dan bukit, serta bumi. Pal Gwe juga mewakili delapan 

penjuru mata angin serta pengaruh lima elemen, yaitu logam, air, kayu, api, dan 

tanah (bumi). Diyakini bahwa setiap unsur tersebut berkaitan dengan proses 

pembentukan dan penghancuran muka bumi. Tae geuk mengikuti hukum alam 

yang disebut Teori Ying-Yang (Im-Yang), atau di Korea dikenal dengan nama Um-

Yang. 

Pada latihan ini, peserta juga harus mengetahui tentang garis-garis 

Poomse, yaitu garis-garis yang memberikan kerangka arah gerakan dan dilukiskan 

dari simbol atau karakter Tiongkok. Garis-garis Poomse pada Taegeuk secara 

umum melambangkan sebuah karakter Tiongkok yang berarti Raja (Wang). 

 

 

 

 

 

        Gambar 1.Garis-garis Poomse pada Taegeuk  

c.   Teknik Dasar Tae Kwon Do 

Untuk mempelajari Poomse Tae Geuk dengan baik, orang perlu 

mengetahui dan menguasai dulu dasar teknik bela diri Tae Kwon Do, yaitu 

gerakan dasar Tae Kwon Do (Ki Bon Do Jak), dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan teknik gerakan itu sendiri. 
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Dasar-dasar Tae Kwon Do terbentuk dari kombinasi berbagai teknik 

gerakan menyerang dan bertahan yang menggunakan bagian tubuh kita untuk 

menghadapi lawan. V.Yoyok Suryadi (2002;9) mengemukakan dasar-dasar Tae 

Kwon Do terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu: 

i. Bagian tubuh yang menjadi sasaran (Keup So). 
ii. Bagian tubuh yang digunakan untuk menyerang atau bertahan. 

iii. Sikap kuda-kuda (Seogi). 
iv. Teknik bertahan/menangkis (Makki). 
v. Teknik serangan (Kongkyok Kisul) yang terdiri dari : 

a) Pukulan/Jierugi (Punching) 
b) Sabetan/Chigi (Striking) 
c) Tusukan/Chierugi (Thrusting) 
d) Tendangan/Chagi (Kicking) 

 

 

 

 

2. Power Otot Tungkai 

a. Definisi Power Otot Tungkai 

Dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas olahraga, power diperlukan 

untuk memindahkan sebagian atau seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang 

dilakukan pada suatu saat dan secara singkat. Menurut Dangsina Moeloek dan 

Arjatmo Tjokronegoro (1984:7) tenaga ledak otot adalah “kemampuan otot atau 

sekelompok otot melakukan kerjaan secara eksplosif “. Menurut Ismaryati dan 

Sarwono (2000:55) “power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

yang dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang 

maksimal dalam waktu yang secepat mungkin“. Menurut mulyono B (2001:58) 

power adalah “kemampuan untuk mengerahkan kekuatan dengan maksimum 

dalam waktu yang minim”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dirumuskan power otot tungkai adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerahkan kekuatan dan kecepatan secara maksimal dari otot-otot tungkai untuk mengatasi tahanan atau beban atau 

melakukan kerja dalam waktu yang secepat mungkin. Power otot tungkai mempunyai arti penting dalam gerakan olahraga 

seperti gerakan menolak, melompat atau meloncat dan gerakan lainnya.  

b. Otot-otot Penunjang Power Otot Tungkai  
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Berdasarkan susunan anatomi, tungkai pada manusia terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah. Menurut 

Syaifuddin (1996:56-57) otot-otot yang terdapat pada tungkai manusia adalah : 

1) Otot-otot tungkai atas ( otot pada paha), mempunyai selaput pembungkus yang disebut fasialata yang 

dibagi atas 3 golongan yaitu : 

a) Otot abduktor terdiri dari : 

(1) Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam. 

(2) Muskulus abduktor brevis sebelah tengah. 

(3) Muskulus abduktor longus sebelah luar. 

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoralis. Fungsinya 

menyelenggarakan gerakan abduksi dari femur. 

b) Muskulus ekstensor (quadriseps femoris) otot berkepala 4. Otot ini merupakan otot yang 

terbesar terdiri dari : 

(1) Muskulus rektur femoris. 

(2) Muskulus vastus lateralis eksternal. 

(3) Muskulus vastus medialis internal. 

(4) Muskulus vastus inter medial. 

c) Otot fleksor femoris, yang terdapat dibagian belakang paha terdiri dari : 

(1) Biseps femoris, otot kepala  dua. Fungsinya membengkokkan paha dan meluruskan 

tungkai bawah. 

(2) Muskulus semi membranosus, otot seperti selaput. Fungsinya membengkokkan tungkai 

bawah. 

(3) Muskulus seni tendinosus, otot seperti urat. Fungsinya membengkokkan urat bawah serta 

memutar kedalam. 

(4) Muskulus sartorius, otot penjahit, bentuknya panjang seperti pita, terdapat dibagian paha. 

Fungsinya : eksorotasi femur, memutar ke luar pada fakti lutut mengetul, serta membantu 

gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. 

2) Otot tungkai bawah, terdiri dari : 

a) Otot tulang keris depan muskulus tibialis anterior. Fungsinya mengangkat pinggir kaki sebelah 

tengah dan membengkokkan kaki. 

b) Muskulus ekstensor falangus longus. Fungsinya meluruskan jari telunjuk ke tengah jari, jari 

manis dan kelingking kaki. 

c) Otot kendang jempol. Fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki. Urat-urat tersebut dipaut oleh 

ikat melintang dan ikat silang sehingga otot itu bisa membengkokkan kaki ke atas. 

d) Urat akile (tendo akiles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi tumit dan membengkokkan tungkai 

bawah lutut (muskulus popliteus), terdapat di : 

(1) Berpangkal pada kondilus tulang kering. 

(2) Melintang dan melekat di kondilus lateralis tulang paha. Fungsinya memutar tibia ke dalam 

(endorotasi), otot ketul jari (muskulus fleksor falangus longus). Berpangkal pada tulang 

kering dan melekat pada ruas jari kaki. Fungsinya membengkokkan jari dan menggerakkan 

kaki ke dalam. 

(3) Otot ketul empu panjang. Berpangkal pada betis, uratnya melewati tulang jari dan melekat 

pada ruas empu jari. Fungsinya membengkokkan empu jari. 

(4) Otot tulang betis belakang (muskulus tibialis pasterior). Berpangkal pada selaput antar 

tulang yang melekat pada pangkal tulang kaki. Fungsinya dapat membengkokkan kaki di 

sendi tumit dan telapak kaki di sebelah dalam. 

(5) Otot kedang jari bersama, letaknya dipunggung kaki. Fungsinya dapat meluruskan jari kaki. 
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Berdasarkan pada tungkai bawah tersebut, maka pada waktu melakukan laatihan, otot-otot tungkai bekerja 

secara efektif untuk menghasilkan power otot tungkai yang baik. Latihan yang dilakukan secar berulang-ulang dan beban 

latihannya selalu ditingkatkan, maka power otot tungkai akan meningkat lebih baik sehingga mampu menopang terhadap 

pencapaian prestasi olahraga. 

c. Kegunaan Power Otot 

Keberadaan kondisi fisik yang prima mempunyai arti penting dalam 

aktivitas olahraga. Demikian halnya jika seseorang memiliki power yang baik 

akan bermanfaat terutama untuk gerakan-gerakan yang bersifat eksplosif. 

Menurut Suharno HP (1993:59) kegunaan eksplosif power adalah : 

1) Untuk mencapai prestasi maksimal. 

2) Dapat mengembangkan taktik bertanding dengan tempo cepat dan 

gerak mendadak. 

3) Memantapkan mental bertanding atlit. 

4) Simpanan tenaga anaerobik cukup besar. 

Ditinjau dari kegunaan eksplosif power tersebut di atas menunjukkan, 

dengan memiliki power yang baik akan membantu seseorang dalam 

pencapaian prestasi yang optimal, mental bertanding lebih baik serta cadangan 

tenaga anaerobik cukup besar.  

 

3. Metode Latihan 

 

Salah satu tujuan dari latihan adalah pencapaian prestasi yang sebaik mungkin. Upaya mencapai prestasi 

olahraga banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang memberikan sumbangan bagi pencapaian prestasi 

dalam olahraga dan masalah pembinaan olahraga yang kompleks ialah penerapan metode latihan yang ilmiah. 

Metode latihan merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelatih dalam menyajikan materi latihan, agar 

tujuan latihan dapat tercapai. Berkaitan dengan metode latihan, Nosecck (1982 :15) menyatakan, “metode latihan 

merupakan prosedur dan cara-cara pemilihan jenis-jenis latihan dan penataannya menurut kadar kesulitan, kompleksitas 

dan beratnya beban”. Hal senada dikemukakan Yusuf Adisamita & Aip Syarifuddin (1996:142) bahwa, “metode mengajar 

atau melatih adalah suatu cara tertentu, sistem kerja seorang pelatih, atau olahragawan, sehubungan dengan pengetahuan 

dan kemampuannya yang cukup”. 

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, metode latihan merupakan cara yang 

digunakan seorang pembina atau pelatih berfungsi sebagai alat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan bagi atlit yang dilatih. Dalam hal ini seorang pelatih harus menerapkan metode latihan yang efektif sesuai 

tujuan yang akan dicapai. Tuntutan terhadap metode latihan yang efektif dan efisien didorong oleh kenyataan-kenyataan 

atau gejala-gejala yang timbul dalam pelatihan. 
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a. Latihan Fisik 

Kondisi fisik yang baik merupakan faktor yang mendasar untuk 

mengembangkan faktor lainnya, sehingga akan mendukung pencapaian prestasi 

yang optimal. Andi Suhendro (1999:41) menyatakan, “kondisi fisik merupakan 

salah satu syarat penting dalam meningkatkan prestasi seorang atlit, dan bahkan 

sebagai keperluan yang sangat mendasar untuk meraih prestasi olahraga”. 

Pentingnya peranan kondisi fisik untuk mendukung pencapaian prestasi olahraga, 

maka harus dilatih dengan baik dan benar. 

Latihan fisik pada prinsipnya adalah memberikan beban fisik pada tubuh 

secara teratur, sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan di dalam melakukan kerja. Latihan fisik yang teratur, 

sistematik dan berkesinambungan yang dituangkan dalam suatu program latihan 

akan meningkatkan kemampuan fisik secara nyata. Berkaitan dengan latihan fisik 

Andi Suhendro (1999:35) menyatakan, “latihan fisik adalah latihan yang 

ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi seseorang. Latihan 

ini mencakup semua komponen kondisi fisik antara lain kekuatan otot, daya tahan 

kardiovaskuler, daya tahan otot, kelincahan, kecepatan, power, stamina, 

kelentukan dan lain-lain”. 

Latihan fisik merupakan salah satu unsur latihan olahraga secara 

menyeluruh, yaitu untuk meningkatkan prestasi olahraga serta untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani. Dalam pelaksanaan latihan fisik dapat 

ditekankan pada salah satu komponen kondisi fisik tertentu misalnya, power otot 

tungkai, maka latihan fisik harus ditekankan pada peningkatan unsur-unsur 

kondisi fisik power otot tungkai. Latihan yang dilakukan harus bersifat spesifik 

sesuai dengan karakteristik komponen kondisi fisik yang dikembangkan. 

b. Prinsip-Prinsip Dasar Latihan Fisik 

Prestasi dalam olahraga dapat dicapai melalui latihan secara intensif. 

Pelaksanaan latihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip latihan yang benar. 

Prinsip latihan merupakan garis pedoman yang hendaknya dipergunakan dalam 

latihan yang terorganisir dengan baik (Nosseck, 1982 :14). Agar tujuan latihan 
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dapat dicapai secara optimal, hendaknya diterapkan prinsip-prinsip latihan yang 

baik dan tepat. 

Pengembangan kondisi fisik dari hasil latihan tergantung pada tipe dan 

beban latihan yang diberikan serta tergantung dari kekhususan latihan. Ada 

beberapa prinsip dasar latihan fisik yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan latihan antara lain : (1) Prinsip kekhususan, (2) Prinsip interval, (3) 

Prinsip beban lebih secara progresif, (4) Prinsip latihan beraturan, (5) Prinsip 

individu, (6) Prinsip kembali asal, (7) Prinsip nutrisi.  

Prinsip-prinsip latihan fisik tersebut sangat penting untuk diperhatikan 

dalam pelaksanaan latihan fisik. Tujuan latihan dapat tercapai dengan baik, jika 

berpedoman pada prinsip-prinsip latihan yang benar. Namun sebaliknya, jika 

latihan tidak didasarkan pada prinsip latihan yang benar, maka tujuan latihan tidak 

akan tercapai. 

4. Latihan Double Leg Speed Hops 

 

a. Bentuk Latihan Double Leg Speed Hops 

Berdasarkan pada fungsi anatomi dan hubungannya dengan gerakan 

olahraga Radcliffe & Farentinos (1985:15-109) mengklasifikasikan latihan 

pliometrik menjadi tiga kelompok yaitu, “(1) latihan untuk pinggul dan tungkai, 

(2) latihan untuk batang tubuh/togok dan, (3) latihan untuk bagian atas”. 

Berkaitan dengan bentuk-bentuk latihan pliometrik tersebut, latihan 

pliometrik yang relevan untuk meningkatkan daya tolak atau kemampuan otot 

tungkai adalah latihan untuk pinggul dan tungkai. James C. Radcliffe & 

Farentinos (1985:Chu,1992) mengklasifikasikan beberapa bentuk latihan 

pliometrik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan anggota gerak 

bawah adalah “bounds, hops, jumps, leaps, skips, ricochets, jumping-in place, 

standing jumps, multiple hop and jumps, box drills, bounding dan dept jump. 

Berkaitan dengan bentuk latihan pliometrik untuk pinggul dan tungkai, 

latihan pliometrik yang akan digunakan untuk meningkatkan power otot tungkai 

untuk mendukung kemampuan dalam Tae Kwon Do adalah hops. Bentuk latihan 

pliometrik hop yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah double leg speed 
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hops. Bentuk latihan double leg speed hops tersebut merupakan bentuk latihan 

meloncat memantul yang sangat efektif untuk meningkatkan power otot tungkai. 

James C. Radcliffe & Robert C. Farentinos (1985:12) berpendapat, “lompat 

memantul menekankan pada melompat untuk mencapai ketinggian maksimum 

dan juga jarak horisontal”. 

Latihan double leg speed hops merupakan bentuk latihan untuk 

meningkatkan power otot tungkai dengan gerakan meloncat-loncat keatas dan 

kedepan dengan kedua kaki dan bertumpu atau mendarat dengan dua kaki yang 

sama. Penggunaan sebuah lompatan dengan langkah cepat menggunakan pinggul 

untuk ketinggian vertical dan dengan perpanjangan penuh, menekuk kaki, lutut, 

dan tumit pada putaran gerakan. Menurutr M. Furqon dan Muchsin Doewes 

(2002:34) mengemukakan “latihan double leg speed hops ini mengembangkan 

kecepatan dan power untuk otot tungkai dan pinggul, khususnya kerja otot-otot 

gluteals, hamstring, quadriceps, dan gastrocnemius dengan kecepatan yang tinggi 

dan penuh tenaga. Latihan ini bermanfaat untuk mengembangkan kecepatan dan 

daya ledak yang diperlukan saat lari”.   Untuk lebih jelasnya teknik pelaksanaan 

bentuk latihan double leg speed hops sebagai berikut : 

• Posisi awal : 

Ambillah sikap berdiri pada posisi setengah berjongkok, 

punggung lurus, pandangan ke depan. Kedua lengan di samping 

badan dan ditekuk hingga 90 derajat serta posisi ibu jari ke atas. 

• Pelaksanaan : 

Mulailah meloncat ke atas setinggi mungkin, tekuklah tungkai 

secara penuh hingga posisi kaki di bawah pantat. Berikan 

tekanan pada angkatan maksimum dengan membawa lutut ke 

atas dan ke depan pada tiap ulangan. Setelah mendarat, loncatlah 

ke atas dengan cepat dengan gerakan tungkai yang sama, pada 

saat melompat kedua lengan bergerak mengayun kedepan untuk 

membantu angkatan maksimum. Rangkaian gerakan ini harus 

dilakukan secepat mungkin. Kerjakan agar mencapai ketinggian 
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dan jarak maksimum, tetapi tidak mengorbankan irama 

pelaksanaan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gambar 2. Illustrasi Double Leg Speed Hops 
( James C. Radclife & Robert C. Farentinos, 1985 :34) 

 
b. Pengaruh Latihan Double Leg Speed Hops 

Latihan double leg speed hops merupakan latihan melompat memantul 

yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari bentuk latihan pliometrik double leg 

speed hops tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kuat dan irama 

gerakannya cepat. Dengan gerakan melompat memantul yang dilakukan dengan 

kuat dan cepat, maka unsur-unsur power anggota gerak bawah dikembangkan 

secara maksimal, sehingga akan terbentuk power otot tungkai yang memadai. 

Ditinjau dari pelaksanaannya, latihan double leg speed hops menuntut 

kerja otot-otot tungkai lebih kuat dan cepat agar dapat melompat-lompat setinggi 

dan sejauh mungkin yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam gerakan 

double leg speed hops tersebut otot-otot tungkai dituntut bekerja untuk 

mengangkat tubuh untuk mendarat dan selanjutnya melompat lagi, sehingga otot-

otot tungkai harus dikerahkan semaksimal mungkin baik kekuatan maupun 

kecepatannya. Melompat yang dengan beban yang berat dan dilakukan dengan 

cepat, maka otot-otot tungkai menjadi berkembang. Dengan berkembangnya 

kekuatan dan kecepatan otot tungkai, maka akan dihasilkan power otot tungkai 

yang memadai. Hal ini karena, unsur utama terbentuknya power adalah kekuatan 

dan kecepatan. Seperti dikemukakan M. Furqon H. dan Mucshin Doewes 

(2002:18) bahwa, “baik gaya maupun kecepatan gerak sangat penting dalam 
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latihan pliometrik. Dalam berbagai hal, titik beratnya adalah kecepatan dimana 

suatu aksi tertentu dapat dilakukan”. 

Pendapat tersebut menunjukkan, power akan terbentuk dengan baik, jika 

unsur kekuatan dan kecepatan dikembangkan secara bersama-sama. Keberadaan 

power tidak terlepas dari dua unsur yaitu kekuatan dan kecepatan. Pada gerakan 

yang melibatkan power, maka kedua unsur tersebut beroperasi saling berkaitan. 

Berdasarkan bentuk gerakan latihan double leg speed hops dapat diidentifikasikan 

kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan latihan double leg speed hops antara lain: 

1) Latihan double leg speed hops melompat memantul dikembangkan 

kekuatan dan kecepatan kerja otot tungkai, sehingga akan terbentuk 

power otot tungkai yang baik. 

2) Latihan double leg speed hops memiliki celah pemisah antara 

kekuatan dan power, karena latihan double leg speed hops mengikuti 

konsep pola gerakan power chain. 

3) Dapat meningkatkan kesegaran jasmani siswa karena menuntut kerja 

jantung bekerja secara optimal. 

4) Dari latihan double leg speed hops, gerakannya ada yang menyerupai 

teknik menumpu untuk melompat, sehingga dapat meningkatkan 

penguasaan teknik menumpu untuk menendang seperti pada gerakan 

Tae Kwon Do. 

Disamping kelebihan tersebut, latihan pliometrik juga memiliki 

kelemahan antara lain : 

1) Gerakan double leg speed hops cukup berat, sehingga kesempurnaan 

gerakan sulit dicapai. 

2) Siswa akan cepat merasa lelah karena gerakan yang cukup berat, 

sehingga hasilnya kurang optimal. 

c. Analisis Gerak Double Leg Speed Hops 

Latihan double leg speed hops merupakan salah satu bentuk latihan 

pliometrik yang fungsinya dapat meningkatkan power otot tungkai, sehingga 

latihan ini dapat dianalisis geraknya untuk mengetahui otot-otot yang dilatih 
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supaya power otot tungkai dapat meningkat dengan baik. Analisis geraknya 

sebagai berikut : 

1) Posisi awal 

Berdiri pada posisi setengah berjongkok, punggung lurus, pandangan 

kedepan, kedua lengan disamping badan dan ditekuk. 

2) Posisi saat naik 

Pada saat naik tungkai atas akan berubah menjadi fleksi. Pada saat 

posisi ini otot-otot yang berperan adalah  M.Tenson fascia latae, M. 

Iliacus, M.Psoas major, dan M.Psoas minor. Kemudian tungkai 

bawah berubah menjadi fleksi, pada saat posisi ini otot yang 

berperan adalah M.Biceps femoris, M.Semi tendenosus, dan M.Semi 

membranosus. Kemudian kaki berubah menjadi plantar fleksi, pada 

posisi ini otot yang berperan yakni M.Gastrocnemius caput mediale, 

M.Soleus dan M.Peroneus longus. Kemudian perut akan 

berkontraksi, saat kontraksi otot yang berperan yaitu M.Rectus 

abdominis. Posisi lengan atas berubah menjadi antefleksi, otot-otot 

yang berperan yaitu M.Deltoideus, M.Pectoralis pars clavicularis, 

M.Supraspinatus. Lengan bawah akan menjadi fleksi, otot-otot yang 

berperan yaitu M.Biceps brachii, M.Brachialis, dan 

M.Brachioradialis. 

3) Posisi saat turun 

Pada saat turun posisi tungkai atas berubah menjadi ekstensi 

sehingga pada saat posisi ekstensi ini otot yang berperan yaitu 

M.Gluteus maximus. Posisi tungkai bawah akan berubah menjadi 

ekstensi, otot-otot yang bekerja adalah M.Quadriceps femoris yang 

terdiri dari 3 otot antara lain M.Biceps femoris, M.Semitendinosus, 

dan M.Semimembranosus. Ketiga otot ini merupakan otot terpenting 

dalam gerakan double leg speed hops. Kemudian kaki akan dorso 

fleksi, pada posisi ini otot yang berperan yaitu M.Tibialis anterior, 

M.Extensor digitorum longus, M.Extensor hallucis longus, dan 

Peroneus tertius. Otot perut yang berperan yaitu M.Rectus abdominis 
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dan posisi lengan atas abduksi sehingga otot-otot yang berperan 

meliputi M.Deltoideus pars clavicularis, M.Pertoralis pars 

clavicularis, dan M.Supraspinatus.Lengan bawah posisinya menjadi 

fleksi, otot-otot yang berperan yaitu M.Biceps brachii, M.Brachialis, 

dan M.Brachioradialis. 

4) Sendi gerak 

Dalam latihan double leg speed hops mempunyai sendi gerak yang 

sangat dominan sehingga gerakannya menjadi dinamis, diantaranya 

adalah sendi pergelangan kaki (Articulatio talocruralis), sendi lutut 

(Articulatio genus), sendi panggul (Articulatio coxae), sendi bahu 

(Articulatio humeri), dan sendi siku (Articulatio cubiti). 

 

5.  Latihan Squat 

 

a. Pelaksanaan Latihan Squat 

Latihan squat adalah latihan beban untuk mendapatkan kekuatan dan 

kecepatan terutama pada otot-otot tungkai dan beban merupakan daftar pokok 

dalam latihan ini. Latihan squat ini dilakukan dengan cara membebani organ 

tubuh dengan suatu barbel yang intensitas, frekuensi dan lama latihan dapat 

menimbulkan suatu efek latihan yaitu berupa peningkatan kekuatan maupun 

kecepatan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan, 

terutama pada otot-otot tungkai seperti : quadricep, gluteus maximus, hamstring, 

erector spinae. Dengan latihan-latihan squat kemampuan dan kekuatan otot 

meningkat sehingga kecepatan dapat meningkat pula. Adapun pelaksanaan latihan 

berbeban squat sebagai berikut : 

• Sikap awal  

Berdiri tegak, letakkan barbel di atas pundak, kedua kaki berjarak 16-18 inchi lebarnya. 

• Gerakan 

Rendahkan badan sehingga setengah jongkok, kemudian lompat ke atas setinggi mungkin. 

Lakukan gerakan ini secara kontinu selama latihan. Barbel hendaknya dipegang secara ketat di 

atas pundak sepanjang latihan berlangsung. 
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   Gambar 3. Squat 

           (M.Sajoto, 1995:98) 

Berdasarkan pelaksanaan dari latihan squat untuk meningkatkan kemampuan menendang tersebut 

menunjukkan bahwa, gerakan latihan squat tersebut dilakukan dengan kuat dan irama gerakannya cepat. Latihan squat 

yang dilakukan dengan irama gerakan cepat, maka otot-otot tungkai dituntut untuk melawan beban secara maksimal. 

Dengan latihan squat dan gerakan yang cepat, maka akan terbentuk power otot tungkai yang baik. Berdasarkan 

pelaksanaan latihan squat tersebut, dapat diidentifikasi kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan latihan squat untuk 

meningkatkan kemampuan menendang antara lain : 

1) Dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan kerja otot tungkai, sehingga akan terbentuk power otot 

tungkai. 

2) Dapat meningkatkan kesegaran jasmani siswa karena  menuntut kerja jantung bekerja secara optimal. 

Disamping kelebihan tersebut, latihan squat untuk meningkatkan kemampuan menendang memiliki beberapa 

kelemahan antara lain : 

1) Beban latihan akan dirasakan berat dan dapat menimbulkan overtraining. 

2) Kurang dapat dicermati celah pemisah antara power dan kekuatan, karena latihan berbeban cenderung 

merangsang kerja otot untuk melawan beban. 

3) Siswa akan cepat lelah dan gerakan tidak sempurna, sehingga power otot tungkai tidak berkembang 

secara optimal. 

b. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Latihan Squat  

Latihan squat merupakan latihan yang cukup berat. Agar efek atau pengaruh yang ditimbulkan dari latihan 

squat yang dilakukan dapat efektif, latihan squat harus dilakukan dengan hati-hati. Pelatih harus dengan cermat dan 

seksama memperhitungkan dengan tepat beban yang harus dilakukan oleh atlit. Disamping itu pelatih harus memperhatikan 

kondisi fisik yag dimiliki oleh atlitnya. Suharno HP (1993:30) memberikan tips atau cara-cara melatih dengan metode 

weight training yaitu : “(1) volume beban latihan 3-4 set, (2) intensitas beban latihan 80-100 % dari kemampuan maksimal, 

930 ulangan angkatan 8-12 kali per set, (4) recovery antar set 2-4 menit”. 

Latihan squat rawan cedera jika dilakukan dengan sembarangan. Latihan kekuatan dengan beban harus 

dilakukan dengan hati-hati, apalagi jika diberikan pada pemula atau atlit usia muda, agar tidak terjadi cedera dan 

menghambat pertumbuhan tulangnya. Harsono (1988:195-196) memberikan petunjuk pengamanan penggunaan peralatan 

latihan berbeban sebagai berikut : 

1) Barbel (bobot-bobot besi) harus diteliti sehingga tidak mungkin bergeser-geser, karena itu untuk kunci 
penahan harus kencang. 

2) Sikap permulaan adalah penting, perhatikan bahwa pada waktu mengangkat beban dari lantai, kepala, 
bahu, punggung harus lurus dan pinggang rendah. 
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3) Tiap bentuk latihan harus dilakukan dengan gerakan benar. 
4) Atlit harus belajar untuk secara sadar merilekskan otot-otot yang tidak bekerja. 
5) Motivasi atlit merupakan faktor yang sangat penting. 
6) Konsentrasi adalah penting untuk mampu mengeluarkan tenaga maksimal. 
7) Gerakan harus smooth dan penuh tenaga, bukan mendadak atau kaku. 
8) Setelah setiap set, istirahat sebentar sambil meregangkan otot-otot yang baru bekerja. 
9) Setiap berlatih catatlah jumlah beban yang diangkat dan repetisi yang telah dilakukan. 
10) Setiap kali berlatih sebaiknya tidak lebih dari 12 bentuk latihan. 
11) Tidak perlu risau apabila dirasakan perkembangan latihan tidak lancar. 
12) Setiap session latihan sebaiknya diakhiri dengan latihan peregangan statis dan latihan relaksasi. 
 

Petunjuk baik cara memberikan beban dan pelaksanaan latihan squat tersebut penting untuk dipahami oleh 

seorang pelatih. Kesalahan dalam pemberian beban latihan dan kurangnya pengetahuan keselamatan latihan squat akan 

berdampak buruk pada atlitnya. Oleh karena itu, petunjuk-petunjuk seperti di atas harus diperhatikan dalam latihan squat. 

c. Analisis Gerak Latihan Squat 

Latihan squat merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan power otot tungkai. Oleh karena itu 

latihan squat ini dapat dianalisis gerakannya sehingga dapat diketahui otot-otot mana saja yang mempengaruhi gerakan 

squat, mulai dari gerakan awal hingga akhir. Analisis gerak squat sebagai berikut : 

1) Posisi awal 

Barbel diletakkan sepanjang bahu, kepala kedepan, datar sedikit, pinggang melengkung, kaki kangkang 

selebar 12-14 inchi. 

2) Posisi saat turun  

Saat turun lutut ditekuk sehingga tungkai bawah akan menekuk kedalam atau fleksi sehingga saat 

tungkai bawah fleksi otot-otot yang berpengaruh sangat besar yaitu otot Hamstring atau otot paha 

belakang diantaranya M.Biceps femoris, M.Semitendinosus, dan M.Semimembranosus. Kemudian kaki 

akan mengalami dorso fleksi, otot-otot yang berpengaruh meliputi M.Tibialis anterior, M.Extensor 

digitorum longus, M. Extensor hallucis longus, dan M.Peroneus pertius. Selanjutnya tungkai atas akan 

antefleksi, otot-otot yang mempengaruhi adalah M.Densor fascia latae, M.Eliopsoas yang terdiri dari 3 

otot yaitu M.Iliacus, M.Psoas major, dan M.Psoas minor.  

 

3) Posisi saat naik 

Pada saat naik tungkai atas akan berubah menjadi retrofleksi atau ekstensi sehingga pada posisi ini otot-

otot  yang berpengaruh berada pada pantat yaitu  M.Gluteus maximus. Otot ini terletak paling 

superficial dan paling besar di regio glutea. Tungkai bawah berubah menjadi ekstensi, otot-otot yang 

berperan adalah otot-otot paha depan (M.Quadriceps femoris) antara lain M.Rectus femoris, M.Vastus 

lateralis, M.Vastus medialis, dan M.Vastus intermedius. 

4) Posisi lengan dan tangan 

Posisi lengan dan tangan sama, baik turun maupun naik pada saat gerakan squat karena pada latihan 

squat lengan dan tangan hanya pasif, sehingga lengan atas posisinya akan abduksi. Pada posisi ini otot-

otot yang berperan adalah M.Deltoideus, M.Pectoralis, dan M.Supraspinatus. Kemudian lengan bawah 

posisinya fleksi, pada posisi ini otot-otot yang berperan antara lain M.Biceps brachii, M.Brachialis, dan 

M.Brachioradialis. Posisi jari-jari tangan akan fleksi karena jari-jari tangan menggenggam barbel, otot-

otot yang berperan berada di lengan bawah bagian depan yakni M.Flexor digitorum sublimes, M.Flexor 

pollicis longus, M.Flexor digitorum prefunda, dan M.Palmaris longus, kemudian masih dibantu dengan 

otot thenar dan hypothenar lumbricales. 

5) Sendi gerak 
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Pada gerakan squat ada beberapa sendi gerak yang berperan sangat penting sehingga gerakan tersebut 

kelihatan dinamis, diantaranya adalah sendi pergelangan kaki (Articulatio talocruralis), sendi lutut 

(Articulatio genus), sendi panggul (Articulatio coxae atau hip joint).     

 

 

 

 

d. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan pemikiran sebagai berikut : 

1) Perbedaan Pengaruh Latihan Double leg speed hops dan Latihan Squat Terhadap Peningkatan Power Otot Tungkai 

Latihan double leg speed hops dan latihan squat memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik 

tersebut tentunya akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap peningkatan kemampuan power otot tungkai. 

Latihan double leg speed hops sangat baik untuk menghasilkan power yang diperlukan dalam gerakan-gerakan yang 

bersifat eksplosif. Latihan double leg speed hops dapat mempertemukan celah pemisah antara kekuatan dan power. Di 

samping itu juga, latihan double leg speed hops bermanfaat untuk merangsang berbagai perubahan pada sistem syaraf otot 

dan untuk meningkatkan kemampuan kelompok otot agar dapat merespon dengan cepat dan kuat dalam panjang otot. 

Berdasarkan karakteristik latihan double leg speed hops tersebut dapat diidentifikasi kelebihan dan 

kelemahannya. Kelebihan latihan double leg speed hops antara lain : latihan double leg speed hops bertujuan untuk 

meningkatkan power otot tungkai, karena pada latihan tersebut dikembangkan kekuatan dan kecepatan kerja otot-otot 

tungkai, sehingga dapat mendukung kemampuan atlit Tae Kwon Do dalam melakukan tendangan, dapat dicermati celah 

pemisah antara power dan kekuatan karena latihan pliometrik mengikuti konsep pola gerakan power chain, latihan double 

leg speed hops dapat meningkatkan kesegaran jasmani siswa sehingga dapat mendukung penampilannya, dapat 

meningkatkan penguasaan teknik dalam Tae Kwon Do khususnya gerakan menumpu untuk menendang. Sedangkan 

kelemahan latihan double leg speed hops diantaranya : gerakannya cukup berat sehingga kesempurnaan gerak sulit dicapai, 

siswa akan cepat merasa lelah sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. 

Sedangkan latihan squat yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menendang khususnya untuk mengembangkan power otot tungkai. Pelaksanaan latihan squat dalam penelitian ini 

dilakukan dengan irama cepat. Dengan pemberian beban dan dilakukan dengan irama cepat dan eksplosif menuntut kerja 

otot-otot tungkai secara maksimal, sehingga akan terbentuk power otot tungkai yang memadai. Berdasarkan pelaksanaan 

latihan  squat tersebut di atas dapat diidentifikasi kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan latihan squat antara lain: dapat 

meningkatkan power otot tungkai, karena unsur kecepatan dan kekuatan dikembangkan, dapat meningkatkan kesegaran 

jasmani siswa karena menuntut kerja jantung secara optimal. Sedangkan kelemahan latihan squat antara lain: beban latihan 

akan dirasakan berat dan dapat menimbulkan overtraining, siswa akan dapat lebih cepat lelah sehingga power otot tungkai 

kurang berkembang secara maksimal, tidak dapat dicermati celah pemisah antara power dan kekuatan karena latihan squat 

cenderung menuntut kerja otot untuk mengatasi beban. 

Berdasarkan perbedaan karakteristik dari latihan double leg speed hops dan latihan squat serta kelebihan dan 

kelemahannya, tentu akan menimbulkan respon yang berbeda pula pada diri pelaku. Dengan demikian latihan double leg 

speed hops dan latihan squat diduga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap peningkatan kemampuan power otot 

tungkai. 

2) Latihan Double leg speed hops Lebih Baik Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Power Otok Tungkai. 

Berdasarkan perbedaan antara latihan double leg speed hops dan latihan squat menunjukkan bahwa, latihan 

double leg speed hops lebih baik pengaruhnya terhadap peningkatan power otot tungkai. Hal ini karena, latihan double leg 
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speed hops lebih banyak pengaruhnya dalam meningkatkan perkembangan otot-otot tungkai karena pada latihan double leg 

speed hops otot-otot yang berperan dalam peningkatan power otot tungkai lebih banyak dibandingkan pada latihan squat, 

begitu pula dengan sendi geraknya. Oleh karena itu latihan double leg speed hops  sangat efektif untuk meningkatkan 

power. Latihan double leg speed hops mempertemukan celah pemisah antara kekuatan dan kecepatan kerja otot. Kekuatan 

dan kecepatan inilah faktor utama terbentuknya power. Di samping itu juga, latihan double leg speed hops gerakannya 

melompat memantul sehingga gerakannya memiliki kecenderungan seperti gerakan dalam Tae Kwon Do. Berkembangnya 

power otot tungkai secara maksimal sangat berperan penting dalam Tae Kwon Do terutama pada tehnik untuk menendang. 

Dengan power otot tungkai yang baik, maka akan mendukung kemampuan menendang lebih optimal. Dengan demikian, 

diduga latihan double leg speed hops lebih baik pengaruhnya terhadap peningkatan power otot tungkai. 

e. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

1.  Ada perbedaan pengaruh latihan double leg speed hops dan latihan squat 

terhadap peningkatan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do Yunior 

Putra Dragon Solo tahun 2007. 

2. Latihan double leg speed hops lebih baik pengaruhnya terhadap peningkatan 

power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 

2007. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung Latihan Tae Kwon Do  Manahan Solo. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama satu setengah bulan dengan tiga kali latihan dalam satu minggu. Penelitian 

dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2007. 

 

B. Metode penelitian 

 

1. Metode Eksperimen 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Dasar penggunanan Metode ini adalah 

kegiatan percobaan yang diawali dengan memberikan perlakuan kepada subjek yang diakhiri dengan suatu bentuk tes guna 

mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Sugiyanto (1995:21) menyatakan, “Tujuan penelitian eksperimental 

adalah untuk meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat serta besarnya hubungan sebab akibat tersebut dengan cara 

memberikan perlakuan (treatment) terhadap kelompok eksperimen yang hasilnya dibandingkan dengan hasil kelompok 

kontrol yang tidak diberi perlakuan atau diberi perlakuan yang berbeda. 
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2. Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah “Pretest_Posttest Design”. Gambar rancangan penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

           Ke 1 Treatmnent A  Posttest 

 

R       Pretest       MSOP  

 

           Ke 2 Treatment B  Posttest 

 

Keterangan: 

R  = Random 

Pretest  = Tes awal kemampuan power otot tungkai 

MSOP  = Matched Subject Ordinal Pairing 

KE 1  = Kelompok 1 (K1) 

KE 2  = Kelompok 2 (K2) 

Treatment A = Latihan pliometrik 

Treatment B = Latihan Berbeban 

Posttest = Tes akhir kemampuan power otot tungkai. 

Pembagian kelompok eksperimen didasarkan pada kemampuan power otot tungkai pada tes awal. Setelah 

hasil tes awal dirangking, kemudian subjek yang memiliki kemampuan setara dipasang-pasangkan ke dalam kelompok 

1(K1) dan kelompok 2 (K2). Dengan demikian kedua kelompok tersebut sebelum diberi perlakuan merupakan kelompok 

yang sama. Apabila pada akhirnya terdapat perbedaan, maka hal ini disebabkan oleh pengaruh perlakukan yang diberikan. 

Pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal pairing. Adapun tehnik pembagian kelompok secara ordinal 

pairing menurut Sutrisno Hadi (1995: 485) sebagai berikut: 

1                      2  

4                      3 

5                      6 

8  7 

  dan seterusnya 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
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1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua atlit Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 2007 yang 

terbagi dalam 2 (dua) kelompok berjumlah 80 orang. 

 

2. Teknik pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunkan tehnik purposive random sampling. Sampel 

yang digunakan adalah atlit Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo tahun 2007 berjumlah 22 orang.  

 

D. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu: 

1) Variabel bebas yaitu: 

a. Latihan Double leg speed hops 

Latihan double leg speed hops adalah bentuk kombinasi latihan isometrik 

dan isontonik (eksentrik-konsentrik) dengan pembebanan dinamik. Bentuk 

latihan pliometrik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu double leg 

speed hops. 

b. Latihan Squat 

Latihan squat adalah suatu bentuk latihan yang memberikan pembebanan 

pada tubuh baik dengan alat atau pun tanpa alat untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

2) Variabel terikat yaitu power otot tungkai. Power otot tungkai adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerahkan kekuatan dan kecepatan secara 

maksimal dari otot-otot tungkai untuk mengatasi tahanan atau beban atau 

melakukan kerja dalam waktu yang secepat mungkin. 

 

 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diadakan tes kemampuan power otot tungkai 

dengan tes vertical power jump dari Johnson Barry L. & Nelson Jack K. (1986:96). Petunjuk pelaksanaan tes terlampir. 
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F. Tehnik Analisis Data 

 

1. Mencari Reliabilitas 

Untuk mengetahui tingkat keajegan hasil tes yang dilakukan dalam penelitian, dilakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan korelasi interklas, dengan rumus sebagai berikut: 

A

WA

MS

MSMS
R

−
=  

Keterangan: 

R = Koefisien reliabilitas 

MSA = Jumlah rata-rata dalam kelompok 

MSW = Jumlah rata-rata antar kelompok 

 

2. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang digunain dalam penelitian meliputi : 

a) Uji Normalitas 

Uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Uji normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan metode Lilliefors dari Sudjana (2002: 466). Prosedur pengujian normalitas tersebut sebagai 

berikut : 

a) Pengamatan x1, x2,…..xn dijadikan bilangan baku z1,z2…..zn dengan 

menggunakan rumus : 

      Zi = 
S

XXi −
 

Keterangan : 

Xi  = Dari variabel masing-masing sampel 

X = Rata-rata 

S = Simpangan baku 

b) Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung peluang  F(zi) = P(z<zi). 

c) Selanjutnya dihitung proporsi z1,z2,….zn yang lebih kecil atau sama 

dengan zi. Jika proporsi dinyatakan oleh S(zi). 

      Maka S(zi)= 
n

ziyangzzzbanyaknya n ≤...,........., 21  
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d) Hitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian ditentukan harga mutlaksnya. 

e) Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah harga terbesar ini Lo. 

b) Uji Homogenitas 

Dalam uji homogenits dilakukan dengan cara membagi varians yang lebih besar dengan varians yang lebih 

kecil. Menurut Sutrisno Hadi (1982:386) rumusnya adalah: 

ktSD

bsSD
dbvk:Fdbvb

2

2

=  

Keterangan: 

Fdbvb : dbvk = Derajat kebebasan KE1 dan KE2 

SD2bs  = Standard deviasi KE1 

SD2kt  = Standart deviasi KE2 

 

3. Uji Perbedaan 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji perbedaan dari Sutrisno Hadi (1995:457) sebagai 

berikut: 

)1(

2

−

=
∑

NN

d

M
t d  

Keterangan: 

t = Nilai uji perbedaan 

Md = Mean perbedaan dari apsangan 

Ed2 = Jumlah deviasi kuadrat tiap sampel dari mean perbedaan 

N = Jumlah pasangan 

    Untuk mencari mean deviasi digunakan rumus sebagi berikut: 

N

D
M d

∑
=  

Keterangan: 

D = Perbedaan masing-masing subyek  

N = Jumlah pasangan 

Untuk menghitung prosentase peningkatan power otot tungkai antara latihan double leg speed hops dan 

latihan squat menggunakan rumus sebagai berikut: 
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    Mean different 

Prosentase peningkatan =                        X 100%    

     Mean pretest 

Mean different = mean posstest – mean pretest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 
A. Deskripsi Data 

 
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dilakukan tes power otot 

tungkai. Data yang dikumpulkan terdiri dari data tes awal secara keseluruhan, 
kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dengan 
perlakuan latihan double leg speed hops dan kelompok 2 dengan perlakuan latihan 
squat, serta data tes akhir masing-masing kelompok. Data tersebut kemudian 
dianalisis dengan statistik t-test seperti terlihat pada lampiran. Rangkuman hasil 
analisis data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :  

 

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Tes Power Otot Tungkai Pada Kelompok 1 
dan Kelompok 2 

Hasil Hasil  
Kelompok Tes N 

Terendah Tertinggi 
Mean SD 

Awal 11 65,87 116,67 86,32 15,38 
Kelompok 1 

Akhir 11 78,84 133,48 100,71 17,47 
Awal 11 60,16 113,22 84,90 15,99 

Kelompok 2 
Akhir 11 67,20 122,72 91,89 16,95 
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Untuk mengetahui tingkat reliabilitas hasil tes pengukuran power otot tungkai 

dari hasil tes awal dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas tes awal power 

otot tungkai adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas data Tes Awal 

Hail Tes Reliabilitas Kategori 

 Data tes awal power otot tungkai 0,95 Tinggi Sekali 

 
 

Adapun dalam pengertian kategori koefisien reliabilitas tes tersebut 

menggunakan pedoman tabel koefisien korelasi dari Book Walter seperti 

dikutip Mulyono B. (1992 : 15) yaitu : 

 
Tabel 3. Tabel Range Kategori Reliabilitas 

Kategori Validita Reliabilita Obyektivita 
Tinggi Sekali 0,80 - 1,0 0,90 - 1,0 0,95 - 1,0 
Tinggi 0,70 - 0,79 0,80 - 0,89 0,85 - 0,94 
Cukup 0,50 - 0,69 0,60 - 0,79 0,70 - 0,84 
Kurang 0,30 - 0,49 0,40 - 0,59 0,50 - 0,69 
Tidak Signifikan 0,00 - 0,29 0,00 - 0,39 0,00 - 0,49 
 

H. B.  Pengujian Persyaratan Analisis  

 
Sebelum dilakukan analisis data, perlu dilakukan pengujian persyratan 

analisis. Pengujian persyaratan analisis yang dilakukan terdiri dari uji normalitas 

dan uji homogenitas.  

 
1. Uji Normalitas 

 
Sebelum dilakukan analisis data diuji distribusi kenormalannya dari data 

tes awal power otot tungkai. Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan 

34 
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metode lillifors. Hasil uji normalitas data yang dilakukan terhadap hasil tes awal 

pada kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Kelompok N Mean SD Lhhitung Lt5% 

K1 11 86,32 15,38 0,1835 0,249 

K2 11 84,90 15,99 0,1245 0,249 

 

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada kelompok 1 (K1) diperoleh 

nilai Lhitung = 0,1835, dimana nilai tes tersebut lebih kecil dari pada angka batas 

penolakan pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,249. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data pada kelompok 1 (K1) termasuk berdistribusi normal. 

Sedangkan dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada kelompok 2 (K2) 

diperoleh nilai Lhitung = 0,1245, ternyata juga lebih kecil dari angka batas 

penolakan hipotesis nol pada taraf signifikan 5% yaitu 0,249. Dengan demikian 

dapt disimpulkan bahwa data pada kelompok 2 (K2) termasuk berdistribusi 

normal. 

2.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varians dari 

kedua kelompok. Jika kedua kelompok tersebut memiliki kesamaan varians, maka 

apabila nantinya kedua kelompok memiliki perbedaan, maka perbedaan tersebut 

dikarenakan oleh perbedaan rata-rata kemampuan. Hasil uji homogenitas data 

antara kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Data 

Kelompok N SD2 Fhhitung Ft5% 

K1 11 214,9118 

K2 11 232,5522 
1,0821 2,97 

 

Dari hasil uji homogenitas yang dilakukan diperoleh nilai Fhitung = 1,0821. 

Sedangkan dengan db = 10 lawan 10, angka Ft5% = 2,97, yang ternyata nilai Fhitung 

= 1,0821 lebih kecil dari Ft5% = 2,97. Karena Fhitung < Ftabel5%, maka hipotesis nol 
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diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kelompok 1 (K1) dan 

kelompok 2 (K2) memiliki varians yang homogen.  

 
C.  Hasil Analisis Data 

1. Uji Perbedaan Sebelum Diberi Perlakuan 

 
Sebelum diberi perlakuan kelompok yang dibentuk dalam penelitian diuji 

perbedaannya terlebih dahulu. Hal ini dengan maksud untuk mengetahui 

perbedaan pada kedua kelompok tersebut. Sebelum diberi perlakuan berangkat 

dari keadaan yang sama atau tidak. Hasil uji perbedaan antara kelompok 1 (K1) 

dan kelompok 2 (K2) dilakukan sebelum diberi perlakuan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Perbedaan Tes Awal Pada Kelompok 1 

(K1) dan  Kelompok 2 (K2) 

Kelompok N Mean thitung tt5% 

 K1 11 86,32  

 K2 11 84,90  
1,049  2,22 

 

Dari pengujian perbedaan dengan analisis statistik t-test dihasilkan nilai 

thitung pengujian perbedaan tes awal antara kelompok 1 dan kelompok 2 adalah 

sebesar 1,049 dan ttabel dengan N = 11, db = 11-1 = 10 dengan taraf signifikansi 

5% adalah sebesar 2,22, berarti thitung < ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima, maka antara kelompok 1 dan kelompok 2 sebelum diberi perlakuan 

tidak ada perbedaan yang signifikan pada awalnya.  

 
2. Uji Perbedaan Sesudah Diberi Perlakuan 

 
Setelah dilakukan diberi perlakuan yang berbeda yaitu, kelompok 1 diberi 

perlakuan latihan double leg speed hops dan kelompok 2 diberi perlakuan latihan  

squat, kemudian dilakukan uji perbedaan. Uji perbedaan yang dilakukan dalam 

penelitian ini hasilnyua adalah sebagai berikut:  

 
a. Hasil uji perbedaan tes awal dan tes akhir pada kelompok 1 yaitu: 
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Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Perbedaan Tes Awal dan Tes Akhir Pada 
Kelompok 1 

Kelompok N Mean thitung tt5% 

Tes Awal 11 86,32  

 Tes Akhir 11 100,71  
17,85  2,22 

 

Dari pengujian perbedaan dengan analisis statistik t-test dihasilkan nilai 

thitung pada kelompok 1 antara hasil tes awal dan tes akhir sebesar 17,85  dan ttabel 

dengan N = 11, db = 11-1 = 10 dengan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,22, 

berarti thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka antara tes 

awal dan tes akhir pada kelompok 1 terdapat perbedaan yang signifikan. 

 
b. Hasil uji perbedaan tes awal dan tes akhir pada kelompok 2 yaitu :  

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Perbedaan Tes Awal dan Tes Akhir Pada 
Kelompok 2 

Kelompok N Mean thitung tt5% 

Tes Awal 11 84,90  

 Tes Akhir 11  91,89 
16,289  2,22 

 

Dari pengujian perbedaan dengan analisis statistik t-test dihasilkan nilai 

thitung pada kelompok 2 antara hasil tes awal dan tes akhir sebesar 16,289dan ttabel 

dengan N = 11, db 11-1 = 10 dengan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,22, 

berarti thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka antara tes 

awal dan tes akhir pada kelompok 2 terdapat perbedaan yang signifikan.  

 
c. Hasil uji perbedaan tes akhir antara kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu: 

 
Tabel 9. Rangkuman Hasil Uji Perbedaan Tes Akhir Pada Kelompok 1 

(K1) dan  Kelompok 2 (K2) 

Kelompok N Mean Fhhitung Ft5% 

 K1 11 100,71  

 K2 11  91,89 
6,128  2,22 

 
Dari pengujian perbedaan dengan analisis statistik t-test dihasilkan nilai 

thitung hasil tes akhir antara kelompok 1 dan kelompok 2 sebesar 6,128 dan ttabel 
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dengan N = 11, db = 11-1 = 10 dengan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 2,22, 

berarti thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka hasil tes 

akhir antara kelompok 1 dan kelompok 2 terdapat perbedaan yang signifikan.  

 
d.  Perbedaan persentase peningkatan  

Untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki persentase peningkatan 

power otot tungkai  yang lebih baik, diadakan perhitungan persentase peningkatan 

tiap-tiap kelompok. Adapun nilai perbedaan peningkatan power otot tungkai  

dalam persen pada kelompok 1 dan kelompok 2 adalah :  

 
Tabel 10. Rangkuman Uji Perbedaan Hasil Tes Akhir Antara Kelompok 1 

dan Kelompok 2 

Mean Mean Mean Persentase 
Kelompok N 

Pretest Posttest Different Peningkatan 

Kelompok 1 11 86,32  100,71  14,39  16,6706%  

Kelompok 2 11  84,90 91,89  6,99  8,2279%  

 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa, kelompok 1 memiliki 

peningkatan power otot tungkai sebesar 16,6706%. Sedangkan kelompok 2 

memiliki peningkatan power otot tungkai sebesar 8,2279%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kelompok 1 memiliki persentase peningkatan power 

otot tungkai yang lebih besar dari pada kelompok 2.  

 

D. Pengujian Hipotesis 

 
1. Perbedaan Pengaruh Latihan Double Leg Speed Hops dan Latihan Squat 

Terhadap Peningkatan Power Otot Tungkai 

Dari hasil analisis data yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan, 

diperoleh nilai t antara tes awal pada kelompok 1 dan kelompok 2 = 

1,049 sedangkan ttabel = 2,22. Ternyata t yang diperoleh < t dalam tabel, yang 

berarti hipotesis nol diterima. Dengan demikian kelompok 1 dan kelompok 2 

sebelum diberi perlakuan dalam keadaaan seimbang. Antara kelompok 1 dan 

kelompok 2 berangkat dari titik tolak power otot tungkai yang sama. Yang berarti 
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setelah diberi perlakuan terdapat perbedaan, hal itu karena adanya perbedaan 

perlakuan yang diberikan. 

Nilai t antara tes awal dan tes akhir pada kelompok 1 = 17,85. 

Sedangkan ttabel  = 2,22. Ternyata t yang diperoleh > t dalam tabel, yang berarti 

hipotesis nol ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir pada kelompok 1. 

Yang berarti kelompok 1 memiliki peningkatan power otot tungkai yang 

disebabkan oleh treatment (perlakuan) yang diberikan, yaitu latihan double leg 

speed hops. Dalam latihan ini atlit dituntut melakukan gerakan meloncat-loncat ke 

atas dan ke depan  secara terus menerus dan berulang–ulang. Dengan melakukan 

gerakan meloncat-loncat ke atas dan ke depan secara berulang–ulang akan 

menyebabkan peningkatan power otot tungkai menjadi lebih baik.  

Nilai t antara tes awal dan tes akhir pada kelompok 2 = 16,289. 

Sedangkan ttabel  = 2,22. Ternyata t yang diperoleh > t dalam tabel, yang berarti 

hipotesisi nol ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir pada kelompok 2. 

Yang berarti kelompok 2 memiliki peningkatan power otot tungkai yang 

disebabkan oleh treatment (perlakuan) yang diberikan, yaitu latihan squat. Dalam 

latihan ini atlit dituntut untuk mengangkat beban secara berulang-ulang dengan 

pemberian beban yang ditingkatkan secara bertahap tiap minggunya agar 

mendapatkan kekuatan dan kecepatan, terutama pada otot-otot tungkai. Dengan 

demikian latihan squat ini dapat meningkatkan power otot tungkai. 

Dari hasil uji perbedaan yang dilakukan terhadap tes akhir pada 

kelompok 1 dan 2, diperoleh nilai t sebesar 6,128. Sedangkan ttabel = 2,22. 

Ternyata t yang diperoleh > t dalam tabel, yang berarti hipotesis nol ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan perlakuan selama 6 

minggu, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir 

pada kelompok 1 dan kelompok 2. Karena sebelum diberikan perlakuan kedua 

kelompok berangkat dari titik tolak yang sama, maka perbedaan tersebut adalah 

karena pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 
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Dalam pelaksanaan latihan kekuatan bahwa, pengaruh perlakuan (latihan) 

adalah bersifat khusus, sehingga perbedaan karakteristik perlakuan dapat 

menghasilkan pengaruh yang berbeda pula. Perlakuan yang diberikan selama 

latihan merupakan stimulus yang akan memperoleh respon dari pelaku. Dalam 

penelitian ini kelompok 1 dan kelompok 2 diberikan perlakuan (treatment) dengan 

bentuk latihan yang berbeda. Perbedaan latihan yang diberikan selama proses 

latihan, akan mendapatkan respon yang berbeda pula dari subyek, sehingga dapat 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembentukan kemampuan pada 

subyek penelitian. Oleh Karena itulah, kelompok yang diberikan perlakuan latihan 

double leg speed hops dan latihan  squat,memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap peningkatan power otot tungkai. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa, ada perbedaan pengaruh antara latihan double leg speed hop 

dan latihan  squat terhadap peningkatan power otot tungkai pada pada atlit Tae 

Kwon Do yunior putra Dragon Solo Tahun 2007, dapat diterima kebenarannya.  

 
 
 
 
 
 

2. Latihan Double Leg Speed Hops Lebih Baik Pengaruhnya Terhadap Hasil Peningkatan Power Otot Tungkai  

Kelompok 1 memiliki nilai persentase peningkatan power otot tungkai 

sebesar 16,6706%. Sedangkan kelompok 2 memiliki peningkatan power otot 

tungkai sebesar 8,2279%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok 

1 memiliki persentase peningkatan power otot tungkai yang lebih besar dari pada 

kelompok 2. 

Kelompok 1 (kelompok yang mendapatkan perlakuan latihan double leg 

speed hops), ternyata memiliki peningkatan hasil power otot tungkai yang lebih 

besar daripada kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan latihan  squat). 

Hal ini karena latihan double leg speed hops sangat efektif untuk meningkatkan 

power. Latihan double leg speed hops mempertemukan celah pemisah antara 

kekuatan dan kecepatan kerja otot. Kekuatan dan kecepatan inilah faktor utama 

terbentuknya power otot tungkai. Disamping itu juga latihan double leg speed 
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hops gerakannya meloncat dan memantul sehingga memiliki kecenderungan 

seperti gerakan dalam Tae Kwon Do. Berkembangnya power otot tungkai secara 

maksimal sangat berperan penting dalam Tae Kwon Do terutama pada teknik 

untuk menendang . Dengan power otot tungkai yang baik, maka akan mendukung 

kemampuan menendang yang lebih optimal. 

Sedangkan Latihan squat merupakan latihan beban untuk mendapatkan 

kekuatan dan kecepatan, terutama pada otot-otot tungkai. Dari salah satu sisi, 

latihan ini dapat meningkatan kekuatan dan kecepatan kerja otot tungkai, sehingga 

akan terbentuk power otot tungkai. Disisi lain atlit akan mengalami kelelahan 

karena beban latihan yang berat dan dapat menimbulkan overtraining, sehingga 

power otot tungkai tidak berkembang secara optimal. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa, latihan double leg speed hop lebih baik pengaruhnya 

terhadap hasil peningkatan power otot tungkai pada pada atlit Tae Kwon Do 

yunior putra Dragon Solo Tahun 2007, dapat diterima kebenarannya  

 

 

 

E. Pembahasan Hasil Analisis Data 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji perbedaan nilai t antara 

tes awal dan tes akhir pada kelompok 1 (kelompok yang mendapat perlakuan 

latihan double leg speed hops)=17,85, sedangkan ttabel=2,22 . Ternyata t yang 

diperoleh > ttabel, yang berarti hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir pada kelompok 1. 

Kelompok 1 memiliki peningkatan power otot tungkai yang disebabkan oleh 

perlakuan yang diberikan, yaitu latihan double leg speed hops. Dalam latihan ini 

atlit dituntut melakukan gerakan meloncat-loncat ke atas dan ke depan secara 

terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menyebabkan peningkatan power otot 

tungkai. 

Pada analisa data yang didapat antara tes awal dan tes akhir pada 

kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan latihan squat)=16,289, 
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sedangkan ttabel=2,22 . Ternyata t yang diperoleh > ttabel, yang berarti hipotesis nol 

ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil tes 

awal dan tes akhir pada kelompok 2. Kelompok 2 memiliki peningkatan power 

otot tungkai yang disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, yaitu latihan squat. 

Dalam latihan ini atlit dituntut untuk mengangkat beban secara berulang-ulang 

dengan pemberian beban yang ditingkatkan secara bertahap tiap minggunya. 

Dengan demikian latihan squat ini dapat meningkatkan power otot tungkai.  

Pada analisis data yang lain yaitu pada hasil uji perbedaan yang 

dilakukan terhadap tes akhir pada kelompok 1 dan 2, diperoleh nilai t sebesar 

6,128, sedangkan ttabel=2,22. Ternyata t yang diperoleh > ttabel, yang berarti 

hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan 

selama 6 minggu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes awal dan tes 

akhir pada kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 diberikan perlakuan 

dengan bentuk latihan yang berbeda. Perbedaan latihan yang diberikan selama 

proses latihan, akan mendapatkan respon yang berbeda pula dari subyek, sehingga 

dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembentukan kemampuan 

pada subyek penelitian. Oleh karena itu, kelompok yang diberikan latihan double 

leg speed hops dan latihan squat, memiliki pengaruh yang berbeda terhadap 

peningkatan power otot tungkai. 

Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan 

kelompok 2 maka dilakukan penghitungan nilai perbedaan peningkatan power 

otot tungkai dalam persen pada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 

memiliki nilai persentase peningkatan power otot tungkai sebesar 16,6706 %, 

sedangkan kelompok 2 memiliki nilai persentase peningkatan power otot tungkai 

sebesar 8,2279 %. Hal ini menunjukkan kelompok 1 memiliki peningkatan power 

otot tungkai yang lebih besar daripada kelompok 2, karena latihan double leg 

speed hops sangat efektif untuk meningkatkan power otot tungkai. Latihan double 

leg speed hops mempertemukan celah pemisah antara kekuatan dan kecepatan 

kerja otot. Kekuatan dan kecepatan inilah faktor utama terbentuknya power otot 

tungkai. Disamping itu juga latihan double leg speed hops gerakannya meloncat 

dan memantul sehingga memiliki kecenderungan seperti gerakan dalam Tae 
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Kwon Do. Berkembangnya power otot tungkai secara maksimal sangat berperan 

penting dalam Tae Kwon Do terutama pada teknik untuk menendang . Dengan 

power otot tungkai yang baik, maka akan mendukung kemampuan menendang 

yang lebih optimal. Dari salah satu sisi, latihan squat dapat meningkatkan 

kekuatan dan kecepatan kerja otot tungkai sehingga terbentuk power otot tungkai. 

Di sisi lain, atlit akan mengalami kelelahan karena beban latihan yang berat dan 

dapat menimbulkn overtraining sehingga power otot tungkai tidak berkembang 

secara optimal.  

Dari hasil analisis uji perbedaan, dapat diuraikan hal-hal pokok sebagai hasil 

dari penelitian ini yaitu ; 

1. Latihan double leg speed hops dan squat berpengaruh terhadap 

peningkatan power otot tungkai. 

2. Latihan double leg speed hops lebih baik pengaruhnya daripada 

latihan squat dalam peningkatan power otot tungkai. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, 

dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:  

1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan double leg speed 

hops dan latihan squat terhadap peningkatan power otot tungkai pada atlit 

Tae Kwon Do Yunior Putra Dragon Solo Tahun 2007. Hal ini dibuktikan 

dari hasil penghitungan tes akhir masing-masing kelompok yaitu, thitung 

6,128 lebih besar dari ttabel 2,22 dengan taraf signifikansi 5%  

2.  Latihan double leg speed hops lebih baik pengaruhnya dari pada latihan 

squat terhadap peningkatan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do 

Yunior Putra Dragon Solo Tahun 2007. Berdasarkan persentase 

peningkatan power otot tungkai menunjukkan bahwa kelompok 1 

(kelompok yang mendapat perlakuan latihan double leg speed hops) 

adalah 16,6706% > kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan 

latihan squat) adalah 8,2279 %. 

 

A. Implikasi 
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Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan perlakuan dengan 

latihan double leg speed hops memiliki hasil yang lebih baik dari pada perlakuan 

dengan latihan squat terhadap peningkatan power otot tungkai.  

Implikasi teoritik dari hasil penelitian ini adalah, setiap metode latihan 

memiliki efektifitas yang berbeda dalam meningkatkan power otot tungkai pada 

atlit. Oleh karena itu, dalam menerapkan metode latihan yang bertujuan untuk 

mengembangkan atau meningkatkan power otot tungkai, harus menggunakan 

metode latihan yang tepat dan sesuai dengan keadaan atlit. Hasil penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan menentukan 

metode latihan yang tepat, khususnya untuk meningkatkan power otot tungkai . 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil dan implikasi yang 

ditimbulkan, maka kepada para pelatih Tae Kwon Do, disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Upaya untuk meningkatkan power otot tungkai, hendaknya pelatih harus 

memiliki kreatifitas dan mampu menerapkan metode latihan yang tepat agar 

diperoleh hasil latihan yang optimal. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk menetukan dan 

memilih metode latihan untuk meningkatkan power otot tungkai pada atlit Tae 

Kwon Do. 

3. Untuk meningkatkan power otot tungkai pada atlit Tae Kwon Do, pelatih 

dapat menerapkan metode latihan double leg speed hops dan latihan squat 

bagi para atlitnya.  
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