
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

     Olahraga adalah aktifitas fisik yang sangat penting bagi manusia dalam 

kehidupan sehari-hari di tujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Oleh 

karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan 

olahraga secara rutin dan tersetruktur dengan baik agar bisa tetap menjaga serta 

mampu meningkatkan kebugaran jasmani untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. 

Olahraga asal katanya dari  olah dan rogo, berasal dari bahasa jawa ‘’olah’’ yang 

berarti berlatih, melakukan kegiatan dengan tekun, dan ‘’rogo’’ yang berarti 

badan atau jasmani. Makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah 

gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau 

rombongan.  

Olahraga juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga baik dalam 

Internasional, nasional, dan regional. Menurut kamus umum bahasa 

Indonesiabahwa :‘’Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan dikerjakan 

dan sebagainya)’’ (1996:186).  Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal 

yang dicapai seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang dalam bentuk 

kemampuan dan keterampilan menyelesikan tugas-tugas gerakan, baik dalam 

kegiatan latihan maupun dalam kompetensi dengan menggunakan parameter-

prameter evaluasi yang jelas dan rasional. 

Atletik adalah salah satu cabang olahraga prestasi dimana cabang olahraga 

ini menjadi cabng olahraga yang diperlombakan semenjak 776 SM. Atletik adalah 

salah satu cabang olahraga tertua di dunia yang, dalam sejarah mengatakan bahwa 
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atletik adalah induk dari seluruh cabang olahraga. Atletik  sudah ada sejak 

manusia ada di muka bumi, karena gerakan pada atletik ini di lakukan dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu terdiri dari, berlari, melompat, melempar dan berjalan. 

Pada cabang olahraga ini kondisi fisik power menjadi salah satu kemampuan 

biomotorik yang sangat penting dan dipakai hampir pada setiap cabangnya, 

dimana power adalah daya ledak yang di hasilkan dari kordinasi antara  kekuatan 

dan kecepatan yang menghasilkan daya ledak yang maksimal dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi prestasi olahraga salah satunya 

adalah tungkai  karena tungkai adalah bagian tubuh  terpenting yang paling krusial 

dalam menjalankan aktifitas fisik sehari-hari. Dalam dunia olahraga tungkai 

adalah motor penggerak bagi seorang atlet atau olahragawan lainya. Power adalah 

adalah bagian penting yang ada di dalam tungkai yang menjadi tumpuan para atlet 

atau olahragawan dalam menekuni bidang atau cabang olahraga yang di gelutinya. 

Dimana power adalah hasil kali dari kekuatan dan kecepatan yang mengasilkan 

daya ledak pada otot tungkai. Menurut pendapat Djoko Pekik Irianto:’’kekuatan 

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahan’’(2002:16). 

Sedangkan menurut Suharno :’’kekuaatan adalah kemampuan dari otot untuk 

dapat mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan aktivitas’’(1981:14). 

Kekuatan otot menggambarkan kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau 

sekelompok otot.  

Menurut pendapat  Irawadi bahwa:‘’Kecepatan adalah suatu kemampuan 

seseorang dalam berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya dalam  

waktu yang sesingkat-singkatnya’’(2011:62). Berdasarkan dari penjelasan tersebut 
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maka dapat disimpulkan power merupakan perpaduan antara unsur kekuatan dan 

kecepatan, baik kecepatan rangsangan syaraf maupun kecepatan reaksi otot. 

Secara umum dari penjelasan tentang power di atas, terlihat jelas bahwa power 

sangat menentukan sekali terhadap kualitas permainan Atletik, dimana setiap 

gerakan teknik dasar dalam Atletik secara keseluruhan memerlukan power yang 

baik. Menurut pendapat Bompa : “power is the product of abilities,strange ang 

speed’’(1988:279). Power adalah komponen fisik yang di gunakan oleh hampir 

seluruh cabang olahraga khususnya cabang olahraga atletik didalamnya terdapat 

lari,lompat yang membutuhkan power tungkai. Sasaran dan tujuan lari adalah 

melakukan gerakan perpindahan secara cepat dalam waktu yang sesingkatnya dan 

sasaran lari adalah mencapai jarak loncatan sejauh mungkin.  

Untuk mencapai tujuan tersebut peran power otot tungkai sangat 

berpengaruh besar dalam pencapaiannya.Untuk meningkatkan power di perlukan 

latihan. Menurut pendapat Tjalik Soegiarto bahwa : “Latihan merupakan proses 

yang sistematis dari berlatih, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian 

hari kian meningkat dengan metode yang memiliki tujuan’’ (2002: 4). Pada 

prinsipnya latihan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik, yaitu 

meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional tubuh, dan kualitas psikis 

seseorang. Menurut  pendapat Nossek (1982:3):‘’Latihan adalah proses untuk 

pengembangan penampilan olahraga yang kompleks dengan memakai isi latihan, 

metode latihan, tindakan organisasional yang sesuai dengan tujuan ‘’(1982:3). 

Pada dasarnya dalam setiap latihan memiliki alur dan proses yang disusun 

sedemikian rupa sehingga kondisi puncak dapat dicapai pada waktu yang 

direncanakan sebelumnya. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latihan adalah 

suatu kegiatan fisik di lakukan secara berulang-ulang dengan memakai isi latihan, 

metode dan tindakan organisasional untuk meningkatkan kualitas fisik, fungsioal 

dan psikis seseorang untuk mencapai kondisi puncak dalam tujuan prestasi. Untuk 

melatih power tungkai banyak sekali metode latihan yang di ketahui oleh para 

pelatihnamun model latihan yang sangat monoton dan melelahkan dapat 

mempengaruhi kejenuhan atlet yang mengakibatkan kurangnya rasa senang pada 

saat latihan dan hal ini mengakibatkan latihan tidak maksimal. 

Power tungkai seorang atlet cabang olahraga atletik  berperan penting 

guna menghasilkan kecepatan dan kekuatan maksimal. Untuk mencapai prestasi 

dalam olahraga diperlukan berbagai pertimbangan dan perhitungan serta analisis 

yang cermat, sebagai faktor-faktor penentu dan penunjang prestasi tersebut dapat 

dijadikan dasar dalam menyusun program. Salah satu penunjang dalam prestasi 

tersebut di antaranya adalah metode latihan. Agar proses latihan yang 

dipergunakan untuk meningkatkan kualitas fisik tidak menyita waktu yang juga 

dipergunakan untuk meningkatkan kualitas teknik dan taktik, maka perlu 

pengembangan metode latihan. Melalui pengembangan metode latihan yang tepat, 

diharapkan kualitas fisik dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas 

teknik dan psikis para atlet secara bertahap. 

Menyikapi masalah yang terjadi di atas peneliti mencoba membuat metode 

latihan untuk meningkatkan power otot tungkai yaitu latihan ‘’post activation 

potentiation potentiation menggunakan back squat barbell’’model latihan ini 

memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan power otot tungkainamun latihan 

ini memungkinkan atlet untuk maksimal dalam latihan karena waktu yang lama, 
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kelelahan, latihan yg monoton menjadi faktor utama tidak maksimalnya dalam 

latihan, namun latihan ini memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Karena dalam prinsipya latihan ini mengatakan bahwa kontraksi otot yang 

melelahkan mengganggu kinerja otot, sedangkan kontraksi otot yang tidak 

melelahkan pada beban tinggi dengan durasi yang singkat dapat meningkatkan 

kinerja otot. 

Melihat dari permasalahan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh latihan ‘’Post Activation Potentiation (Pap) 

Menggunakan Back Squat Barbell Terhadap Hasil Power Tungkai Atlet Atletik 

Club Spartans Atletik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat diketahui permasalahan 

yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Power tungkai menjadi komponen biomotorik yang paling penting dalam 

olahraga, maka metode latihan latihan yang tepat sangat dibutuhkan dalam 

latihan power tungkai. 

2. Latihanpower sering tidak maksimal karena model latihannya terlalu 

melelahkan dan monoton . 

3. Model latihan ini perlu dikembaangkan untuk menjadi alternatif latihan bagi 

pelatih power. 

4. Belum diketahui apakah model latihan post activation potentiation 

menggunakan Back Squat Barbellmenjadi metode latihan yang efektif 

terhadap power otot tungkai. 
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1.3. Batasan masalah 

Banyak model latihan power yang berkembang saat ini meskipun 

demikian peneliti membatasi satu metode latihan Post Activation Potentiation 

menggunakan BackSquat Barbel dalam meningkatkan power tungkai atlet, dan 

peneliti hanya ingin mengetahui Post Activation Potentiation merupakan salah 

satu latihan untuk meningkatkan Power Tungkai, dimana tesnya di lakukan pada 

atlet Klub Spartan Atletik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh Latihan Post Activation Potentiation Menggunakan 

Back Squat Barbel Terhadap Power Otot Tungkai Atlet Klub Spartan Atletik 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan  dalam penelitian 

yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh latihan Post Activation 

Potentiation Menggunakan Back Squat Barbel Terhadap Power Otot Tungkai  

2. Untuk mengetahui apakah metode latihan Post Activation Potentiation  

Menggunakan Back Squat Barbel Terhadap Power Otot Tungkai akan 

memaksimalkan latihan power. 

 

 

 

 

 



7 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 

Dengan penelitian ini maka akan didapatkan berbagai macam manfaat, antara 

lain: 

 

1. Bagi pendidikakan dapat menambah keilmuan olahraga menambah 

pengetahuan  dalam pendidikan olahraga. 

2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengelaman 

dalam mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia olahraga 

melalui hasil penelitian yang dapat di gunakan untuk pengembangan prestasi 

olahraga. 

3. Bagi pelatih yaitu menjadikan latihan Post Activation Potentiationsebagai 

salah satu alternatif latihan Power Otot Tungkai dan menjadi referensi latihan 

power dalam mendukung latihan fisik untuk meningkatkan prestasi bermain 

para atlet. 
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