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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Adapun 

yang menjadi masalah penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan yang signifikan antara kecepatan 

lari dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh gaya jongkok”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecepatan lari dan daya ledak otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa kelas VII SMPN 7 Kediri. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan metode tes dangan studi korelasional. Penelitian ini menggunakan tiga variabel 

yang terdiri dari dua variabel bebas (kecepatan lari dan daya ledak otot tungkai) dan satu variabel 

terikat yaitu kemampuan lompat jauh gaya jongkok. Populasi penelitian yang digunakan adalah 

seluruh siswa kelas VII SMPN 7 Kediri sebanyak 300 siswa. Jumlah sampel diambil secara sampel 

random atau acak dengan sampel sebanyak 75 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes kecepatan lari 30 meter, tes daya ledak otot tungkai dan tes kemampuan lompat jauh gaya 

jongkok. Analisis data yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan regresi 

dengan taraf signifikansi 5%, sebelum dianalisis dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji 

normalitas dan uji linieritas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan yang signifikan antara kecepatan lari 

30 meter dengan kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa kelas VIII SMPN 7 Kediri sebesar 0, 

938. Dengan sumbangan efektif sebesar 88%, (2) Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

tungkai dengan kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa kelas VIII SMPN 7 Kediri sebesar 0, 

944. Dengan sumbangan efektif sebesar 89,1%, (3) Ada hubungan yang signifikan antara kecepatan 

lari 30 meter dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa kelas 

VIII SMPN 7 Kediri sebesar 0, 966. Dengan sumbangan efektif sebesar 93,3%. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada hakekatnya olahraga 

merupakan aktivitas jasmani yang 

mempergunakan energi tertentu dengan 

menampilkan kemampuan atau 

keterampilan tubuh dengan melibatkan otot 

besar untuk meningkatkan kualitas hidup 

(Adang Suherman 2000: 23). Atletik 

adalah salah satu cabang olahraga yang 

baik untuk meningkatkan kemampuan 

fungsi tubuh agar tetap sehat dan lebih jauh 

lagi untuk peningkatan prestasi cabang 

olahraga atletik itu sendiri. Cabang 

olahraga atletik merupakan ibu dari 

olahraga (Mother of Sport) dan atletik juga 

dianggap sebagai cabang olahraga tertua di 

dunia. Oleh karena di dalam olahraga 

atletik terkandung gerak dasar manusia 

seperti, jalan, lari, lompat, lempar, loncat 

sehingga dapat diakui sebagai cabang 

olahraga. Untuk meningkatkan prestasi 

olahraga pada nomor–nomor tersebut di 

lembaga pendidikan mulai dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi diadakan 

suatu pembinaan untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Salah satu nomor dalam 

cabang atletik yang dilombakan adalah 

nomor lompat.Sedang nomor-nomor lompat 

terdiri dari; lompat jauh, lompat tinggi, 

lompat jangkit, dan lompat tingggi galah 

(Aip Syarifuddin dan Muhadi 1992:73). 

Prestasi pada nomor lompat 

khususnya lompat jauh pada siswa SMPN 7 

Kediri masih ketinggalan bila dilihat dari 

hasil prestasi yang diperoleh dengan bidang 

olahraga yang lain. Lompat jauh merupakan 

salah satu nomor lompat dalam cabang 

olahraga atletik. Dalam melakukan 

lompatan seorang pelompat harus berusaha 

menumpu papan tumpuan sekuat-kuatnya 

untuk mendarat di bak pasir untuk  

mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nomor ini 

merupakan jenis lompatan horizontal yaitu 

pencapaian jarak terjauh menjadi tujuan 

utama dari nomor ini, dengan demikian 

semua potensi dan aspek teknis penunjang 

diarahkan untuk mencapai jarak yang 

sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan 

suatu gerakan melompat menggunakan 

tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak 

sejauh-jauhnya. Sasaran dan tumpuan 

lompat jauh adalah untuk mencapai jarak 

lompatan sejauh mungkin ke sebuah letak 

pendaratan atau bak lompat. Jarak 

lompatan diukur dari tolakan sampai batas 

terdekat dari letak pendaratan yang 

dihasilkan oleh bagian tubuh. Kosasih 

(1985:67), menjelaskan bahwa yang 

menjadi tujuan lompat jauh adalah 

mencapai jarak lompatan yang jauh, 

terlebih dahulu harus memahami unsur-

unsur pokok pada lompat jauh. 

Lompat jauh adalah salah satu 

nomor dari cabang olahraga atletik yang 

perlu dilatihkan sejak dini agar kelak atlet 

bisa meraih prestasi secara maksimal. 
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Prestasi olahraga adalah puncak dari 

penampilan seorang olahragawan yang 

dicapai dalam suatu pertandingan. Setelah 

melalui berbagai macam latihan dan uji 

coba. Demikian pula para siswa yang telah 

belajar dan menekuni cabang olahraga 

atletik nomor lompat jauh, untuk 

memperoleh prestasi yang maksimal tidak 

terlepas dari usaha pembinaan. Pembinaan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan prestasi. Pembinaan 

dapat dilakukan dengan cara berlatih 

secara bertahap dan sistematis sesuai 

dengan aturan yang tepat. Dalam lompat 

jauh terdapat bermacam-macam gaya yang 

umum dipergunakan oleh para pelompat 

yaitu gaya jongkok (tuck), gaya 

menggantung (hang style), dan gaya jalan 

di udara (walking in the air).  

Pengajaran dan pelatihanan siswa 

dalam olah raga lompat jauh sampai saat 

ini hanya menekankan pada 

keterampilannya saja. Bahkan untuk siswa 

tergolong masih baru latihannya langsung 

digembleng dengan latihan 

keterampilannya. Padahal seharusnya 

seorang siswa  dibentuk untuk memiliki 

kondisi fisik yang baik dulu agar bisa 

menerima teknik dan taktik yang diberikan 

guru. Pentingnya kondisi fisik siswa 

hendaknya dapat segera disadari oleh para 

guru dan juga siswa itu sendiri. Guru 

hendaknya dapat selalu mengontrol 

keadaan kondisi fisik siswa agar dapat 

mendeteksi komponen kemampuan fisik 

apa yang dirasa masih kurang dan perlu 

adanya perbaikan program latihan. Selama 

ini belum pernah diketahui profil kondisi 

fisik siswa dalam olah raga lompat jauh  di 

SMPN 7 Kediri. Dengan mengetahui profil 

kondisi fisik siswa dalam olahraga lompat 

jauh di SMPN 7 Kediri, tentu dapat 

menjadi acuan dalam menyusun program 

latihan. Dengan demikian latihan yang 

terprogram, terukur, dan terencana dengan 

baik akan dapat dilaksanakan oleh seluruh 

siswa. Dan secara perlahan-lahan setiap 

aspek yang mempengaruhi setiap siswa 

dalam olah raga lompat jauh dapat 

diperbaiki, dan profil kondisi fisik siswa di 

SMPN 7 Kediri semakin baik, maka 

prestasinya pun juga akan semakin baik. 

Hal tersebut dikarenakan kecapatan 

berbanding lurus dengan hasil lompatan anak 

didik. Kekuatan kaki tumpuan, anak didik 

yang melompat dengan kaki tumpuan yang 

kuat akan menghasilkan daya ledak yang 

kuat pula karena posisi kaki yang kuat 

kestabilannya terjaga (Gunter Bernhard 

1993:46). Teknik saat melompat, semakin 

bagus teknik dari anak didik maka hasil 

lompatan juga akan maksimal, karena posisi 

saat melompat sangat berpengaruh terhadap 

hasil lompatan. Koordinasi (rangkaian gerak) 

tubuh, semakin bagus koordinasi gerak tubuh 

dari anak didik maka akan menghasilkan 

keluwesan dalam melakukan gerakan yang 
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dibutuhkan untuk mencapai lompatan yang 

maksimal. Menurut pengamatan (observasi) 

dari peneliti, siswa di SMPN 7 Kediri, yang 

mempengaruhi lompatan selain teknik dalam 

melakukan lompat jauh adalah kondisi fisik 

siswa. Kondisi fisik siswa SMPN 7 Kediri 

kelas VII kurang mendukung dalam cabang 

olahraga khususnya lompat jauh dikarenakan 

hal-hal sebagai berikut: kecepatan berlari, 

anak didik mempunyai kecepatan lari kurang 

maksimal, kekuatan kaki tumpuan masih 

lemah, teknik saat melompat belum 

menguasai, koordinasi (rangkaian gerak) 

tubuh belum baik. Sedangkan yang 

memotivasi kemampuan siswa dalam 

melakukan lompat jauh adalah: sarana dan 

prasarana yang memadai, siswa sangat 

antusias, guru berkompeten dalam 

pembelajaran penjas. Sebagai seorang guru 

Penjasorkes yang sekaligus membina 

ekstrakurikuler, khususnya cabang atletik 

sudah sepantasnya turut serta dalam 

menyumbangkan pikirannya untuk 

meningkatkan kemampuan anak didik pada 

nomor lompat jauh gaya jongkok.  

Daya ledak otot tungkai dan 

kecepatan lari Pada atletik nomor lompat 

jauh gaya jongkok sangat berkaitan erat, oleh 

karena itu perlu kiranya suatu penelitian 

untuk mengetahui hubungan antara daya 

ledak otot tungkai dan kecepatan lari dengan 

kemampuan lompatan. Dikarenakan hal 

tersebut saling berkaitan untuk mencapai 

hasil yang maksimal dalam lompatan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diungkapkan di depan maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Kecepatan Dan Daya Ledak 

Otot Tungkai Dengan Kemampuan 

Lompat Jauh Gaya Jogkok Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 7 Kediri 2018”. 

Dari uraian tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Adakah hubungan kecepatan dengan 

kemampuan lompat jauh gaya jongkok 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 7 

Kediri?. 

2. Adakah hubungan daya ledak otot 

tungkai dengan kemampuan lompat 

jauh gaya jongkok pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 7 Kediri?. 

3. Adakah hubungan kecepatan dan daya 

ledak otot tungkai dengan kemampuan 

lompat jauh gaya jongkok pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 7 Kediri?. 

 

II. METODE 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

diteliti maka penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif korelasional untuk memperoleh 

gambaran ada tidaknya hubungan antara 

variabel yang meliputi: kecepatan (X1), 

daya ledak otot tungkai (X2), dan lompat 

jauh gaya jongkok (Y). Arikunto (2005:27) 

yang mengatakan bahwa metode deskriptif 

study korelasioanal dengan menggunakan 
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data untuk mendeskriptifkan study 

korelasioanal terutama data dalam bentuk 

kemampuan. Data yang lebih bermakna 

dan mudah dipahami sehingga diketahui 

hubungan kedua variabel. Desain dalam 

penelitian ini adalah desain korelasional 

yang mana penelitian ini mencari korelasi 

dari masing-masing variabel bebas (X1 dan 

X2) terhadap variabel terikat (Y).  

Untuk memperoleh data dalam suatu 

penelitian diperlukan suatu sumber yang 

disebut populasi. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII SMPN 7 Kediri sebanyak 300 

siswa. Dalam penelitian ini pengambilan 

sampel menggunakan sampel random atau 

acak. Adapun teknik pengambilan sampel 

yang digunakan bertujuan untuk 

memperkecil kekeliruan pengambilan 

sampel sehingga sedapat mungkin 

terhindar dari sampel yang tidak 

representatif. Berdasarkan pendapat 

tersebut penulis mengambil sampel 25 % 

dari populasi yang berjumlah 75 siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes dan pengukuran. 

Instrumen yang digunakan dalam 

pengambilan data untuk masing-masing 

variabel adalah: (1) Tes kecepatan lari (2) 

Tes daya ledak otot tungkai (3) Tes hasil 

kemampuan lompat jauh. 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunkan bantuan analisis statistik data 

SPSS versi 16,0 yang diambil dari Buku 

saku SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) karya Dwi Priyatno. Teknis 

analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis korelasi dan regresi, 

baik secara sederhana maupun ganda. 

Sebelum diadakan pengujian dalam 

analisis kolerasi dan regresi, perlu 

dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji 

prasyarat dimaksudkan untuk data yang 

dianalisis memenuhi persyaratan untuk 

dianalisis data dan pengujian hipotesis. Uji 

prasyarat yang dilakukan adalah uji 

normalitas dengan uji Kolmogrov smirnov 

dan uji lineritas menggunakan test for 

Linearity. Setelah semuanya uji prasyarat 

analisis terpenuhi, langkah berikutnya 

adalah mengkorelasikan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Setelah 

diketahui ada atau tidaknya hubungan 

variabel bebas dengan variabel terikat, 

langkah berikutnya adalah pengujian 

hipotesis. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Adapun data penelitian pada 

penelitian ini diperoleh dari 75 siswa yang 

menjadi subjek penelitian. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan korelasi 

product moment dari Pearson. Sebelum 

melakukan analisis data untuk mencari 

korelasi antar variabel, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat yang meliputi Uji 
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Normalitas dan Uji Linieritas. Pengujian 

normalitas menggunakan bantuan SPSS 

21.0 dengan uji Kolmogrov Smirnov. 

(Duwi Priyatno, 2011: 27) dalam uji 

normalitas data ini dinyatakan normal 

apabila Signifikansi > 0,05. Dari output 

dilampirkan oleh data pada NPar Test 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

(Asymp. Sig 2-tailed) untuk kecepatan lari 

30 meter sebesar0,326, daya ledak otot 

tungkai sebesar 0,201, dan kemampuan 

lompat jauh gaya jongkok sebesar 0,523. 

Uji linearitas menggunakan 

bantuan SPSS 21.0 dengan Test 

ForLinearty dengan taraf signifikansi 

0,05. Menurut (Duwi Priyatno, 2011:29) 

dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear bila nilai 

signifikansinya < 0,05. Untuk hasil uji 

linearitas variabel kecepatan lari 30 meter 

(X1) dengan kemampuan lompat jauh gaya 

jongkok (Y) diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada linearitas sebesar 0,000. 

Karena Signifikansi kurang dari 0,05 

(0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa kecepatan lari 30 meter dengan 

kemampuan lompat jauh gaya jongkok 

terdapat hubungan yang linear. Untuk hasil 

uji linearitas variabel daya ledak otot 

tungkai (X2) dengan kemampuan lompat 

jauh gaya jongkok (Y) Dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi pada linearitas 

sebesar 0,000.Karena Signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,000< 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa daya ledak otot tungkai 

dengan kemampuan lompat jauh gaya 

jongkok terdapat hubungan yang linear. 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan membandingkan signifikansi. 

Tingkat signifikansi yang digunakan 

adalah 5%. Jika signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka Ho diterima, (Sig hitung) > 

0,05 maka Ho ditolak, (Sig hitung) < 0,05. 

Hipotesis pertama, karena nilai signifikansi 

0,000 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak, 

artinya bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kecepatan lari dengan 

kemampuan lompat jauh siswa kelas VII 

SMPN 7 Kediri. Pada hipotesis kedua, 

karena nilai signifikansi 0,000 kurang dari 

0,05 maka Ho ditolak, artinya bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara daya 

ledak otot tungkai dengan kemampuan 

lompat jauh siswa kelas VII SMPN 7 

Kediri. Kemudian pada hipotesis ketiga 

karena nilai r-hitung (0,966) lebih besar 

dari r-tabel (0,227) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa ada hubungan yang 

signifikan anatara kecepatan lari 35 meter 

dan daya ledak otot tungkai terhadap 

kemampuan lompat jauh gaya jongkok 

siswa kelas VII SMPN 7 Kediri. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian dan pengajuan hipotesis 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Bagas Sis Raditya P.| NPM. 13.1.01.09.0257 
FKIP – Prodi Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

menunjukkan bahwa semua hipotesis 

diterima. Lebih jauh dari hasil 

penelitiandan pembahasannya dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari 30 meter dengan 

kemampuan lompat jauh gaya jongkok 

siswa kelas VII SMPN 7 Kediri sebesar 

0, 938. Dengan sumbangan efektif 

sebesar 88%. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara 

daya ledak otot tungkai dengan 

kemampuan lompat jauh gaya jongkok 

siswa kelas VII SMPN 7 Kediri sebesar 

0, 944. Dengan sumbangan efektif 

sebesar 89,1%. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari 30 meter dan daya ledak 

otot tungkai dengan kemampuan 

lompat jauh gaya jongkok siswa kelas 

VII SMPN 7 Kediri sebesar 0, 966. 

Dengan sumbangan efektif sebesar 

93,3%. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang dapat diambil, ada 

beberapa saran yang perlu disampaikan, 

yaitu : 

1. Bagi siswa agar lebih giat berlatih 

untuk meningkatkan kecepatan lari dan 

daya ledak otot tungkai sehingga dapat 

meraih prestasi lompat jauh yang 

maksimal. 

2. Bagi pembina, pelatih dan guru 

pendidikan jasmani, agar hasil 

penelitian inidapat digunakan sebagai 

dasar pemikiran dalam rangka 

membina dan melatih para siswanya 

untuk melakukan latihan dengan 

menekankan pada peningkatan daya 

ledak otot tungkai, agar dengan 

peningkatan itu para siswa atau atlet 

dapat melakukan lompatan yang 

optimal. Bahkan dalam rangka seleksi 

atau pemilihan atlet dapat dilakukan 

melalui seleksi daya ledak otot tungkai 

serta memperhatikan postur tubuh dan 

fisik yang dimiliki oleh atlet yang 

bersangkutan. 
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