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PENDAHULUAN

 Didalam dunia olahraga kita dengan sering
mendengar kata power (Daya Ledak). Power
merupakan kemampuan tubuh yang
memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk
bekerja secara eksplosif. Di olahraga power
komponen ketrampilan yang penting. Terdapat
cara mengukur keterampilan power terhadap
testi salah satunya vertikal jump.



PENGUKURAN POWER KAKI
 Power merupakan kombinasi antara kekuatan

dan kecepatan dan merupakan dasar dalam
setiap bentuk aktifitas.

 Atau juga di sebut daya ledak yang mempunyai
makna kemampuan untuk mengeluarkan
kekuatan maksimal dalam waktu relatif singkat.



POWER (DAYA LEDAK) ADA 2 BAGIAN

1. KEKUATAN DAYA LEDAK
2. KEKUATAN GERAK CEPAT

1. Kekuatan Daya Ledak
Kekuatan ini digunakan untuk mengatasi
resistensi yang lebih rendah, tetapi dengan
percepatan daya ledak maksimal. Power ini
sering digunakan untuk melakukan satu
gerakan atau satu ulangan (Lompat jauh,
Lempar cakram)



POWER (DAYA LEDAK)
2. Kekuatan Gerak Cepat

Gerakan ini dilakukan terhadap resitensi
dengan percepatan di bawah maksimal, jenis ini
digunakan untuk melakukan gerakan yang
berulang-ulang. (berlari, mengayuh)



PENGUKURAN POWER

PENGUKURAN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
1. Pengukuran langsung misalnya Vertikel Jump, Margaria test
2. Pengukuran tak langsung misalnya lompat jauh, test lempar,

smash dll



VERTIKAL JUMP

Tujuan Vertikal Jump mengetahui elastis
kekuatan tungkai atau kemampuan otot-otot
tungkai untuk menggunakan kekuatan
maksimal power yang di miliki.

Alat dan fasilitas yang digunakan
1. Papan Meter Jump
2. Kapur halus
3. Pembersih
4. Dinding dan lantai rata



VERTIKAL JUMP

Pelaksanaan
Posisi 1 : Tungai menekuk dengan sudut pada lutut

kira-kira 110 Derajat, berdiri dengan ujung kaki,
tegak lurus dan tegakkan tangan lurus ke atas (Bisa
satu tangan) dimana ujung tangan diberi kapur
untuk penanda hasil raihan. Ukur tinggi taihan pada
posisi satu ini

Posisi 2 : berdiri tungkai, tegak dan tngan lurus ke
atas, alas dengan ujung kaki (jinjit) ukur hasil
raihan. Ukuran tinggi raihan sebagai posisi 2.

Posisi 3 : Dari posisi 1 meraihkan tangan pada
dinding/papan setelah meloncat dengan power penuh,
ukur hasil raihan. Tinggi raihan sebagai posisi 3



PELAKSANAAN

 Gambar posisi 1, 2 dan 3



PERHITUNGAN

 Setelah melakukan ke 3 data hasil raihan
diukur, hitunglah besarnya h1 dan h2 dalam
satuan meter. Kemudian masukan ke dalam
rumus dan hitung hasilnya g (gravitasi 9,8
meter/detik. Dimana 1 HP 9 horse Power) =76 kg
m.detik

 Untuk mengukur besarnya h1 adalah raihan
posisi 2 dikurangi raihan posisi 1

 Untuk mengukur besarnya h2 adalah raihan
posisi 3 dikurangi raihan posisi 2

 Normal Power untuk laki-laki antara 2-2,5 HP,
untuk perempuan 1,5-2 HP



RUMUS

Power (Horse Power) 76 kg m/dt
Power = BB * (h1 + h2) * 5(g*h2/2) = --------Kg m/dt
Cnth:
Budi umur 15 tahun, Laki-laki, TB = 162 cm BB = 56 kg
Posisi 1 = 195 cm; Posisi 2 = 205 cm; Posisi 3 = 235 cm
h1 (h2-h1) =10 cm = 0.1 m
h2 (h3-h2) = 30 cm = 0.3 m
BB * (h1 + h2) * 5(g*h2/2)
56* (0,1+0,3) * 5(9,8*0,3/2) = 56* 0.4 * 7.35 = 164,64/76 =

2,16



BENTUK LATIHAN POWER

 Standing broad jump (mengukur gertak eksplosif
tubuh )

 Bertical jump (dengan meraih titik tertinggi
dengan ujung jari tangan)

 Medicine Ball Throw (mengetahui kekuatan
tubuh bagian atas)

 Hopping adalah melompat mendarat dengan
kaki yang sama, gunakan kedua kaki.

 Knee tuck adalah latihan melompat dengan
membawa lutut ke dada setinggi mungkin.

 Skipping adalah lari angkat lutut setinggi
mungkin



FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN
KESALAHAN PADA SAAT PENGAMBILAN

Terdapat 2 faktor yang mengakibatkan kesalahan. Yaitu:
Testi dan Testor
Testi

- Testi tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu
- Testi menggunakan alas kaki/sepatu
- Testi tidak berdiri menyamping pada dinding
- Testi melakukan ayunan pada saat melakukan vertical jump
- Setelah mengukur posisi 1 (raihan posisi 1), bentuk badan
pada posisi 1 ini berubah waktu akan melakukan loncatan,
misalnya dengan adanya gerakan pengayunan tubuh lebih
kebawah(rendah) lagi



LANJUTAN…..
Testor

- Testor tidak memperhitungkan kondisi testi
(keadaan sehat atau sakit)
- Testor tidak menghapus kapur hasil lompatan
pertama
- Testor memasang Papan meter jump tidak
terpasang dengan tepat.
- Dinding yang digunakan tidak rata
- lantai pijakan tidak rata
- Testor pada saat tes tak memperhitungkan
berat dan tinggi badan testi dan gaya gravitasi
bumi (karena mempengaruhi hasil



KESIMPULAN

 Selain pengukuran power yang di atas masih ada
banyak lagi tes pengukuran untuk mengetahui
kemampuan power seorang atlet atau pun
kemampuan individu.


