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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Vertical Jump 

2.1.1 Definisi 

 
 Daya ledak otot, pada khususnya kinerja Vertical Jump, dianggap sebagai 

elemen penting untuk kinerja atlet yang sukses, serta untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari dan tugas pekerjaan.
8 

Vertical Jump adalah salah satu parameter 

kebugaran untuk mengukur daya ledak (explosive power) dengan mengukur tinggi 

lompatan atlet. Tes ini sering digunakan oleh atlet, terutama untuk mengetahui 

perkembangan seorang atlet selama pelatihan. Semakin tinggi lompatan, maka 

semakin kuat otot kaki/daya ledak seorang atlet.
9  Peningkatan vertical jump yaitu 

proses yang lengkap dapat dilihat pada beberapa aspek yang berbeda, diperlukan 

berapa komponen yang mendukung di antaranya kekuatan tendon, keseimbangan, 

kontrol motor, kekuatan otot, fleksibilitas otot dan ketahanan otot. Vertical jump 

didukung oleh peran utama dari otot penggerak tubuh, yaitu kelompok otot m. 

quadriceps femoris. Peningkatan vertical jump harus bertahap dan diperlukan 

adaptasi dari m. quadriceps femoris sebagai penggerak utama. 
10 

Untuk melakukan vertical jump diperlukan kontraksi otot. Jaringan otot 

yang terdiri dari sel-sel otot yang berkontraksi akan menghasilkan gaya. Otot 

rangka disatukan oleh jaringan ikat. Struktur utama pada otot rangka adalah 
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miofibril yang merupakan unit penting otot rangka sebab mengandung elemen 

protein kontraktil yang menyebabkan otot berkontraksi. Terdapat ratusan sampai 

ribuan myofibril pada setiap serabut otot, sementara setiap miofibril terdiri atas 

1500 myosin dan 3000 aktin. Dibawah mikroskop myosin yg merupakan filamen 

tebal akan tampak gelap (A - band), sementara aktin yang merupakan filamen tipis 

terlihat terang (I - band). Aktin selalu terhubung dengan protein lainnya membentuk 

kompleks aktin - troponin - tropomyosin yang saat kontraksi terjadi akan berikatan 

dengan protein myosin. Bagian akhir aktin melekat pada suatu protein lain yang 

disebut Z disk, dan daerah antara dua Z disk disebut sarkomer, yang merupakan 

suatu unit kontraksi otot. Bila otot berkontraksi ukuran sarkomer sekitar 2 

mikrometer.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Filamen otot.
11

 

Mekanisme kontraksi otot  

Kontraksi otot secara umum mengikuti urutan proses berikut :  

1. Aksi potensial dihantarkan sepanjang saraf dan berakhir pada membran otot 

2. Pada ujung saraf dilepaskan neurotransmitter asetilkolin  
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3. Asetilkolin akan bekerja pada membran serabut otot dan membuka gate 

Natrium  

4. Masuknya ion natrium dalam jumlah banyak memulai terjadinya aksi 

potensial pada membran otot  

5. Aksi potensial dihantarkan sepanjang membran otot sebagaimana yang 

terjadi pada membran saraf  

6. Aksi potensial yang terjadi di membran otot akhirnya sampai ke bagian 

tengah otot yang menstimulasi retikulum sarkoplasma melepaskan ion 

Kalsium 

7. Ion Kalsium akan berikatan dengan troponin - C, dan ini mengawali ikatan 

antara aktin dengan myosin  

8. Ikatan antara aktin dan myosin menyebabkan kedua filamen ini saling 

menarik ke arah tengah (sliding filament mechanism ) dan inilah yang 

disebut kontraksi otot 

9. Setelah beberapa waktu, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum 

sarkoplasma, lalu terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan myosin 

(relaksasi).  

Kontraksi yang terjadi melalui sliding filament mechanism , akibat terbentuknya 

cross - bridge yang disusun oleh filamen myosin dan aktin, yang akan menarik aktin 

ke arah myosin (tengah). Kekuatan untuk menarik diperoleh dari ATP yang tersedia 

di kepala myosin dan akan aktif saat aksi potensial mencapai bagian otot. 
11 
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Gambar 2. Kontraksi otot secara seluler.
12

 

 Otot-otot yang berperan dalam melakukan Vertical Jump adalah otot-otot 

tungkai bawah yang terdiri dari tiga bagian yaitu : 

Gambar 3. Ilustrasi otot-otot yang pada saat melakukan vertical jump 

Glu = m. gluteus maximus, Rec = m. rectus femoris, Vas = m. vastus, Ham = m. 

hamstring, Gas = m. gastrocnemius, Sol = m. soleus.
13
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1. Adduktor : m. adductor langus, m. adductor brevis, m. adductor magnus, 

m. pectineus, dan m. gracillis 

2. Ekstensor : m. quadriceps femoris, m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. 

vastus medialis, m. vastus intermedius dan m. sartorius 

3. Hamstring : m. biceps femoris, m. semi tendinosus, m. semi membranosus.
5
 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Vertical Jump 

1. Usia 

Penelitian Bermejo er al. membandingkan vertical jump antar berbagai 

kelompok usia yaitu kelompok usia 13 – 15 tahun, kelompok usia 17 – 18 tahun 

dan kelompok usia 18 – 34 tahun. Hasil dari penelitian tersebut adalah vertical jump 

tertinggi didapatkan pada kelompok usia 18 – 34 tahun. Penelitian tersebut 

menyimpulkan, terdapat perbedaan utama dalam melakukan vertical jump antara 

kelompok usia, khususnya dalam fase take-off. Semakin bertambahnya usia maka 

semakin dewasa dalam perkembangan Teknik melompat dan pertumbuhan fisik 

yang terlatih.
14 

2. Antropometri 

Antropometri memiliki peran dalam melakukan vertical jump. Pada penelitian 

sebelumnya dinyatakan bahwa semakin panjang ekstremitas bawah, maka semakin 

tinggi vertical jump yang dihasilkan.
15 Penelitian Wyon et al. menyatakan bahwa 

semakin besar lingkar paha dan lingkar m. gastrocnemius, maka semakin tinggi 

vertical jump yang dihasilkan.16 Penelitiian Caruso et al. menyatakan bahwa 

panjang lengan atas berpengaruh terhadap prediksi tinggi vertical jump.17 
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3. Jenis Kelamin 

Laki-laki menghasilkan puncak dan kekuatan rata-rata yang lebih tinggi 

daripada wanita. Kekuatan yang lebih besar yang diamati pada pria didorong oleh 

massa otot yang lebih besar, yang memberikan kontribusi kekuatan lebih besar.
 18 

4. Indeks Massa Tubuh 

Pada penelitian sebelumnya, didapatkan kelompok dengan IMT normal 

memiliki karakteristik fisik dan fisiologis yang superior dibanding kelompok 

dengan IMT yang tidak normal (overweight dan obese). Pada kelompok IMT 

normal memiliki rata-rata vertical jump 326.0 cm sedangkan pada kelompok IMT 

yang tidak normal (overweight dan obese) memiliki 27.77.8 cm.
19 

Kelompok dengan IMT underweight memiliki nilai standing long jump 188 cm 

sedangkan kelompok normal memiliki nilai 194 cm. 

5. Penyakit Ekstremitas Bawah 

Melakukan vertical jump membutuhkan kondisi fisik tubuh yang optimal. 

Pasien dengan arthritis idiopatik menunjukkan penurunan momen sendi lutut 

selama fase take-off vertical jump. Ada kemungkinan bahwa momen ekstensor lutut 

yang menurun mungkin merupakan indikasi m. quadriceps femoris yang lemah.
20 

6.  Riwayat cedera Ligamentum Anterior Cruciatum 

Diperoleh data menunjukkan perbedaan signifikan gaya yang dihasilkan antara 

kelompok pasca rekonstruksi ligamentum anterior cruciatum dengan kelompok 

kontrol. Untuk kelompok kontrol, terdapat perbedaan minimal pada fase 

keseimbangan ke atas dan ke bawah lompatan, dengan nilai rata-rata 5 persen untuk 
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fase ke atas dan 7 persen untuk fase kebawah. Namun, untuk kelompok pasca 

rekonstruksi ligamentum anterior cruciatum, terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan lonjakan ke atas dan ke bawah, dengan perbedaan rata-rata 130 persen 

dan 140 persen. 

Dalam melakukan vertical jump, pelompat harus melawan berat badan dan gaya 

resultan yang bekerja di pusat massa pelompat. Gaya mekanik yang terjadi adalah 

force (F), konstanta dari gravitasi (G), vektor radius (R) dan massa (m) serta 

akselerasu dari gravitasi (g). FGRF adalah gaya reaksi tanah yang bekerja pada 

pelompat, m g adalah akselerasi yang terjadi karena gaya gravitasi, maka gaya 

mekanik saat melompat dapat disimpulkan dengan FGRF- m g. 21
 Semakin besar 

FGRF yang dihasilkan maka semakin besar pula ketidak seimbangan yang terjadi.
22

 

2.1.3 Biomekanik Vertical Jump 

 
Dalam melakukan vertical jump, pelompat harus melawan berat badan dan 

gaya resultan yang bekerja di pusat massa pelompat. Gaya mekanik yang terjadi 

adalah  force (F), konstanta dari gravitasi (G), vektor radius (R) dan massa (m) serta 

akselerasi dari gravitasi (g). FGRF adalah gaya reaksi tanah yang bekerja pada 

pelompat, m g  adalah akselerasi yang terjadi karena gaya gravitasi, maka gaya 

mekanik saat melompat dapat disimpulkan dengan FGRF – m g.
 21
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       a            b         c      d     e                        b       c        d         e    

Gambar 4. Vertical jump dengan teknik countermovment jump  (a) dan 

squat jump (b). 
21

 

 

Pada gambar 4. dapat dijelaskan bahwa 

a. Pelompat melemaskan otot-otot kaki dan pinggul, sehingga memungkinkan 

lutut dan pinggul melengkung di bawah pengaruh gravitasi. Gaya resultan 

pada pelompat F GRF - m g menjadi negatif, sehingga pelompat bergerak 

dan mempercepat ke bawah. 

b. Titik b adalah titik terendah penghitungan ulang, di mana pelompat, sesaat 

kecepatan istirahat adalah nol. Otot kaki sekarang sangat aktif dan kekuatan 

reaksi tanah mendekati maksimum. 

c. Ini adalah fase pushoff, di mana pelompat bergerak ke atas dengan 

memperpanjang lutut dan pinggul. 

d. Titik c – d adalah saat lepas landas, di mana kekuatan reaksi tanah pertama 

menjadi nol. Pelompat lebih tinggi pada saat lepas landas daripada di awal 

lompatan karena pelompat telah memperpanjang persendian pergelangan 

kaki. Pelompat berdiri di ujung jari. Gaya yang hanya bekerja pada 

pelompat adalah berat pelompat dan pelompat adalah proyektil dalam 
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penerbangan bebas. Titik d – e menandai pendakian fase penerbangan, di 

mana pelompat bergerak ke atas tapi melambat karena efek gravitasi. 

e. Titik e menandai puncak lompatan, di mana pelompat beristirahat sesaat. 

Turunnya fase penerbangan, di mana kecepatan bergerak ke bawah negatif 

dan percepatannya meningkat. 

2.1.4 Teknik Vertical Jump 

 
Vertical jump dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu squat jump dan 

countermovement jump. Salah satu keuntungan dari countermovement jump adalah 

otot-otot kaki mencapai tingkat aktivasi dan kekuatan yang lebih tinggi sebelum 

mereka mulai melompat. Pada squat jump, gaya pada awal fase ke atas (berdiri) 

dari titik melompat sama dengan berat badan pelompat. Otot di kaki pelompat 

hanya memiliki tingkat aktivasi dan kekuatan rendah; cukup untuk menjaga tubuh 

dalam posisi squat. Untuk mulai bergerak ke atas, pelompat mengaktivasi otot kaki, 

namun butuh waktu dan jarak untuk kekuatan reaksi tanah untuk membangun 

sampai tingkat tinggi. Pelompat pada countermovement jump melakukan lebih 

banyak aktivitas di awal fase lompatan daripada squat jump, sehingga pelompat 

memiliki kecepatan lepas landas yang lebih tinggi dan tinggi penerbangan yang 

lebih tinggi.
21  Penelitian yang membandingkan countermovement jump dan squat 

jump didapatkan hasil dengan lompatan menggunakan teknik countermovement 

jump rata-rata 85 cm dan squat jump rata-rata 78 cm. Hasil dari countermovement 

jump lebih tinggi 7 cm dari squat jump. 
23 
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2.2 Sargent Jump Test 

 
Sargent Jump Test atau disebut juga Vertical Jump Test adalah uji yang 

digunakan untuk mengukur vertical jump. Protokol untuk menilai vertical jump 

dimulai dengan para subjek meletakkan jari mereka yang sudah ditandai dengan 

kapur ke dinding sambil berdiri tegak menghadap ke samping dengan dinding di 

sisi kanan mereka, kemudian lengan kanan di ekstensi maksimal di atas kepala, 

subjek akan menandai di titik tertinggi yang bisa dicapai dengan jari. Setelah itu, 

subjek akan melakukan vertical jump. Pada titik tertinggi lompatan, subjek harus 

mengulurkan tangan kanan ke dinding untuk menandai ketinggian maksimum 

melonjak dan menandai dengan jari yang sudah diberi kapur. Tinggi vertical jump 

adalah perbedaan antara dua titik yang ditandai di dinding. Semua subjek melompat 

sebanyak tiga kali, dengan interval minimum 45 detik antara lompatan. Data yang 

di gunakan adalah data vertical jump yang tertinggi.
24

 

 

Gambar 5. Sargent Jump Test.
24
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2.3 Latihan 

 
Latihan adalah aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, berulang, dan 

terarah dengan tujuan untuk perbaikan atau pemeliharaan satu atau lebih komponen 

kebugaran fisik.
25 

Dalam melakukan latihan perlu memperhatikan aspek sebagai 

berikut : 

1. Frekuensi adalah jumlah ulangan latihan yang dilakukan selama satu 

minggu. Frekuensi latihan dapat dinyatakan dalam sesi, episode atau 

kali. 

2. Durasi ialah jangka waktu atau lamanya latihan. 

3. Intensitas latihan dapat ditentukan melalui rumus Maximum Heart Rate 

yaitu 220 – usia (dalam satuan tahun). Berdasarkan American College 

Sport of Medicine dan Centers of Disease Control and Prevention, 

intensitas latihan dibagi menjadi sebagai berikut : 

a. Ringan : 50 – 65 % Maximum Heart Rate 

b. Sedang : 60 – 75 % Maximum Heart Rate 

c. Berat : 70 – 85% Maximum Heart Rate  

4. Jenis latihan : Macam aktivitas fisik dipilih disesuaikan dengan tujuan 

latihan. Misalnya, bentuk latihan untuk mengembangkan 

kardiorespirasi ada bermacam - macam seperti: lari, sepeda, jogging, 

berenang, dan jalan kaki.
12
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2.4 Skipping 

 
2.4.1 Definisi 

Skipping merupakan olahraga yang mengunakan seutas tali untuk 

melakukan lompatan. Olahraga skipping ini digemari oleh atlet-atlet dari berbagai 

macam cabang, misalnya bola voli, badminton, tinju, dan olahraga yang lain. 

Olahraga skipping digemari karena dengan melakukan olahraga skipping ini dapat 

meningkatkan kekuatan, kelincahan, keseimbangan. Olahraga ini sampai saat ini 

masih menjadi pilihan dari berbagai cabang olahraga.
9
 

Skipping adalah gerakan lompat ringan dengan kedua kaki lurus diudara, 

kedua lengan horizontal ke samping dan sebagian besar putaran tali dengan gerakan 

pergelangan tangan.  

Cara melakukan skipping yang benar menurut Asosiasi Skipping Australia 

adalah sebagai berikut : 

1. Pilih panjang yang benar dengan berdiri di tengah tali untuk mengukur. 

Pegangan harus mencapai sejajar  m. pectoralis mayor.  Jangan 

mengikat simpul dengan tali - harus diatur dengan benar 
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Gambar 6. m. pectoralis mayor 

 

 

 

Gambar 7. Pengukuran panjang tali.
26

 

 

2. Berdiri dengan siku dekat dengan tubuh arahkan tangan ke luar secara 

horisontal. 

3.  Gerakkan tangan ke atas 

4. Jaga pergelangan tangan di sekitar pinggang tinggi di bagian dalam 

tubuh dan ulangi ayunan samping hanya dengan menggunakan satu 

lengan, kemudian ulangi di sisi lain. 

Pergelangan tangan diputar sambil melompat pada saat bersamaan. Mulai 

melompat dengan tubuh berdiri tegak dan lutut sedikit membungkuk, bahu tegap 

dan kepala tengadah ke atas. Lompatan sekitar 5 cm dari tanah pada ujung kaki 

dengan lengan sedikit di depan pinggul. Lompatan normal di ikuti oleh lompatan 

rebound..
 27  
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Gambar 8. Lompat normal (kiri). Lompat rebound (kanan).
27

 

2.4.2 Pengaruh Skipping terhadap Vertical Jump 

Latihan skipping yang memberikan gaya melompat berulang-ulang 

memberikan adanya pembebanan pada otot - otot tungkai, maka akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan tonus otot tungkai, masa otot, dan serabut 

otot tungkai yang dapat meningkatkan tinggi vertical jump.
7
 

Pada penelitian sebelumnya, latihan skipping selama 6 minggu dengan 

frekuensi 3 kali dalam satu minggu meningkatkan vertical jump sebesar 2,86 cm 

pada siswa putri kelas V SD Negeri 117 Palembang.
28

 Penelitian lain menyatakan 

bahwa latihan skipping selama 5 minggu dengan frekuensi 3 kali dalam satu minggu 

meningkatkan vertical jump sebesar 3,47 cm pada siswa SMP Negeri 1 Srandakan 

Bantul. 
6
 

  



21 

 

 
 

2.5  Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram kerangka teori 

2.6    Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 10. Diagram kerangka konsep 
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2.7     Hipotesis 

2.7.1   Hipotesis Mayor 

 Terdapat pengaruh latihan skipping terhadap vertical jump Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

2.7.2 Hipotesis Minor 

a. Terdapat perbedaan nilai vertical jump sebelum dan sesudah latihan 

skipping pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

b. Terdapat  peningkatan nilai vertical jump sesudah latihan skipping pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 


