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ABSTRAK
Anwar Nasrulloh : Pengaruh Latihan Pliometrik Squat Jump dan Split Jump Untuk Meningkatkan
Kemampuan Tendangan Sabit Siswa Persinas Asad u 15 -19 tahun Gringging Kabupaten Kediri
Tahun 2017-2018, SKRIPSI, PENJASKESREK, FKIP UNP KEDIRI.
Penelitian ini dilatarbelakangi saat melakukan observasi di padepokan Umul Qur’an
Gringging Kabupaten Kediri peneliti melihat bahwa perlunya diadakan suatu latihan guna
meningkatkan kemampuan tendangan sabit, salah satunya adalah latihan pliometrik dengan sasaran
melatih otot tungkai sehingga dapat meningkatkan kemampuan tendangan sabit. Kebanyakan dalam
latihan pesilat putra Persinas Asad U 15-19 di padepokan Umul Qur’an Gringging Kabupaten Kediri
hanya diarahkan pada penguasaan teknik saja.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Adakah pengaruh latihan pliometrik squat
jump untuk meningkatkan kemampuan tendangan sabit pada siswa Persinas Asad U 15-19 tahun
Gringging Kabupaten Kediri tahun 2017-2018? (2) Adakah pengaruh latihan pliometrik split jump
untuk meningkatkan kemampuan tendangan sabit pada siswa Persinas Asad U 15-19 tahun Gringging
Kabupaten Kediri tahun 2017-2018? (3) Latihan manakah yang lebih baik antara latihan pliometrik
squat jump dibanding dengan latihan pliometrik split jump untuk meningkatkan kemampuan
tendangan sabit pada siswa Persinas Asad U 15-19 tahun Gringging Kabupaten Kediri tahun 20172018?
Teknik penelitian yang dipilih adalah penelitian eksperimen. Jenis penelitian yang di pakai
dalam pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mana menggunakan metode pre test and
post test group.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, 1) Ada pengaruh latihan squat jump untuk
meningkatkan kemampuan tendangan sabit siswa Persinas Asad U 15-19 tahun Gringging Kabupaten
Kediri Tahun 2017-2018. 2) Ada pengaruh latihan split jump untuk meningkatkan kemampuan
tendangan sabit siswa Persinas Asad U 15-19 tahun Grigging Kabupaten Kediri Tahun 2017-2018.
Bahwa latihan squat jump lebih baik dibanding dengan latihan split jump untuk meningkatkan
kemampuan tendangan sabit siswa PersinasAsad U 15-19 tahun Gringging Kabupaten Kediri Tahun
2017-2018.

KATA KUNCI : Latihan Pliometrik Squat Jump, Latihan Pliometrik Split Jump, Tendangan Sabit.
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adalah Persinas Asad, Persinas Asad tidak

I. LATAR BELAKANG
Olahraga merupakan aktivitas yang

hanya diminati oleh orang dewasa tetapi

sudah menjadi kebutuhan manusia karena

juga remaja maupun anak-anak karena

dengan tingkah laku atau aktivitas olahraga

keanggotaan Persinas Asad dibuka dan

yang teratur, terukur, dan terarah maka

terbuka untuk umum.

akan menjadikan jiwa dan raga manusia

Sudah banyak prestasi yang ditorehkan

menjadi lebih baik.

oleh Persinas Asad

Olahraga adalah

namun demikian

penggunaan raga manusia yang diolah

masih perlu ditingkatkan lagi, agar hasil

untuk melakukan aktivitas-aktivitas karena

prestasi dapat dicapai dengan maksimal

manusia itu terbagi menjadi dua bagian

seharusnya banyak faktor yang harus

yaitu jiwa sebagai penggerak dan raga

ditingkatkan seperti faktor latihan yang

sebagai alat gerak.

terprogram dan pemberian materi yang

Menurut Heru Suranto (2005: 2) “Manusia

tepat sasaran, hal tersebut diatas harus

dikatakan sebagai makhluk monodualisme

diperhatikan dan dipertimbangkan dalam

artinya

merupakan

penyusunan program kerja. Program kerja

kesatuan tak terpisahkan antara dua aspek

atau kurikulum dalam pencak silat Persinas

yang saling berbeda yaitu jiwa dan raga”.

Asad

Selain

kepengurusan

bahwa

manusia

olahraga

berfungsi

untuk

diatur

oleh
Persinas

struktur

badan

Asad.

Untuk

meningkatkan kesehatan dan kesegaran

memperoleh sabuk harus mengikuti Ujian

jasmani olahraga juga berfungsi untuk

Kenaikan Tingkat yang diselenggarakan

meraih prestasi dalam kejuaraan-kejuaran

oleh cabang Kota, Kabupaten maupun

baik tingkat provinsi, nasional maupun

Provinsi. Materi uji adalah penguasaan

internasional. Dari berbagai jenis olahraga

jurus-jurus, bertanding, dan pemecahan

prestasi yang ada, bela diri merupakan

benda keras. Dari hasil pengamatan latihan

salah

yang

Persinas Asad di Padepokan Umul Qur’an

berkembang pesat di Indonesia antara lain

Gringging Kabupaten Kediri tahun 2017-

taekwondo

(Korea),

2018 masih perlu dilakukan evaluasi yang

(Indonesia),

karate

satu

cabang

olahraga

pencak
(Jepang),

silat
kungfu

mengarah

pada

kendala-kendala

yang

(Cina), boxing (Amerika), dan masih

dihadapi oleh pelatih, diantaranya adalah

banyak lagi jenis atau nama-nama bela diri

sedikitnya jam latihan, metode latihan

yang masuk dan berkembang di Indonesia.

yang

Salah satu bela diri yang ada di Indonesia

kurangnya tenaga pelatih yang ada dan

yang lebih dikenal dengan pencak silat

terbatasnya sarana dan prasarana. Menurut
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pencak silat adalah cabang olahraga yang

mendeskripsikan pengaruh

berupa hasil budaya manusia Indonesia

pliometrik squat jump dan split jump

untuk

untuk

membela/mempertahankan

meningkatkan

latihan

kemampuan

eksistensi (kemandirian) dan integritas

tendangan sabit pada siswa pencak

terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya

silat U 15-19.

untuk

mencapai

keselarasan

hidup,

Jenis penelitian yang dipakai

meningkatkan iman dan taqwa kepada

dalam pada penelitian ini adalah

Tuhan Yang Maha Esa (Sucipto, 2001:27).

penelitian

kuantitatif

yang

mana

menggunakan metode pre test and
II METODE PENELITIAN

post test Group. Desain dan penelitian

A. Identifikasi Variabel Penelitian

ini adalah semua proses yang di

Dalam penelitian ini terdapat

perlukan dalam merencanakan dan

dua variabel yaitu variabel bebas dan

pelaksanaan penelitian

variabel terikat.

2009:84). Desain penelitian yang di

1. Variabel bebas adalah variabel

gunakan adalah pre-test and post-test

yang mempengaruhi variabel lain.

(Moh Nasir,

Group.

variabel bebas dalam penelitian ini

Dalam desain penelitian ini

adalah :

observasi di lakukan sebanyak 2 kali

a. Latihan pliometrik squat jump

yaitu sebelum eksperimen dan sesudah

b. Latihan pliometrik split jump.

eksperimen.

2. Variabel terikat adalah variabel

Observasi

yang

di

lakukan eksperimen, (O1) disebut pre-

yang dipengaruhi oleh variabel

test,

lain.

eksperimen (O2) di sebut post-test.

Variabel

terikat

dalam

penelitian ini adalah meningkatkan
kemampuan tendangan sabit.

dan

observasi

sesudah

(Suharsimi Arikunto, 2006:85).
Dalam pelaksanaan penelitian

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

menggunakan

1.

treatment yang berbeda antara dua

Teknik Penelitian
Dalam penelitian ini teknik
penelitian

yang

penelitian

eksperimen.

eksperimen
sesuatu

dari

dipilih

atau

kelompok yaitu kelompok 1 dan

adalah

kelompok

Penelitian

penelitian

bertujuan mengetahui

kelompok

prercobaan.

perlakuan

eksperimen
ini
di

2.

Dalam

pengelompokan
lakukan

dengan

Adapun

berdasarkan data tes awal (pre test)

tujuan dari penelitian ini adalah untuk

yang di tentukan dengan pola AB-AB.
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Setelah

din

tentukan

kelompok

kuantitatif dapat diartikan sebagai

kemudian kedua kelompok di undi

metode penelitian yang berlandaskan

untuk mendapatkan bentuk latihan. Di

pada filsafat positivisme, digunakan

dapat

kelompok

untuk meneliti pada populasi atau

eksperimen 1 di beri perlakuan berupa

sampel tertentu, teknik pengambilan

latihan squat jump dan kelompok

sampel

eksperimen 2 diberi perlakuan berupa

pengumpulan

latihan split jump. Perlakuan atau

instrumen penelitian, analisis data

treatment di lakukan kurang lebih

bersifat

selama 4 minggu, 12 kali pertemuan

tujuan menguji hipotesis yang telah

yaitu termasuk tes awal (pre test) dan

ditetapkan.

dilakukan tes akhir (pos test) untuk

3. Teknik Pengumpulan Data

mengetahui pengaruh latihan squat

Sebelum

dari

undian

secara

data

total,

menggunakan

kuantitatif/statistik

dengan

melakukan

jump dan latihan split jump terhadap

penelitian

hasil

kemampuan

langkah yaitu mengurus surat izin

tendangan sabit pada siswa pencak

penelitian, mempersiapkan alat-alat

silat. Setelah kedua kelompok yaitu

yang

kelompok exsperimen 1 dan kelompok

mempersiapkan tenaga pembantu,

exsperimen 2 diberi perlakuan yang

membagi kelompok dengan urutan

telah di rencanakan sebelumnya, dan

rangking

dengan

kemudian data tes akhir (pre test)

teknik

original

tersebut

berdasarkan hasil pretest.

meningkatkan

di

bandingkan

dengan

menggunakan statistik rumus pendek

2.

dilakukan

dilakukan

akan

langkah-

digunakan,

mengunakan
phairing

Menyusun

dan

t-test.

mengkordinasikan jadwal latihan,

Pendekatan Penelitian

hari,

Pendekatan

penelitian yang

tanggal,

maupun

waktu

dengan pihak perguruan. Prosedur

digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian

penelitian kuantitatif, karena dalam

pliometrik terhadap kemampuan

penelitian

tendangan

ini

terdapat

kecenderungan

beberapa

tentang

sabit

ini

latihan

dilakukan

karakteristik

dalam 12 kali pertemuan dengan

Sugiyono

alokasi waktu setiap pertemuan 2 x

(2010:14) mengatakan bahwa metode

45 menit. Dari 12 kali pertemuan

penelitian

tersebut pada pertemuan pertama

pendekatan

kuantitatif.

dengan

pendekatan
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didahului pre test atau test awal, 10
pertemuan

berikutnya

diberikan

Kegiatan latihan pliometrik
squat jump dan split jump terhadap

program latihan dan pada akhir

tendangan

pertemuan diadakan post test.

dengan tiga tahap yaitu :

a. Test Awal (Pre Test)

1) Pemanasan (Warming Up)

Tes awal atau pre-test yaitu tes

Latihan pemanasan (Warming Up)

yang pertama kali dilakukan oleh

diberikan kepada atlet selama 15

peneliti

untuk

menit, latihan ini sangat penting

menyamakan beban latihan dari

karena latihan ini dilakukan untuk

masing-masing subyek, sehingga

menaikkan

dapat diketahui perbedaan hasil

menghindari

yang

dicapai setelah diberikan

cidera otot dan sendi-sendi pada

treatment atau perlakuan dalam 10

atlet. Sebelum pemanasan siswa

kali

awal

dipimpin

berdoa,

kemudian

dilaksanakan pada bulan Oktober

diberikan

pengantar

mengenai

2017. Hal ini dilakukan untuk

stretching

menyamakan bagian kaki yang

dilaksanakan.

digunakan menendang saat tes awal

pemanasan

(pre test) dan tes akhir (post test).

senam penguluran, perenggangan,

b. Pemberian Perlakuan

dan penguatan. Alokasi waktu yang

Pemberian perlakuan (treatment)

digunakan untuk pemanasan ini

pada eksperimen ini dilaksanakan

kurang lebih 15 menit.

10 kali pertemuan, dikarenakan itu

2) Kegiatan inti

dianggap sudah cukup memberikan

a. Squat jump

perubahan,

Penjelasan : Posisi Awal: berdiri

dengan

tujuan

pertemuan.

mencoba

Tes

sehingga
mengambil

peneliti
tes

akhir

dan

posisi

sabit

ini

suhu

dilakukan

tubuh

resiko

statis

terjadinya

yang

Bentuk
meliputi

kedua

dan

akan
latihan

stretching,

tangan

di

setelah latihan yang dilaksanakan

belakang kepala. Gerakan : gerakan

pada pertemuan ke 12. Latihan ini

meloncat naik- turun dengan posisi

dimulai pukul 15.00 WIB sampai

tangan tetap dibelakang kepala.

selesai, latihan dilakukan 3 kali

Sewaktu meloncat keatas gerakan

dalam seminggu yaitu pada hari

kaki ditekuk penuh dan pada saat

senin, rabu dan jumat.

turun posisi kaki tumpu bergantian
kaki kanan agak kedepan dan kaki

Anwar Nasrulloh | 13.1.01.09.0001
FKIP – Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

simki.unpkediri.ac.id
|| 6||

Simki-Techsain Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

kiri

agak

kebelakang

sebaliknya.

Lakukan

2-4

dan

sehingga

set,

otot

ketegangan-ketegangan

akan

berkurang

jumlah ulangan 5-10 kali, dan

berangsur-angsur

waktu istirahat antara 1-2 menit di

semula agar tidak keluhan sakit

antara set.

setelah latihan, alokasi waktu yang

b. Split jump

digunakan

Penjelasan : Ambil sikap berdiri

kurang lebih 10 menit.

dengan satu kaki yang direntangkan

c. Test Akhir (Post Test)

ke depan dan kaki yang lain di

Tes akhir yang digunakan dalam

arahkan agak di belakang garis

penelitian ini sama dengan yang

tegak (nudline) tubuh sebagaimana

dilakukan pada tes awal dengan

pelaksanaan langkah panjang atau

tujuan untuk mengetahui hasil yang

striding.

dicapai oleh tiap-tiap peserta tes

Kaki

depan

ditekuk

dengan

sudut

900.

Lompatlah

setinggi

dan

selurus

mungkin.

dari

untuk

ke

secara
keadaan

kegiatan

masing-masing

ini

kelompok

setelah melaksanakan latihan. Tes

Gunakan lengan untuk ayunan ke

akhir

atas guna menambah angkatan.

Desember

Setelah mendarat, jagalah posisi

dicatat untuk mengetahui pengaruh

kaki terbuka lebar, tekuklah lutut

dari kedua bentuk latihan tersebut

tungkai depan untuk mengatasi

dan mana yang lebih baik hasilnya.

goyangan.
kembali

Setelah

dilaksanakan pada

bulan

2017. Hasil tes akhir

memperoleh

keseimbangan,

ulangi

gerakan ini beberapa kali. Setelah
menyelesaikan serangkaian gerakan

III HASIL DAN KESIMPULAN
1.

Pengaruh Latihan squat jump
Hasil
deskriptif

lain. Lakukan 2-4 set, jumlah

tendangan sabit menggunakan latihan

ulangan 5-10 kali, dan waktu

squat jump dengan pengambilan data

istirahat antara 1-2 menit diantara

1 kali tes dengan jumlah sampel 30

set.

siswa, didapat nilai minimal = 2, nilai

3) Penenangan (colling down)

maksimal = 3, rata-rata = 2,42 nilai

Tujuan dari penenangan adalah

tengah 2,00, nilai yang sering muncul

pelemasan

2, dengan simpang baku = 0,497

mengembalikan

tubuh kekondisi sebelum latihan,
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2.

Gringging Kabupaten Kediri Tahun 2017-

Pengaruh Latihan Split jump
Hasil

analisis

statistik
kemampuan

2. Ada pengaruh latihan split jump untuk

tendangan sabit dengan latihan split

meningkatkan kemampuan tendangan sabit

deskriptif

jump

post

test

pengambilan data 1 kali tes

dengan jumlah sampel 30 siswa,
didapat nilai minimal = 1, nilai
maksimal = 3, rata-rata = 2,17 nilai

3.

2018.

siswa Persinas Asad U 15-19 tahun
Grigging Kabupaten Kediri Tahun 20172018.
3. Latihan squat jump lebih baik dibanding
dengan

latihan

split

jump

untuk

tengah 2,00, nilai yang sering muncul

meningkatkan kemampuan tendangan sabit

2, dengan simpang baku = 0,626

siswa Persinas Asad U 15-19 tahun

jumlah total nilai post test 260.

Gringging Kabupaten Kediri Tahun 2017-

Pengaruh Latihan Squat jump Lebih

2018 dengan selisih skor 30 poin.

Baik Daripada Latihan Split jump
Untuk Meningkatkann Kemampuan
Tendangan Sabit.
Dengan
disimpulkan

demikian
ada

dapat

peningkatan

kemampuan tendangan sabit siswa
Persinas

Asad

Padepokan

umul

Qur’an Gringging Kabupaten Kediri
dengan

menggunakan

latihan

pliometrik squat jump dan split jump
akan tetapi peninggkatan pada latihan
squat jump diketahui bahwa dari hasil
penelitian menunjukan peningkatan
nilai yang lebih tinggi dari pada split
jump dengan selisih nilai 30.
KESIMPULAN
Dari keterangan tersebut dapat disimpulan
sebagai berikut:
1. Ada pengaruh latihan squat jump untuk
meningkatkan kemampuan tendangan sabit
siswa Persinas Asad U 15-19 tahun
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