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Latar Belakang: Lompatan vertikal merupakan gerakan yang banyak dilakukan 
di dunia olahraga seperti pada cabang bola voli. Kekuatan otot merupakan salah 
satu faktor utama yang memunculkan dorongan keatas untuk mencapai tinggi 
lompatan yang maksimal. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis hubungan 
dari otot gluteus maksimus (GM), vastus lateralis (VL), dan gastrocnemius 
lateralis (GL) terhadap performa lompatan vertikal pada atlet bola voli laki-laki. !
Metoda: Dua puluh satu subyek sehat melakukan tiga kali lompatan vertikal 
dengan teknik countermovement. Tinggi lompatan diukur dari ketiga lompatan 
dan diambil reratanya. Data aktivasi kekuatan otot diukur menggunakan alat 
surface electromyography (sEMG) pada otot GM, VL, dan GL sisi kanan dan kiri 
saat melakukan fase propulsi keatas. !
Hasil : Korelasi signifikan dan kuat didapatkan pada otot GM sisi kiri (r=.532; p≤ 
.05), VL sisi kanan (r=.670; p≤ .05) dan VL sisi kiri (r=.583; p≤ .05) terhadap 
tinggi lompatan vertikal. Tingkat korelasi lemah terhadap tinggi lompatan vertikal 
didapatkan pada GM sisi kanan (r= .251; p≥.05), GL sisi kanan (r=.225; p≥.05), 
dan GL sisi kiri (r=0.095; p≥.05). !
Simpulan: Studi ini menunjukkan bahwa otot ekstensor panggul dan lutut 
memiliki peran penting untuk mengoptimalkan performa lompatan vertikal 
dengan teknik countermovement saat latihan dan kompetisi pada atlet bola voli 
laki-laki. Perbedaan hasil korelasi pada otot gluteus maksimus sisi kanan dan kiri 
menunjukkan bahwa dominasi kaki memiliki peran penting dalam melakukan 
lompatan vertikal. !
Keywords: gluteus maksimus, quadriceps, gastrocnemius, aktivitas otot, 
lompatan vertikal, tinggi lompatan, bola voli. !! !
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