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ABSTRAK 

 

   Penelitian ini berawal dari masalah penulis dalam pembelajaran lompat jauh. Gerak 

dasar lompat jauh siswa masih belum dengan implikasi penilaian yang ditetapkan.Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lompat jauh pada siswa kelas VII SMP 

Kalijogo Kec.Wates Kab.Kediri Tahun Pelajaran 2016-2017. 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini disebut  deskriptif  

karena akan memberikan gambaran apa adanya atau gambaran obyektif tentang test daya 

ledak otot tungkai menggunakan tes lompat jauh tanpa awalan dengan satuan meter dan 

menggukur panjang tungkai menggunakan alat antropometer dengan satuan centi 

meter.Disebut analisis karena memberikan kesimpulan yang bersifat inferensial ( meramal 

dan mengontrol ) dengan menggunakan teknik tes dan pengukuran dan sampel untuk 

penelitian sebanyak 30 siswa. 

Berdasarkan hasil uji daya ledak otot tungkai dengan lompat jauh gaya 

jongkokdiperoleh nilai signifikan niali rhitung 0,598 > 0,361 rtabel,makaH0 ditolak H1 

diterima. Hal ini berartiada hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh 

gaya jongkok pada siswa putra kelas VII SMP Kalijogo Kec. Wates Kab. Kediri. 

Hasil uji panjang tungkai dengan lompat jauh gaya jongkok padadiperoleh nilai 

signifikan niali rhitung 0,511 > 0,361 rtabel,maka H0 ditolak H2 diterima. Hal ini berartiada 

hubungan antara panjang tungkai dengan hasil lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra 

kelas VII SMP Kalijogo Kec. Wates Kab. Kediri. 

Berdasarkan hasil uji korelasi ganda dengan uji F regresi daya ledak otot tungkai dan 

panjang tungkai dengan lompat jauh gaya jongkokpada tabel 4.8 diatas, diperoleh nilai s niali 

Fhitung 10,297 > 3,328 Ftabel, maka H0 ditolak H3 diterima. Hal ini berartiada hubungan  

perbedaan  antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil lompat jauh gaya 

jongkok pada siswa putra kelas VII SMP Kalijogo Kec. Wates Kab. Kediri 

Selanjutnya penelitian ini jika dilihat dari hasil koefisien determinasidiperoleh nilai 

Rsquere sebesar 0,633. dengan demikian menunjukkan bahwa adalah besarnya daya ledak 

otot tungkai dan panjang tungkaidalam menjelaskanlompat jauh gaya jongkoksiswa putra 

kelas VII SMP Kalijogo Kec. Wates Kab. Kediri.sebesar63,3% dan sisanya yaitu 46,7% 

dijelaskan variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

  

 

KATA KUNCI  : Daya Ledak Otot Tungkai, Panjang Tungkai, Lompat Jauh Gaya Jongkok 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada masa pembangunan seperti 

ini, sangat dibutuhkan orang-orang 

yang sehat fisik dan mental, maka 

cara yang tepat adalah memberikan 

kepasda setiap warga negara 

kecerdasan, kekuatan, dan dan daya 

tahan. Untuk itu sistem pendidikan 

nasional perlu diarahkan yang 

berlangsung seumur hidup diberikan 

lewat sekolah dasar sampai sekolah 

menengah atas. Pendidikan boleh 

dikatakan tidak akan lengkap jika 

tanpa adanya olahraga, karena 

gerakan olahraga sebagai alat untuk 

mengenal dunia sendiri dan dunia 

sekelilingnya. 

Kenyataan-kenyataan diatas 

merupakan tantangan yang harus 

dijawab oleh generasi olahraga untuk 

itu perlu ditingkatkan usaha 

pembinaan dan peningkatan prestasi 

dalam berbagai cabang olahraga. 

Dengan jalan mengadakan 

permasalahan dan pembibitan sedini 

mungkin, sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai, yaitu menjadikan 

Indonesia mampu bersaiang baik 

dalam bidang olahraga dengan baik 

terhadap negara lain. Di dalam 

permasalahan olahraga, maka usaha 

yang harus dilakukan dengan cara 

menggunakan pendekatan-pendekatan 

yang sesuai dengan      

Gerakan-gerakan jasmani 

dilakukan demi kelangsungan 

hidupnya atau karena kegembiraan 

saja. Mereka hidup tergantung pada 

berburu, menangkap, ikan dan 

berperang. Jadi situasi kehidupanya 

memerlukan ketangkasannya,  daya 

tahan dan kelentukan jasmani. 

Ketangkasan dan ketrampilan tersebut 

diperlukan untuk dapat 

mempergunakan alat-alat seperti : 

lembing, lasso, bumerang, batu, dan 

lain-lain. Untuk semua hal tersebut di 

atas adalah demi kelangsungan hidup, 

yang mereka juga tidak menyadari 

kalau itu semua juga sudah 

merupakan serangkaian gerakan 

olahraga 

 Gerakan olahraga di Indonesia 

akhir-akhir ini, merupakan peletak 

dasar yang kokoh bagi perkembangan 

keolahragaan selanjutnya, dan dengan 

inilah olahraga memainkan peran 

penting dalam pembangunan 

kebudayaan. 

Adapun aspek kondisi fisik untuk 

lompat jauh gaya jongkok meliputi 

panjang tungkai dapat berpengaruh 
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terhadap hasil awalan pada saat 

berlari atau pada saat melakukan, dan 

daya ledak otot tungkai akan 

berfungsi pada saat melakukan 

tolakan lompat jauh.pada saat gerakan 

menumpu atau menolak, otot-otot 

tungkai harus dikerahkan dengan kuat 

dan cepat agar dapat melompat 

setinggi mungkin, sehingga mampu 

menghasilkan lompatan yang jauh. 

Sedangkan keserasian gerakawalan 

dan kekuatan tolakan sangat 

bergantug dari tekniknya. Apabila 

keduanya dapat dilakukan dengan 

teknik yang baik akan menghasilkan 

lompatan yang baik pula.  

Menurut J.M. Ballesteros 

(1979:54) lompat jauh adalah hasil 

kecepatan horizontal yang dibuat 

sewaktu dari awalan dengan gaya 

vertical yang dihasilkan dari kekuatan 

kaki tolak. Hasil kedua gaya 

menentukan gerak parabola dari titik 

pusat grafitasi. 

Berdasarkan uraian diatas diduga 

daya ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai memiliki hubungan dengan 

hasil lompat jauh gaya jongkok, 

namun hal tersebut belum dibuktikan 

kebenarannya. Karena selain kedua 

komponen tersebut masih ada faktor 

lain yang dapat mendukung 

pencapaian prestasi lompat jauh 

seperti: power, keseimbangan, 

kelentukan, penguasaan teknik, 

mental dan lain sebagainya. Untuk 

mengetahui hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan 

melakukan tes dan pengukuran daya 

ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai dengan hasil lompat jauh 

gaya jongkok pada siswa putra kelas 

VII SMP Kalijogo Kec. Wates Kab. 

Kediri. 

Berdasarkan hal yang 

dikemukakan diatas, maka perlu 

diadakan tentang keterkaitan salah 

satu unsur yaitu kontribusi  daya 

ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai dengan hasil lompat jauh 

gaya jongkok. Hal ini dimaksudkan 

sebagai upaya peningkatan prestasi 

olahraga cabang atletik dan 

khususnya nomor lompat jauh. 

 

II. METODE 

Di dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu: variabel 

bebas adalah daya ledak otot tungkai 

dan panjang tungkai. Variabel 

terikat adalah hasil lompat jauh gaya 

jongkok. 

Teknik penelitian yang 

digunakan metode deskriptif 

analisis. Metode ini disebut  

deskriptif  karena akan memberikan 
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gambaran apa adanya atau gambaran 

obyektif tentang test daya ledak otot 

tungkai menggunakan tes lompat 

jauh tanpa awalan dengan satuan 

meter dan menggukur panjang 

tungkai menggunakan alat 

antropometer dengan satuan centi 

meter 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah 80 siswa putra yang terdiri 

dari 2 kelas VII SMP Kalijogo 

Kec.Wates Kab. Kediri Tahun 

Pelajaran 2016-2017. Dimana 

peneliti menggunakan sampel siswa 

yang berjumlah 30 siswa yang 

diambil 

 Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian yaitu tes 

pengukuran. Teknik analisis data 

juga dilakukan agar data yang sudah 

diperoleh dapat dibaca dan 

ditafsirkan. Teknik analisis data juga 

dilakukan agar data yang sudah 

diperoleh dapat dibaca dan 

ditafsirkan. Analisis yang 

dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah korelasi, sebelum melakukan 

analisis korelasi terlebih dahulu data 

harus di uji normalitas dan linieritas 

 

 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh kemampuan siswa dalam 

melakukan lompat tanpa awalan  rata- 

rata sejauh 2,16 meter dengan standar 

deviasi sebesar 0,169. Sedangkan 

kemampuan siswa dalam melakukan 

lompat tanpa awalan minimum adalah 

1,75 meter dan maksimum adalah 2,5 

meter. Sedangakan panjang tungkai 

siswa rata-rata sepanjang 88,07 cm 

dengan standar deviasi sebesar 4,98. 

Sedangkan panjang tungkai bawah 

minimum adalah 74 cm dan 

maksimum adalah 90 cm.  

Kemampuan siswa dalam 

melakukan lompat jauh gaya 

jongkok rata-rata sejauh sejauh 3,64 

meter dengan standar deviasi sebesar 

0,586. Sedangkan kemampuan siswa 

dalam melakukan lompat jauh gaya 

jongkok minimum adalah 2,2 meter 

dan maksimum adalah 5 meter 

Setelah diketahui data 

berdistribusi normal dan linier, maka 

selanjutnya melakukan uji hipotesi 

dengan menggunkan analisis 

korelasi. Adapun hasil dari 

pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji daya 

ledak otot tungkai dengan 
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lompat jauh gaya jongkok pada 

tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai 

signifikan niali rhitung 0,598 > 

0,361 rtabel,maka H0 ditolak H1 

diterima. Hal ini berartiada 

hubungan antara daya ledak 

otot tungkai dengan hasil 

lompat jauh gaya jongkok pada 

siswa putra kelas VII SMP 

Kalijogo Kec. Wates Kab. 

Kediri 

2. Berdasarkan hasil uji panjang 

tungkai dengan lompat jauh 

gaya jongkok pada tabel 4.7 

diatas, diperoleh nilai signifikan 

niali rhitung 0,511 > 0,361 

rtabel,makaH0 ditolak H2 

diterima. Hal ini berartiada 

hubungan antara panjang 

tungkai dengan hasil lompat 

jauh gaya jongkok pada siswa 

putra kelas VII SMP Kalijogo 

Kec. Wates Kab. Kediri 

3. Berdasarkan hasil uji korelasi 

ganda dengan uji F regresi daya 

ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai dengan lompat jauh 

gaya jongkokpada tabel 4.8 

diatas, diperoleh nilai s niali 

Fhitung 10,297 > 3,328 Ftabel, 

maka H0 ditolak H3 diterima. 

Hal ini berartiada hubungan 

antara daya ledak otot tungkai 

dan panjang tungkai dengan 

hasil lompat jauh gaya jongkok 

pada siswa putra kelas VII SMP 

Kalijogo Kec. Wates Kab. 

Kediri 

Dimana besarnya daya ledak 

otot tungkai dan panjang 

tungkaidalam menjelaskan 

lompat jauh gaya jongkok siswa 

putra kelas VII SMP Kalijogo 

Kec. Wates Kab. Kediri 

sebesar63,3% dan sisanya yaitu 

46,7% dijelaskan variabel lain 

yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini 

B. Kesimpulan 

Dari hasil analisa data yang 

dilakukan, dapat disampaikan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut:  

1. Ada hubungan antara daya ledak 

otot tungkai dengan hasil lompat 

jauh gaya jongkok pada siswa 

putra kelas VII SMP Kalijogo Kec. 

Wates Kab. Kediri. 

2. Ada ada hubungan antara panjang 

tungkai dengan hasil lompat jauh 

gaya jongkok pada siswa putra 

kelas VII SMP Kalijogo Kec. 

Wates Kab. Kediri. 

3. Ada hubungan  perbedaan  antara 

daya ledak otot tungkai dan 

panjang tungkai dengan hasil 

lompat jauh gaya jongkok pada 
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siswa putra kelas VII SMP 

Kalijogo Kec. Wates Kab. Kediri. 
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