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ABSTRAK 

 

Fredy Eko Setiawan. 2013.Perbedaan Awalan 9 Dan 11 Langkah Terhadap Hasil 

Lompat Jauh Pada Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Semester 2 Universitas Negeri 

Semarang Tahun Ajaran 2012 / 2013. Skripsi. Jurusan Ilmu Keolahragaan, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci: Lompat Jauh, Awalan 9 langkah, awalan 11 langkah 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan pengaruh 

antara latihan awalan 9 langkah dan 11 langkah terhadap hasil jauhnya lompat 

jauh pada mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang 

tahun ajaran 2012 / 2013? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara 

latihan awalan 9 langkah dan 11 langkah terhadap hasil jauhnya lompat jauh pada 

mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun 

ajaran 2012 / 2013. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati langsung 

responden yang melakukan lompat jauh dengan awalan 9 langkah dan 11 langkah. 

Lingkungan risetnya adalah lingkungan riil (field setting) dengan unit analisis 

adalah mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang 

tahun ajaran 2012 / 2013 (individu). Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi penulisan ini adalah 

mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun 

ajaran 2012 / 2013. Metode penulisan menggunakan eksperimen. Metode analisis 

data penulisan menggunakan analisis data statistic dengan rumus t-test. 

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan mengingat 

jumlah populasi yang sebanyak 30 orang atau kurang dari 100 orang,dan sesuai 

dengan pendapat Suharsimi bahwa populasi yang kurang dari 100 orang maka 

sample yang dapat diambil adalah keseluruhan dari jumlah populasi disebut juga 

dengan total sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdaapt perbedaan hasil antara 

responden yang menggunakan awalan 9 langkah dan 11 langkah. Kecepatan dan 

ketetapan dalam melakukan lari awalan sangat mempengaruhi hasil lompatan 

dalam lompat jauh.Simpulan penelitian ini adalah bahwa latihan awalan 9 langkah 

berpengaruh terhadap hasil lompat jauh dibandingkan dengan latihan 11 langkah 

Pada Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Semester 2 Universitas Negeri Semarang 

Tahun Ajaran 2012 / 2013. 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah latihan awalan 9 langkah lebih baik 

dari pada latihan awalan 11 langkah terhadap hasil lompat jauh pada Mahasiswa 

Semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012/2013. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di bidang ilmu merupakan bagian yang intergral dari 

pembangunan nasional yang diarahkan menuju ke peningkatan kualitas manusia 

indonesia seutuhnya. Sebagian dari pendidikan nasional, upaya pendidikan 

jasmani perlu dilaksanakan dengan terencana, teratur dan berkesinambungan. 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olah raga merupakan sebuah investasi jangka 

panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya manusaia Indonesia.  

Hasil yang diharapakan itu akan dicapai setelah masa yang cukup lama. 

Karena itu, upaya pembinaan warga masyarakat dan peserta didik melalui 

pendidikan jasmani dan olahraga membutuhkan metode dan kurikulum sebagai 

instratrukturnya, sarana dan prasarana sebagai pendukungnya serta kesadaran dan 

kesabaran dari komponen pendidikan dalam pelaksanaanya. Sekolah sebagai salah 

satu bagian kurikulum pendidikan pelaksanaanya secara intrakurikuler (pada jam 

sekolah) dan ekstrakurikuler (di luarjam sekolah). Dengan pelaksanaan 

pendidikan jasmani, peserta didik dibekali dan di didik secara psikhis (mental dan 

motivasi), dan di didik secara fisik jasmani (physical exercise).   

Latihan secra fisik akan memberikan kemampuan dan ketrampilan dalam 

gerak dasar yang dapat dipergunakan dalam masa perkembangan selanjutnya, baik 

satu kehidupan sehari-hari maupun dalam perkemnbangan untuk mencapai 

prestasi di bidang olahraga. Kesadaran dan minat masyarakat terhadap olahraga 
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semakin besar. Olahraga di masyarakat telah tumbuh dan  berkembang dalam  

berbagai bentuk pelaksanaanya, pengorganisasiannya dan tujuan yang hendak 

dicapai yang berbeda pula sesuai dengan lingkup masyarakat yang 

melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, olahraga sebagai salah 

satu media pendidikan yang sifatnya sangat positif karena dapat membangkitkan 

sikap dan prilaku yang positif di masyarakat. 

Olahraga sebagai media pendidikan memberikan arahan yang positif bagi 

perkembangan dan pertumbuhan jasmani, mental sosial, dan emosional secara 

serasi selaras dan seimbang bagi penggunanya bagi jasmani dan rohani. Dalam 

lembaga formal, pendidikan gerak dan olahraga yang termuat dalam mata 

pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Selain mengajarkan gerak dasar dan 

pembentukan kemampuan dan ketrampilan gerak bagi peserta didik, pendidikan 

jasmani dan kesehatan juga memberikan bekal pengetahuan secara teoritis 

mengenai peningkatan kualiatas kesehatan kehidupan peserta didik. 

Salah satu bagian dari pendidikan jasmani dilembaga formal adalah 

pendidikan gerak dan olah jasmani yang secara khusus merupakan pendekatan 

kesalah satu cabang olahraga tertentu berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

Diantaranya adalah pembelajaran mengenai cabang olahraga atletik. Atletik 

merupakan aktifitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Gerakan-gerakan atletik sangat sesuai untuk mengisi 

program pendidikan jasmani, seperti lari lompat, berjalan dan melempar. Di 

samping itu atletik juga berpotensi mengembangkan ketrampilan gerak dasar, 

sebagai landasan penting bagi penguasaan ketrampilan tekhnik cabang olahraga. 
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Mengingat bahwa olahraga atletik merupakan salah satu dasar pembinaan 

olahraga dan gerak jasmani, maka sangat penting peranan pembelajaran atletik 

pada peserta didik khususnya di kampus dengan di sesuaikan dengan kemampuan 

mahasiswa. Pembelajaran atletik di kampus merupakan upaya peletakan dasar 

kemampuan olah tubuh dan olah gerak sehingga dalam proses pembelajarannya 

menekankan pada faktor kegembiraan dari permainan gerak dan kegiatan olahraga 

atletik. 

Unsur-unsur dalam pembelajaran atletik meliputi nomor jalan, lari, lompat, 

dan lempar. Lompat jauh merupakan salah satu bagian dalam pengajaran atletik di 

perguruan tinggi sesuai dengan muatan materi kurikulum dan suplemennya 

berdasarkan sistem pembelajaran perguruan tinggi tahun 2000. Pembelajaran 

lompat jauh di perguruan tinggi dilaksanakan dengan melihat pada keberadaan 

sarana dan prasarana kampus yang bersangkutan, kemampuan mahasiswa dan 

arah pengembangan selanjutnya.  

Lompat jauh yang diajarkan di kampus merupakan latihan bagi mahasiswa 

untuk melakukan gerakan melompat dan mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya 

yang dimulai dengan gerakan lari sebagai awalan dalam melompat kemudian 

menolak pada papan tumpuan / tolakan kemudian gerakan melayang di udara dan 

akhirnya mendarat pada titik terjauh kedalam bak pasir sebagai media 

pendaratannya. Dalam upaya pencapaian jarak lompatan sejauh-jauhnya tersebut 

seorang mahasiswa harus memiliki beberapa persyaratan tertentu mislanya 

kondisi fisik dan penguasaan tekhnik dalam lompat jauh yang baik. 
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Dalam kaitannya dengan penguasaan tekhnik lompat jauh dalam 

pembelajaran di kampus, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

antarnya: 1) awalan yang baik dan tepat, 2) macam gaya atau sikap tubuh pada 

saat melayang di udara yang telah umum digunakan oleh atlet profesional dalam 

lompat jauh untuk dapat mencapai jarak pendaratan yang optimal. Ketiga tekhnik 

atau gaya tersebut adalah gaya jongkok, gaya lenting dan gaya jalan di udara, 3) 

sikap pendaratan yang baik (Soegito dkk, 1992: 143). 

Awalan dalam tekhnik lompat jauh umumnya diberikan dalam pembelajaran 

lompat jauh di perguruan tinggi dengan berdasarkan kemampuan fisik mahasiswa 

atau kondisi lapangan atau prasarana yang dimiliki oleh kampus, misalnya 

halaman kampus yang sempit tetapi digunakan sebagai lokasi pelaksanaan lompat 

jauh. Keterbatasan prasarana dalam proses pembelajarannya lompat jauh ini harus 

digabungkan dengan tekhnik pemilihan awalan yang tepat agar dapat memberikan 

hasil lompatan yang maksimal. Selain itu dalam lompat jauh hendaknya 

disesuaikan dengan kemampuan fisiknya, misalnya antara 15 sampai 20 meter 

atau 15 sampa 25 meter (Aip Syarifuddin, 1992: 91). 

Bertolak dari latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk meneliti 

“Perbedaan Awalan 9 Dan 11 Langkah Terhadap Hasil Lompat Jauh Pada 

Mahasiswa Ilmu Keolahragaan Semester 2 Universitas Negeri Semarang Tahun 

Ajaran 2012 / 2013”. 

Adapun alasan yang melatar belakangi secara rinci adalah sebagai berikut: 

a) Lompat jauh gaya jongkok termasuk salah satu nomor atlentik yang yang 

menjadi materi wajib dalam kegiatan belajar mengajar perguruan tinggi. 
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b) Untuk mengatasi keterbatasan prasarana dan kemampuan fisik mahasiswa 

ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 

2013 dan melakukan pembelajaran lompat jauh. 

c) Untuk lebih mengenalkan awalan 9 langkah dan 11 langkah sebagai salah 

satu metode pelatihan lompat jauh gaya jongkok di perguruan tinggi. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pengaruh diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu yaitu 

orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. Pengaruh yang di maksud dalam penelitian adalah suatu daya yang ada 

atau di peroleh dari latihan awalan lompat jauh yaitu 9 langkah dan 11 langkah 

yang di maksud dalam penelitian adalah suatu daya yang ada atau di peroleh dari 

latihan awalan lompat jauh yaitu 9 langkah dan 11 langkah. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh latihan awalan 9 

langkah dan 11 langkah terhadap hasil jauhnya lompat jauh pada mahasiswa ilmu 

keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013 

dalam penelitian ini adalah proses suatu latihan dan perbedaan yang di lakukan 

berulang – ulang secara kontinyu dengan membiasakan diri dalam berlatih untuk 

memperoleh sesuatu kecakapan melalaui latihan permulaan dalam mengawali 

suatu lompat jauh menggunakan 9 langkah dan 11 langkah untuk mencapai suatu 

jarak lompatan yang sejauh mengkin dapat dilakukan pada olahraga lompat jauh 

mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun 

ajaran 2012 / 2013. 
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2.1 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan pengaruh 

antara latihan awalan 9 langkah dan 11 langkah terhadap hasil jauhnya lompat 

jauh pada mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang 

tahun ajaran 2012 / 2013 ?” 

2.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara latihan awalan 9 langkah dan 11 

langkah terhadap hasil jaunhnya lompat jauh pada mahasiswa ilmu keolahragaan 

semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013. 

2.3 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh latihan awalan 9 dan 11 langkah dalam 

pembelajaran lompat jauh pada mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013 manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a) Bagi penelitian dan Guru Olahraga perguruan tinggi dan Bagi mahasiswa 

perguruan tinggi 

b) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan bahan 

pertimbangan baerkaitan dengan pencapaian hasil dalam pembelajaran hasil 

lompat jauh dengan penggunaan metode latihan awalan 9 langkah dan 11 langkah. 

c) Penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih 

baik bagi mahasiswa selama pelatihan hasil lompat jauh. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.2. Pengertian Atletik 

Menurut pendapat dari Aip Syarifuddin (1992 : 2), atletik adalah suatu 

cabang olahraga yang diperlombakan dan meliputi nomor - nomor jalan, lari, 

lempar, lompat dan loncat. Gerakan-gerakan yang dilakukan dan terdapat pada 

semua cabang olahraga, pada intinya merupakan gerakan dasar yang berasal dari 

gerakan pada olahraga atletik. Oleh karena  itu, tidak berlebihan kiranya jika 

dikatakan bahwa atletik merupakan ibu dari semua cabang olahraga (Aip 

Syarifuddin, 1992 : 1). 

Atletik merupakan rangkaian aktivitas jasmani yang efektif untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan individu. Atletik juga 

merupakan sarana bagi pendidikan jasmani bagi peserta didik dalam upaya 

meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan dan lain sebagainya. 

2.1.2 Pembelajaran Atletik di Perguruan Tinggi 

Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam atletik, sesuai dengan muatan 

kurikulum pendidikan merupakan salah satu materi untuk mengisi program 

pendidikan jasmani seperti jalan, lari, loncat, lompat, dan melempar (Depdikbud, 

1995 : 593). Cabang olahraga atletik juga berpotensi untuk mengembangkan 

ketrampilan gerak dasar, sebagai landasan penting bagi penguasaan ketrampilan 

tekhnik cabang olahraga. 

7 
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Dalam kaitannya dengan penggunaan materi atletik dalam kurikulum 

pendidikan, pembelajaran pendidikan jasmani khususnya di tingkat perguruan 

tinggi menggunakan materi atletik sebagai salah satu bahan pengajaran. Di 

antaranya adalah pengajaran lompat jauh. Selama ini pengajaran lompat jauh yang 

dihasilkan hanyalah sekedar untuk memenuhi muatan materi dalam proses belajar 

mengajar dan masih belum dilakukan untuk pencapaian sebuah prestasi dalam 

skala yang lebih luas. 

2.1.3 Lompat Jauh 

2.1.3.1 Pengertian Lompat Jauh 

Lompat jauh merupakan salah satu cabang dalam olahraga atletik. Sebagai 

cabang dari olahraga atletik, gerakan -gerakan yang dilakukan dalam lompat jauh 

merupakan gabungan dan pengembangan dari gerakan-gerakan dasar atletik yaitu 

gerakan lari dalam menempuh awalan untuk memberikan daya tolakan yang 

maksimal dan gerakan melompat sebagai kelanjutannya untuk mencapai jarak 

lompatan sejauh-jauhnya. 

Berdasarkan pengertian dari Aip Syarifuddin (1999:  60) lompat jauh 

didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat dengan mengangkat kedua 

kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di 

udara (melayang di udara) yang dilakukan dengan jalan melakukan tolakan pada 

satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. 

Menurut pengertian dari Depdikbud (1995 : 600), lompat jauh adalah 

gerakan meloncat ke ke depan dengan bertolak pada satu kaki untuk mencapai 

suatu kejauhan yang dapat dijangkau. Gerakan lompat jauh dapat dibagi menjadi 
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awalan, tumpuan, atau tolakan, lompotan serta mendarat di bak pasir dengan kaki 

bersama-sama. Sasaran dan tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai jarak 

lompatan sejauh mungkin di sebuah tempat pendaratan atau bak lompatan.Jarak 

lompatan di tunjukan dengan ukuran panjang dari tepi papan lompatan yang 

paling dekat dengan bak lompatan sampai dengan titik pendaratan paling dekat 

dengan papan tolakan yang di tandai dengan bekas sentuhan bak lompatan dengan 

tubuh atlet. Berdasarkan teknik dalam olahraga lompat jauh terdapat beberapa 

macam gaya yang biasanya digunakan,terutama oleh atlet profesional. 

Gaya yang digunakan tersebut merupakan gaya yang telah terbukti dapat 

memberikan hasil lompatan yang maksimal sesuai dengan kondisi fisik dan 

kemampuan atletnya.Beberapa macam gaya yang digunakan tersebut antara lain 

adalah : 1) Gaya Jongkok, 2) Gaya Lenting dan  3) Gaya berjalan di udara. 

Perbedaan dari ketiga gaya lompat jauh tersebut adalah posisi tubuh pada saat 

melayang di udara. 

(Aip Syarifuddin, 1999 : 60). 

2.1.4 Tahapan dalam Lompat jauh 

2.1.4.1  Awalan 

Awalan dalam lompat tinggi merupakan gerakan lari yang di mulai dari 

keadaan start berdiri dan kemudian berlari dengan kecepatan yang semakin 

meningkat dari titik awal berdiri sampai dengan batas tolakan untuk memberikan 

daya dan dorongan semaksimal mungkin sebelum mengalihkan kecepatan 

horisontal menjadi kecepatan vertikal melalui tolakan pada papan tumpuan di 

depan bak lompatan. 
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Sebagai pedoman atlet lompat jauh dalam mencari titik awalan harus dengan 

mengikuti beberapa dasar antara lain letak kaki tumpu harus selalu bertumpu pada 

keajengan dalam berlari artinya, setiap langkah lari harus selalu sama jaraknya. 

Kecepatan juga selalu dipertahankan untuk mencapai ketetapan saat 

berlari,kemudian ketepatan saat bertumpu pada balok tumpuan pada balok 

tumpuan harus selalu tepat tanpa mengurangi kecepatan dan ketepatan saat 

bertumpu. Dari uraian tersebut yang di maksud dengan awalan lompat jauh adalah 

rangkaian gerakan lari untuk mencapai kecepatan horisontal dan berakhir pada 

saat melompat ke depan dengan bertolak pada satu kaki untuk  mencapai suatu 

hasil lompatan. Hasil  yang optimal untuk dicapai dapat diperoleh dengan selalu 

memperhatikan teknik yang cepat, sehingga akan menghasilkan jarak lompatan 

yang sejauh –jauhnya. 

Beberapa syarat untuk melakukan awalan yang baik menurut Yusuf 

adisasmita  (1992 : 67 ) adalah :1)jarak lari yang di sesuaikan dengan kemampuan 

pelompat, 2) jarak awalan relatif cukup jauh (untuk anak sekolah dasar antara 15 – 

20 meter), 3) kecepatan lari dan irama langkah harus ajeg (rata), 4) langkah – 

langkah terakhir diperkecil untuk menolak dengan lebih sempurna, 5) sikap lari 

seperti jarak pendek. Menurut Gunther Bernard (1993 : 68 ),untuk menentukan 

jarak awalan yang baik dapat dilakukan dengan perencanaan jumlah langkah 

awalan yang tepat dan selanjutnya dengan menggunakan tanda – tanda untuk 

mengatur ketepatan langkah. Untuk lebih  jelasnya dapat dilihat gambar 1 berikut 

ini : 
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Gambar 1, Fase melakukan lari awalan ( IAAF, 2000 : 88 ) 

2.1.4.2 Tumpuan atau Tolakan 

Tolakan adalah perubahan atau perpindahan garis horisontal ke gerakan 

vertikal yang di lakukan secara cepat sebagai lanjutan dari gerakan lari pada 

awalan untuk sampai pada gerakan melayang.Gerakan melayang yang dilakukan 

dalam lompat jauh agar dapat dilakukan lebih lama tergantung pada kecepatan lari 

pada awalan dan di tambah dengan gaya tolakan dari kaki tumpu pada saat tolakan 

atau tumpuan. Kecepatan maju pada saat melayang dapat dilakukan dengan 

maksimal oleh pelompat jauh dengan gerakan menolak ke atas pada sudut terbaik 

yaitu 45º yang telah di persiapkan pada jarak tiga langkah terakhir pada lari 

awalan (Sudarminto, 1998 : 241 ).  

Cara bertumpu pada balok tumpuan harus kuat. Tumit bertumpu terlebih 

dahulu diteruskan dengan dengan seluruh telapak kaki. Pandangan mata tetap 

lurus kedepan agak keatas, pelompat jauh yang baik harus mempunyai 

kepercayaan pada diri sendiri bahwa pada saat bertumpu sudah tepat pada balok 

penumpu hal ini harus di tunjang dengan keajegan dan ketepatan setiap langkah 

yang di lakukan oleh seorang atlet lompat jauh (Soedarmito, 1998 : 239 ). 
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Gerakan menolak dimulai dengan meluruskan lutut dan kaki tumpu,kemudian 

kaki ayun diangkat dengan tinngi setara dengan paha kaki ayun dan bagian 

tungkai bawah tergantung lurus kebawah.  

Menurut Gunther bernard (1993 :23) untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan dalam melompat maka harus memiliki daya tumpu yang kuat.oleh 

karena itu harus memiliki otot kaki yang kuat agar dapat menghasilkan daya ledak 

yang kuat. Bentuk latihan yang mengarah pada daya ledak antara lain : lompat –

lompat di tempat dengan satu kaki bergantian,loncat di tempat dengan kedua kaki 

,squat jump dan lari sambil melompat gawang. Setelah pelaksanaanya gerakan 

menumpu pada papan tolakan maka gerakan selanjutnya yang dilakukan adalah 

gerakan melompat ke atas. Gerakan lompatan ini dilakukan dengan mengayunkan 

kaki setinggi mungkin dengan bantuan ayunan kedua tangan ke atas, agar seluruh 

badan terangkat ke atas, sudut lompatan yang baik adalah 20-35º. 

2.1.4.3  Melayang 

Setelah melompat ke atas maka atlet akan berada dalam keadaan melayang 

di udara. Sikap saat melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan 

dan badan terangkat tinggi ke atas. Pada saat itu keseimbangan harus dijaga 

jangan sampai terjatuh bahkan kalau mungkin harus diusahakan membuat sikap 

atau gerakan untuk menambah jarak jangkauan lompatan. Usaha untuk menambah 

jarak jangkauan ini disebut dengan gaya.Gaya di saat atlet berada dalam posisi 

melayang di udara setelah melakukan tolakan dapat dibedakan menjadi tiga gaya 

yaitu gaya jongkok, berjalan di udara, bergantung dan gaya Schnapper. 
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Lompat jauh gaya jongkok merupakan salah satu gaya yang paling sering 

digunakan oleh atlet profesional ataupun atlet pemula karena beberapa 

pertimbangan yang mendasari penggunaanya antara lain mudah dipelajari, mudah 

untuk dilaksanakan dan juga dapat memberikan hasil lompatan yang optimal. 

Menurut Soegito, dkk (1994 : 62) yang dimaksud gaya jongkok adalah 

gerakan lompat jauh di mana setelah kaki menolakkan tubuh dari balok tumpu, 

kaki diayunkan ke depan atas untuk membantu mengangkat titik berat tubuh ke 

atas. Kemudian diikuti kaki tolak menyusul kaki ayun dan pada saat melayang 

kedua kaki sedikit ditekuk sehingga posisi badan berada dalam sikap jongkok. 

Kemudian pada saat akan mendarat kedua kaki dan kedua tangan ke depan 

bersamaan. Hal yang terpenting dalam gerakan lompat jauh gaya jongkok ini 

adalah tetap terpeliharanya keseimbangan badan dan mengusahakan untuk 

melayang selama mungkin di udara serta menyiapkan posisi kaki dalam keadaan 

jongkok dan kemudian meluruskannya setelah mencapai tahap akan melakukan 

pendaratan. 

Pada waktu menumpu, badan seharusnya sudah condong ke depan, titik 

berat badan terletak agak dimuka titik sumber tenaga yaitu kaki tumpu pada pada 

saat pelompat menumpu. Letak titik berat badan ditentukan oleh panjang langkah 

terakhir sebelum melompat. Jika langkah terlalu panjang, titik berat badan akan 

berada di belakang sumber tenaga yaitu kaki tumpu, sehingga pelompat akan 

menemui kegagalan untuk mencapai ketinggian yang tepat untuk lompatanya. 

Titik  berat badan terletek di atas kaki tumpu, lompatan yang dihasilkan akan ke 

atas saja, sedangkan yang dibutuhkan adalah lompatan ke atas tinggi ke depan. 
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Sebaliknya jika langkah terakhir terlalu pendek, akan berakibat lompatan yang 

rata karena pelompat terlalu cepat melampaui tungkai tumpuanya, sehingga 

pelompat seolah-olah tidak naik dari tanah ataupun melayang. Pelaksanaan lompat 

jauh memerlukan ketinggian lompatan. Kesalahan yang banyak terjadi adalah para 

pelompat tidak memperoleh ketinggian pada lompatanya sehingga jatuhnya relatif 

dekat. 

Pelaksanaan tolakan agar memperoleh hasil yang baik tanpa 

mengorbankan kecepatan awalan dilakukan dengan cara sudut badan saat 

betumpu atau menolak tidak condong ke depan seperti pada lari sprint, tetapi juga 

tidak terlalu tengadah seperti pada lompat tinggi. Berat badan sedikit di depan titik 

tumpu. Gerak atau ayunan lengan dilakukan untuk membantu agar ketinggian 

hasil tolakan bertambah tinggi sehingga badan seolah-olah melayang di udara, dan 

pandangan mata yang naik berfungsi sebagai kemudi. Hal-hal tersebut dilakukan 

pada prinsipnya adalah untuk mendapatkan hasil tolakan yang relatif tinggi dan 

jatuhnya atau pendaratan yang jauh.Untuk lebih jelasnya pelaksanaan gerakan 

tolakan dapat dilihat gambar 2 berikut ini: 

 

 

      

 

     Gambar 2. Fase bertolak atau bertumpu ( IAAF, 2000 : 89 ) 
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2.1.4.4 Melayang diudara (action on the air) 

Melayang di udara pada nomor lompat jauh diperoleh setelah pelaksanaan 

tolakan. Naiknya badan setelah melakukan tolakan tersebut (melayang), seringkali 

dilalaikan oleh para pelompat dikarenakan pelompat sering tidak memberi waktu 

lagi untuk memperoleh tenaga lompatan. Hal ini terjadi karena tungkai tumpu 

tergesa-gesa digerakan untuk mempersiapkan pendaratan dengan tidak 

meluruskan kaki tumpu dengan benar. 

 Penjurusan kaki tumpu dengan cepat dimaksudkan untuk memperoleh 

ketinggian saat melayang. Pada waktu naik (melayang) badan harus dalam 

keadaan rileks atau santai (tidak kaku) dan melakukan gerakan menjaga 

keseimbangan untuk memberikan pendaratan yang lebih sempurna. 

 Gerakan sikap tubuh diudara (waktu melayang) dalam lompat jauh bisa 

disebut gaya lompatan, adapun cara atau gaya yang lazim digunakan pada 

pelaksanaan lompat jauh, yaitu : a) gaya jongkok, b) gaya menggantung 

(schnepper / the hang ), c) gaya jalan di udara ( walk on the air ). 

 

      

 

Gambar 3. Fase melayang gaya jongkok ( IAAF, 2000: 90 ) 
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2.1.4.5 Pendaratan 

Pada saat melayang dan kemudian mendarat diperlukan tinggi lompatan 

konsentrasi pada gaya lompatan dan dilakukan dengan pendaratan yang mulus 

artinya posisi saat mendarat tidak terjadi kesalahan mendarat dan tangna tidak 

menyentuh tanah atau pasir di belakang kaki memdarat. 

Pada waktu akan mendarat di bak lompatan, diperlukan gerakan pendaratan yang 

dimulai dengan meluruskan kaki ke depan dan merapatkan kedua kaki, kemudian 

membungkukkan badan ke depan dan mengayunkan kedua tangan di depan 

sehingga berat badan dapat dibawa ke depan. Selama pelaksanaan gerakan ini 

harus diusahakan untuk jatuh atau menyentuh bak lompatan pada kedua ujung 

kaki yang dirapatkan kemudian sesegera mungkin melipatkan kedua lutut di 

bawah dagu merpat ke dada sambil mengayunkan kedua tangan ke bawah arah 

belakang untuk segera mungkin dibawa ke depan badan. 

Menurut Gunther (1993 : 42) terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam hal pendaratan, di antaranya adalah : 1) Posisi pendaratan. 

Pendaratan terbaik adalah sebagai gerakan lanjutan dari pola melayang pusat gaya 

berat; 2) posisi tubuh bagian atas  Posisi setegak mungkin dengan tungkai yang 

telujur lurus ke depan; 3) Posisitangan. Posisi tangan yang sebelumnya terletak di 

belakang tubuh, sesaat sebelum pendaratantangan harus segera dilempar ke muka 

juga saat kaki menyentuh pasir, tangan segera membantu untuk memberikan 

tumpuan badan di samping kaki; 4) Efisiensi posisi landing. Efisiensinya 

tergantung pada teknik yang digunakan pada saat melayang yaitu untuk 
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mengurangi atau memperlambat rotasi sewaktu mulai melayang / setelah kaki 

tumpu melakukan tolakan. 

 Gerakan yang dilakukan seefisien mungkin tetapi memberikan dorongan 

secara optimal maka hasil yang dicapai melalui lompatan gaya jongkok akan 

maksimal. Dengan melihat mekanika gerak suatu pendaratan maka dapat dilihat 

bahwa kedua kaki akan menyentuh landasan / tempat mendarat pada kedua tumit 

dan posisi kaki yang lurus ke depan dengan diikuti ayunan tangan ke depan. 

Gerakan ini dimaksudkan sebagai suatu perpindahan posisi proyeksi titikberat 

badan yang sebelumnya berada di belakang kedua kaki dipindahkan ke depan 

sehingga moment reaksi kerjanya sesuai dengan arah lompatan.  

Dengan moment yang mengarah ke depan maka tubuh akan terdorong ke 

depan sehingga akan membantu dalam pencapaian jarak lompatan yang optimal 

dan menghindarkan terjadinya pendaratan dengan posisi terduduk yang 

mengakibatkan sentuhan bagian tubuh atlet pada bak lompatan di belakan tubuh 

pelompat jauh dan akan sangat merugikan bagi pelompat dengan berkurangnya 

jarak lompatan. 

Berorientasi pada pelaksanaan lompat jauh yang terdiri dari awalan, 

tolakan, melayang dan mendarat sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling 

berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gerak lompat jauh 

dipengaruhi oleh aspek koordinasi gerak. Aspek koordinasi gerak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu : 1) faktor kondisi, terutama kecepatan, tenaga lompat 

dan tujuan yang diarahkan kepada ktrampilan, 2) faktor teknik ancang-ancang, 

persiapan lompat, fase melayang di udara dan pendaratan. 
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Mengkaji pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti 

ingin berusaha mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi gerak 

khususnya berkaitan dengan faktor kondisi seperti kecepatan dan tenaga lompat 

yang diarahkan kepada ketrampilan yaitu lompat jauh gaya jongkok. 

 

    

 

Gambar 4. Fase mendarat ( IAAF, 2000 : 93 ) 

2.1.4.6  Latihan 

2.1.4.6.1 Pengertian Latihan 

Latihan berasal dari kata “Latih” yang berati : belajar membiasakan diri 

agar mampu melakukan sesuatu, sedangkan latihan berarti hasil dari latih 

(Depdikbud, 1995 : 569). Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih 

atau bekerja yang dilakukan berulang-ulang secra kontinyu dengan meningkat 

jumlah beban, yaitu tercapainya tujuan latihan (Hadimsyah Noor, 1995 : 10). 

Latihan adalah pelajaran membiasakan atau meperoleh sesuatu kecakapan 

(Poerwodarminto, 1995 : 571). 

Latihan memiliki tujuan untuk melatih kekuatan, otot-otot, kecepatan, 

daya tahan, kelincahan, ketangkasan, ketrampilan, (Soegito, 1993 : 154). Menurut 
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Wijarnarko (1993 : 154) bahwa latihan dilaksankan oleh atlet bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan, kecepatan, ketetapan, membentuk daya tahan, dan 

menambah kelincahan serta ketrampilan. Kemampuan manusia dalam melakukan 

suatu kegiatan olahraga dipengaruhi oleh beberpa hal antara lain konsi fisik, usia, 

jenis kelamin, bakat, kesiapan, dan kemauan. Untuk dapat meningkatkan 

kemampuan baik secara fisik maupun secara tekhnik dilakukan suatu latihan yang 

didasarkan pada beberapa prinsip latihan. 

2.1.4.6.2 Prinsip-prinsip Latihan 

Seorang pelatih maupun atlet di dalam mengerjakan latihan dilaksankan 

oleh atlet dengan tujuan harus menganut prinsip-prinsip tertentu baik secara 

umum, maupun spesialisai suatu cabang olahraga. Prinsip-prinsip latihan menurut 

Sajoto (1996 : 45 ) adalah: prinsip kontinyu, beban bertambah, individual, 

interval, penekanan, kekhususan dan gizi. Lebih terperinci prinsip latihan dalam 

bidang olahraga adalah sebagi berikut: 1)      Latihan dilakukan secra berulang-

ulang, 2) Pengulangan dari gerakan yang diinginkan selama latihan secra terus 

menerus akan menjadi suatu gerakan yang otomatis dilakukan oleh atlet. Dengan 

otomatisasi gerakan tersebut maka akan dapat tercapai suatu tingkat kecepatan 

yang optimal dan penggunaan tenaga yang seefisien mungkin. 3) Latihan yang 

diberikan harus cukup berat.  

Pemberian dengan tingkat yang relatif cukup berat akan dapat memberikan 

rangasangan bagi tubuh untuk lebih mudah beradaptasi pada lingkungan yang 

dikehendaki. Pemberian beban tersebut dilakukan dengan berdasrkan pada prinsip 

beban lain atau (overload principle) diamna melalui pemberian rangsangan secara 
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optimal tersebut dengan latihan dilakukan tiap hari dengan beban yang kian 

bertambah akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam 

tubuh atlet. 4) Latihan harus cukup meningkat. Pelaksanaan latihan secara 

berulang-ulang, bertahap dengan peningkatan beban akan memberikan efektifitas 

kemampuan fisik atlet.  

Peningkatan dalam hal pemberian beban harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan atlet dan dilakukan bertahap. Jika tidak disesuaikan dengan 

kemampuan atlet maka kan memberikan akibat yang negtaif dan menimbulkan 

kelainan dalam tubuh atlet. Hal tersebut lazim di sebut sebagai gejala overtrained 

yang terutama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: 

a) Latihan yang diberikan terlampau berat 

b) Kesalahan motedis latihan 

c) Sebab-sebab kejiwaan yang tidak dapat dijelaskan 

d) Latihan dilakukan secara teratur (hadimsyah Noor, 1995 : 92). 

Pelaksanaan latihan secara kontinyu dan sesuai prinsip latihan akan 

memberikan akibat positif bagi kondisi fisik atlet dan memudahkan untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan latihan. Berlatih dalam jangka waktu 

90 menit perhari, dapat dikatakan telah dapat dicukupi kebutuhan apabila latihan 

tersebut dilakukan dengan teratur dan bersungguh-sungguh (Hadimsyah Noor, 

1995 : 92); 

2.1.5 Kemampuan Berprestasi 

Berprestasi yang dapat dicapai oleh seorang atlet dibatasi oleh kemampuan 

atlet dan batas tersebut dapat dikatakan relatif karena masih tergantung oleh 
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berbagai hal lainnya .faktor psikologis seperti tingkat kejenuhan dan rasa putus 

asa akan dapat di kurangi dengan pemberian motivasi,selingan dan variasi latihan 

sehingga akan memunculkan partisipasi aktif dan kesungguhan pada atlet dalam 

menghadapi beban latihan secara periodik. 

2.1.6 Analisis Biomekanika Lompat Jauh 

Dalam teknik lompat jauh, kita fokuskan pada penggunaan pada awalan, 

tolakan, melayang diudar dan pendaratan. Awalan lari dalam lompat jauh adalah 

kepentingan yang tertinggi. Tingginya kecepatan pada lari awalan yang pelompat 

dapat gunakan pada saat tolakan tanpa besar penurunan dalam momentum, akan 

menghasilkan lebih baik. Pelompat selalu mengutamakan kecepatan, bagaimana 

pun, waktu 100 meter tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil lompatan 

karena untuk pelompat jauh ini adalah kecepatan khusus dalam 20 sampai 30 

meter yang menentukan. 

2.1.6.1 Awalan 

a. Panjang awalan dan percepatan 

Percepatan awalan pelompat biasanya tidak terlalu panjang, karena lari 

awalannya hanya mewakili satu bagian pada keseluruhan lompatan. Dalam sebuah 

awalan lari yang pantas, kecepatan penuh adalah jarang dicapai kurang dari 40 

meter. Pelompat jauh tingkat tinggi mempunyai awalan 40 sampai 45 meter atau 

22 sampai 24 langkah. Wanita rata-rata 17 sampai 20 langkah atau 30 sampai 35 

meter. Jarak yang pasti pada awalan supaya ditentukan sendiri oleh pelompat. 
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b. Permulaan pada awalan dan pemberian tanda 

Untuk meningkatkan keseragaman dalam panjang langkah dan kecepatan 

dalam percepatan, awalan dimulai dari beberapa posisi dengan rata-rata 

percepatan yang sama tanpa ada perubahan. Disamping tanda untuk awalan, 

pelompat sering menggunakan tanda lebih dari dua tanda. Dari tanda pertama 

berdiri dengan kedua kaki bersama, pelompat berjalan atau berlari pelan pada 

tanda pertama. Berikutnya pada dua atau tiga langkah lebih cepat, pada tanda 

kedua sering kali diletakan dari papan yang menjadi kesandaran menghantam 

hanya pada saat melakukan tolakan. 

c. Perubahan irama dilangkah terakhir menuju tolakan 

Langkah terakhir adalah langkah tidak meluncur tapi sebuah irama, 

dengan awalan pelompat yang tinggi, tubuh dijaga keatas dengan pinggul dijaga 

tinggi. Kecondongan kedepan atau kebelakang akan mempunyai dampak negatif 

pada saat melakukan tolakan. Perubahan irama biasanya terjadi di tiga langkah 

terakhir. Dan dua langkah terakhir sebelum langkah ketiga menjadi  20-45 cm 

lebih panjang. 

2.1.6.2 Tolakan 

a. Penancapan kaki saat tolakan 

Dalam melaksanakan penancapan pada tolakan kaki, gerakannya adalah 

sama untuk menggerakkan yang nyata dalam lari. Pelompat tidak menunggu 

sampai kaki disentuhkan pada lapangan tetapi tempatkan kaki pada papan didalam 

gerakan ke belakang dan gerakan ke bawah. Bagaimanapun, seluruh kecepatan 
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dalam lompat jauh supaya disalurkan kedepan dan kecepatan keatas, kaki tolakan 

harus menginjak tanah sedikit kedepan dari pusat gravitasi. 

b. Gerakan aktif menolak 

Pertama lutut dicondongkan sebagai pusat gravitasi pelompat. Selanjutnya 

bergerak kedepan dan meraih 145 sampai 150 derajat pada saat kejadian langsung 

melewati kaki tolak. Selama penekukan sendi lutut pada ektensi dalam kaki tolak 

diperoleh dari daya ledak ektensi berikutnya. Sebagai pusat gravitasi bergerak 

kedepan, kaki tolak mulai meluruskan sampai jari-jari diletakkan pada tahap 

dorongan, untuk membentuk sudut diatas 80 derajat dengan lapangan. Terakhir, 

pelompat difokuskan pada udara dengan paha diatas, dengan kuat dibantu oleh 

gerak ayunan kedepan-atas pada kaki bebas dan kedua tangan. Selama waktu 

singkat itu kaki tolak diletakkan, hasil dari sebuah lompatan dalam lompat jauh 

akan ditentukan oleh kecepatan dan kekuatan. 

c. Kecepatan 

Kecepatan akan berkurang selama melakukan gerakan tolakan yang aktual. 

Untuk memotong penurunan kecepatan sampai minimal, pelompat mengeluarkan 

kekuatan untuk digabungkan antara kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. 

Peningkatan kekuatan pada saat tolakan dalam lompat vertikal sebuah posisi squat 

yang dapat diukur untuk rentang sampai 180 Ibs pada akhir tolakan. Ini membuat 

nyata bahwa kekuatan yang efektif digunakan selama akhir pada pelurusan lutut. 

d. Sudut tolakan 

Sudut tolakan optimal adalah pada 45 derajat. Semakin lebar sudut 

ternyata tidak memberikan hasil yang semakin baik terhadap jauhnya lompatan. 
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Ketepatan sudut tolakan ini ditentukan oleh lari sprint dan ketangkasan ketika 

melompat.  

e. Gerakan mengayun saat menolak 

Tolakan dalam nomor lompat berhubungan erat dengan gerak ayunan pada 

kaki dan kedua tangan. Bagian latihan dapat digambarkan bahwa gerakan ayunan 

meningkatkan efisiensi pada saat melakukan tolakan.  

Kunci untuk kecepatan vertikal adalah gerakan ayunan tangan. Selama 

gerakan ayunan tangan dekat dengan akhir pada tahapan dorongan saat tolakan 

maka gerakan ayunan mempunyai peran penting untuk meningkatkan sebuah 

jarak antara pendorong ( kaki ) dan pusat gravitasi yang dimaksud, yaitu 

ketinggian pada saat menolak yang akan menghasilkan besarnya lintasan. 

2.1.7 Latihan Awalan Lompat Jauh 

Awalan adalah permulaan dalam mengawali suatu lompat jauh yang 

dilakukan sebelum menolak dibalok tumpuan dengan posisi awal atau start berdiri 

dengan percepatan dan frekuensi lari serta langkah yang tetap (Gunther Bernard, 

1993 : 13). Kecepatan dan ketetapan dalam melakukan lari awalan sangat 

mempengaruhi hasil lompatan dalam lompat jauh, pelompat yang tidak 

mempunyai kecepatan dalam lari awalan dikatakan sebagai tidak mempunyai 

harapan untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya (Yusuf Adisasmita, 1992 : 67). 

Jarak awalan dapat dikatakan relatif, tergantung pada atlet yang berlatih.  
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2.1.8 Latihan Awalan 9 Langkah 

Awalan yang dimaksud dengan menggunakan 9 langkah yaitu awalan 

yang dilakukan dengan lari 9 langkah, tumpuan dihitung mundur dengan awalan 

start berdiri di balok tumpuan berlari ke arah awalan dihitung dari kaki tumpu 

depan dan berakhir dengan kaki mampu yang sama sampai mencapai jumlah 

langkah sebanyak  9 langkah. 

Teknik awalan 9 langkah dalam lompat jauh gaya jongkok dilakukan dengan 

mengukur run up. Urutan untuk mengukur run up bagi pemula menurut Carr 

(2000 : 144) adalah sebagai berikut : 

1) Pelompat berdiri dengan posisi melangkah, menghadap run up dengan kaki 

tidak melompat diletakkan di belakang pinggir papn tolakan. 

2) Pelompat berlari sebanyak 9 langkah sepanjang run up dengan langkah 

pertama menggunakan kaki yang melompat. 

3) Menghitung setiap langkah dengan kaki yang melompat dalam urutan 1, 3, 5, 

7 dan 9. 

4) Menandai  langkah yang ke-9 sebagai titik awal run up. Dan kemudian atlet 

meletakkan kaki yang tidak melompat pada tanda tersebut dan mengambil satu 

langkah ke arah bak pasir dengan kaki yang melompat.  

5) Jumlah langkah yang ganjil dalam run up akan mendapatkan kaki yang 

melompat pada papan tolakan.  

6) Untuk pelompat yang bukan pemula, maka awalan 9 langkah dapat dilakukan 

karena tingkat pemula awalan jarak pendek belum mampu mencapai kecepatan 

maksimal. Untuk tingkat yang sudah bukan pemula, jarak awalan 9 langkah 
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merupakan jarak awalan yang cukup dekat (sekitar 10 – 11 meter atau kurang dari 

ini). 

Kelebihan dari awalan 9 langkah ini adalah penggunaan awalan ini tidak 

perlu banyak langkah dalam awalan sebelum melakukan tolakan lompat jauh. 

Kekurangan dari awalan 9 langkah adalah untuk atlet yang masih pemula, 

kecepatan yang dicapai kurang maksimal dikarenakan jarak awalan dengan 

tolakan lebih dekat. 

2.1.8 Latihan Awalan 11 Langkah 

Latihan awalan 11 langkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bahwa awalan yang dilakukan dengan lari 11 langkah, tumpuan dihitung mundur 

dengan awalan start berdiri di balok tumpuan berlari ke arah awalan dihitung dari 

kaki tumpu depan dan berakhir dengan kaki tumpu yang sama sampai mencapai 

jumlah langkah 11. Untuk menghitung awalan 11 langkah pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan awalan 9 langkah, hanya dengan melakukan penambahan 

langkah sebanyak 2 langkah. 

Untuk pemula awalan 11 langkah ini dapat dilakukan untuk mencapai 

kecepatan yang maksimal. Jarak awalan 11 langkah merupakan jarak awalan yang 

lebih jauh dibandingkan dengan 9 langkah (sekitar 11 – 13 meter atau lebih jauh 

dari ini). Kelebihan dari awalan 11 langkah ini adalah jarak tolakan semakin 

panjang, sehingga kecepatan yang dihasilkan juga akan maksimal. 

2.1.9 Tes Lompat Jauh 

Dalam tes lompat jauh, atlet lompat jauh dapat menggunakan awalan 9 

langkah maupun 11 langkah. Jika atlet yang senior bukan pemula, maka awalan 9 
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langkah dapat digunakan. Sebaliknya, jika atlet yang masih pemula, awalan 11 

langkah dapat digunakan. Pada saat tes lompat jauh, langkah untuk melakukan 

awalan dihitung, apakah menggunakan awalan 9 langkah maupun menggunakan 

11 langkah. 

2.1.10 Gerak Lompat Jauh 

Gerak lompat jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara Kecepatan 

(speed), Kekuatan (stenght), Kelenturan (flexibility), saat melecut setelah 

menolak, Daya tahan (endurance), Ketepatan (acuration). Saat menumpu di balok 

tumpuan. Hal – hal yang perlu dihindari dalam melakukan lompat jauh: 

a) Memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum bertolak. 

b) Bertolak dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai. 

c) Badan miring jauh kedepan atau kebelakang. 

d) Fase yang tidak seimbang 

e) Gerak kaki yang premature. 

f) Tak cukup angkatan kaki pada pendaratan. 

g) Satu kaki turun mendahului kaki lain pada darat. 

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh: 

a) Pertahankan kecepatan sampai saat menolak 

b) Berusahalah mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan 

c) Rubahlah sedikit posisi lari, bertujuan mencapai posisi lebih tegak. 

d) Manfaatkan gerakan lengan dengan baik 

e) Capailah jangkuan gerak yang baik. 
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f) Gerak akhir sebaiknya diusahakan  sekuat mungkin menggunakan tenaga 

semaksimal mungkin 

g) Latihan gerakan pendaratan. 

h) Kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapatkan lentingan 

saat melayang di udara 

2.2 Tinjauan mekanika Lompat Jauh  

2.2.1 Gerak linier  

Ketika seorang atlet lompat jauh melakukan start hingga dia mendarat 

pada bak pasir, merupakan geraan linier sebab 

a) Dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain yaitu dari titik start sampai 

pada titik ketika mendarat dibak pasir 

b) Dia bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan maksudnya atlet 

tersebut berlari lurus kedepan dengan kecepatan berubah secara beraturan yaitu 

semakin lama semakin cepat 

2.2.2 Gerak Berputar 

Gerak persendian ketika atlet tersebut berlari merupakan gerak berputar 

dimana pusat putaran tersebut  ada pada 

a) Articulacio humeri merupakan sumbu putaran ketika mengayunkan tangan. 

b) Articulation coxae merupakan sumbu putaran saat mengayunkan tungkai. 

c) Articulation genus merupakan sumbu putaran ketika melakukan lompatan. 

Jadi pada cabang olahraga lompat jauh menggabungkan antara gerak linier 

dan juga gerak berputar. 
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2.1.3 Gaya Yang Bekerja Saat Melakukan Lompat Jauh 

a) Hukum kelebaman (law of inertia) 

“Suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak 

kecuali pengaruh gaya yang mempengaruhi keadaannya” 

Ketika kita menolak, tubuh akan melayang dan kemudian akan jatuh kembali ke 

tanah, dilanjutkan sedikit gerakan ke depan setelah tubuh menyentuh tanah, 

kemudian berhenti. Hal ini disebabkan karena: 

1) Adanya gaya gravitasi bumi. 

Setiap benda yang ada dibumi akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi 

meski seringan apapun benda  tersebut. Inilah yang menjadi penyebab mengapa 

setiap benda yang bergerak dia akan berhenti karena adanya gaya gravitasi 

tersebut. 

2) Adanya gaya gesek. 

Gaya gesek ini terjadi antara tubuh dengan pasir, yang terjadi ketika tubuh 

tepat setelah mendarat. Gaya gesek yang terjadi cukup besar, sehingga gerakan 

tubuh ke depan setelah menyentuh tanah hampir tidak terlihat. 

b) Hukum percepatan (law of reaction) 

“Percepatan suatu benda karena suatu gaya berbanding lurus dengan gaya 

penyebabnya”.  

Semakin besar power kita dalam dalam melakukan awalan maka akan semakin 

besar pula kecepatan lari kita. Awalan yang maksimal akan menghasilkan 

lompatan yang maksimal. Hukum III: Hukum reaksi (law of reaction) 
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“setiap aksi selalu ada reaksi yang sama dan berlawanan” Terjadi ketika 

melakukan tolakan. Tolakan sebaiknya dilakukan sekuat-kuatnya untuk mendapat 

hasil tolakan yang maksimal. 

2.2 Moment Gaya 

Kapan moment gaya harus diperbesar dan kapan moment gaya harus 

diperkecil. Moment gaya harus diperbesar: Logikanya, hamper sama dengan 

hokum aksi reaksi. Semakin besar moment gaya, akan semakin besar pula gaya 

yang di hasilkan. Moment gaya harus diperkecil Untuk mengangkat benda agar 

lebih ringan maka moment gaya di perkecil. Jadi untuk mengangkat benda agar 

benda tersebut menjadi lebih ringan maka jarak benda tersebut atau moment 

gayanya juga harus diperpendek. Dalam lompat jauh, hal ini terlihat ketika 

melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok. Kaki diletakkan sedekat 

mungkin dengan badan dengan tujuan untuk memperkecil moment gaya. 

2.3 Gaya gesek 

Gaya gesek adalah suatu gaya yang timbul karena persinggungan antara 

dua permukaan yang merupakan hambatan terhadap gerak. 

Terjadi ketika berlari, menumpu, dan mendarat. Bahkan, saat melayang di udara 

pun terjadi gaya gesek antara tubuh dengan udara. Hal ini relatif kecil 

pengaruhnya terhadap hasil lompatan. Namun demikian, angin yang berhembus 

berlawanan arah lompatan, sedikit banyak mempengaruhi jauhnya hasil lompatan. 

Gaya gesek yang terjadi ketika berlari, menumpu, dan mendarat memberi 

keuntungan kepada pelompat. Beberapa pelompat menggunakan sepatu khusus 
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(spes) yang memiliki pull untuk memperbesar gaya gesek, yaitu agar pelompat 

tidak jatuh ketika melakukan awalan. 

2.4 Penggunaan system pengungkit pada organ-organ tubuh 

Ketika seseorang melakukan lompat jauh, terlihat adsanya penggunaan 

pengungkit jenis kesatu oleh anggota tubuh yaitu pada lutut. Ekstensi sendi lutut 

(articulacio genus) Terjadi pada articulacio genus yaitu antara tulang femur dan 

tulang tibia dan fibula Otot yang digunakan  insersio vastus medialis dan insersio 

vastus lateralis Penggunaan pengungkit jenis kesatu ini terjadi ketika melakukan 

pendaratan. Ketika itu, kaki menumpu pada landasan (bak pasirt), tungkai bawah 

bertindak sebagai pengungkit, dimana lutut sebagai sumbu pusat, dan badan 

seolah-olah sebagai beban yang akan diungkit ke depan. Gerakan ini dilakukan 

untuk mendapatkan jarak lompatan terjauh. Dengan cara menjatuhkan badan ke 

depan, agar tumit adalah titik terjauh yang dapat diraih dari tumpuan, bukan 

pantat atau tangan yang terjadi karena tubuh jatuh ke belakang saat mendarat.  

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya (Sudjana, 1996 :135). Kecepatan dalam melakukan lari awalan 

sangat mempengaruhi hasil lompatan dalam lompat jauh. Pemberian latihan 

awalan 9 langkah jika dibandingkan dengan latihan awalan 11 langkah 

mempunyai beberapa perbedaan yaitu 1) jarak yang terpaut dua langkah, 2) 

kecepatan yang dihasilkan pada saat tumpuan, 3) ketetapan meletakkan kaki pada 

saat melakukan tumpuan. Berdasarkan logika sederhana maka dapat disimpulkan 
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bahwa latihan awalan 11 langkah mempunyai beberapa kelebihan yaitu kecepatan 

yang dihasilkan lebih besar dan ketepatan peletakkan kaki pada papan tumpuan 

lebih akurat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengemukakan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut :  

a) Latihan awalan 9 langkah berpengaruh terhadap hasil lompat jauh pada 

Mahasiswa Semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

b) Latihan awalan 11 langkah tidak berpengaruh terhadap hasil lompat jauh pada 

Mahasiswa Semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

c) Latihan awalan 9 langkah lebih baik dari pada latihan awalan 11 langkah 

terhadap hasil lompat jauh pada Mahasiswa Semester 2 Universitas Negeri 

Semarang tahun ajaran 2012/2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua 

faktor yang sengaja ditimbulkan oleh penelitian dengan mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara mengamati langsung responden yang melakukan lompat 

jauh dengan awalan 9 langkah dan 11 langkah. Lingkungan risetnya adalah 

lingkungan riil (field setting) dengan unit analisis adalah mahasiswa ilmu 

keolahragaan semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013 

(individu). 

3.2 Populasi, Sampel Dan Teknik Penarikan Sampel 

Pengertian populasi adalah sebagai seluruh objek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,1996 :115). Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian. 

Sutrisno Hadi (2000:479) mendefinisikan populasi sebagai kelompok subjek yang 

hendak dikenai generlisasi hasil penelitian. Populasi diartikan sebagai keseluruhan 

atau sebagian objek penelitian yang dipilih dengan pertimbangan – pertimbangan 

tertentu. Berdasarkan pengertian populasi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan individu atau objek penelitian yang diduga 

mempunyai ciri atau sifat yang sama untuk diambil kesimpulannya. Populasi yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu keolahragaan semester 2 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013.  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 117) sample adalah sebagian wakil 

populasi yang teliti. Pengambilan  sample ini dimaksudkan untuk memperoleh 

keterangan mengenai objek penelitian, dan mampu memberikan gambaran dari 

populasi. Pengambilan jumlah sample didasarkan pada pertimbangan menurut 

pendapat Suharsimi Arikunto (1998 : 120), apabila subjek yang diteliti jumlahnya 

kurang dari 100, maka akan lebih baik diambil semua sebagai sample sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100, jumlah sample yang 

dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih, dengan ketergantungan 

setidak-tidaknya dari:kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana 

sempitnya wilayah pengamatan dan dari setiap besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengingat jumlah populasi yang sebanyak 30 orang atau 

kurang dari 100 orang,dan sesuai dengan pendapat Suharsimi bahwa populasi 

yang kurang dari 100 orang maka sample yang dapat diambil adalah keseluruhan 

dari jumlah populasi disebut juga dengan total sampling. Disebut demikian karena 

jumlah sample yang digunakan merupakan keseluruhan (total) dari populasi 

(Winarno Surakhmad,1980 :100). Jadi sample yang diambil dalam penelitian ini 

berjumlah 100% karena untuk mempermudah dalam perhitungan dan untuk 

mengantisipasi bila ada yang gagal dalam penelitian. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek dalam suatu 

penelitian (Suharsimi, 1993:89). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1994:224) 

yang dimaksud dengan variable adalah gejala-gejala yang menunjukan adanya 

variasi baik dalam jenis maupun tingkatnya. Variable penelitian digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

a. Latihan awalan 9 langkah 

b. Latihan awalan 11 langkah 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil lompat jauh gaya jongkok. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Insutrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data tesebut 

(Suharsimi Arikunto,1993 : 188). Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Program latihan awalan lompat jauh 9 langkah. 

2. Program latihan awalan lompat jauh 11 langkah. 

3. Tes lompat jauh gaya jongkok sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh 

PASI. 

3.5 Prosedur Penelitian  

Jenis penelitian ini penelitian eksperimen ,sesuai dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (1993:3),penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh penelitian 

dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. 
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Pelaksanaan penelitian eksperimen ini meliputi tes awal (pre test), pelatihan 

awalan 9 dan 11 langkah ,dan test akhir (post test) yaitu untuk menguji hasil 

pelaksanaan latihan dan kemudian membandingkan hasil dari test akhir dengan 

hasil test awal sebelum pelaksanaan latihan. 

Eksperimen yang dilakukan adalah untuk melihat akibat dari pelakuan yang 

diberikan, dalam hal ini adalah pemberian latihanawalan 9 dan 11 langkah dalam 

lompat jauh gaya jongkok. Pola yang dipergunakan adalah pola M-S atau 

Matching by subject. Menurut Sutrisno Hadi (2000:484), metode matching by 

subject adalah sekaligus group maching karena pada hakekatnya metode ini 

merupakan pemisah dari pasangan –pasangan subjek penelitian atau pair of 

subject. 

Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan ordinal pairing 

yang diperoleh melalui test awal (pre test)lompat jauh gaya jongkok. Hasil tes 

kemudian dipasangkan atau keseimbangan dengan pola A-B – B-A dan tiap 

pasangan dipisahkan menjadi dua kelompok sehingga dapat diperoleh pasangan – 

pasangan yang seimbang dan bertolak pada titik tolak yang sama yaitu hasil pre 

test. Selama penelitian ini subjek penelitian yang berjumlah 20 orang dipisahkan 

menjadi pasangan yang masing –masing berjumlah 10 pasangan subjek. Masing –

masing kelompok pasangan subjek diberi nama kelompok eksperimen I yang 

diberikan perlakuan 9 langkah dan kelompok eksperimen II yang diberikan 

perlakuan awalan 11 langkah. Untuk memperlancar pelaksanaan peneliti dan 

mencapai tujuan yang diharapkan,dalam pelaksanaan peneliti perlu dipersiapkan 

langkah –langkah agar penelitian menjadi terencana ,terarah dan sistematis. 
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Adapun langkah –langkah yang dilakukan dalam penelitinan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan penelitian,terdapat beberapa hal yang perlu 

diprsiapkan mengingat tahap persiapan merupakan landasan bagi pelaksanaan pre-

test,tempat latihan awalan,perlengkapan latihan dan tes,dan tenaga pelaksanaan 

penelitian. 

2. Tahap Latihan 

 Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai tempat pelaksanaan 

tes awal,pelaksanaan latihan dan pelaksanaan tes akhir lapangan olahraga / 

halaman fakultas ilmu keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

3. Alat Dan Perlengkapan 

 Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari: 

a) Bak lompat jauh 

b) Roll meter 

c) Bendera kecil 

d) Cangkul/perata pasir 

e) Alat tulis /pencatat hasil penelitian 

f) Data /absen nama subjek penelitian 

4. Tenaga Pelaksanaan Penelitian 

 Supaya lebih mempermudah dan memperlancar pelaksanaan penelitian ini 

peneliti dibantu oleh beberapa petugas pembantu yang terdiri dari guru dan rekan 

mahasiswa dalam mempersiapkan peralatan dan pencatatan tes. 
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5. Pelaksanaan Penelitian 

  Secara keseluruhan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengadakan 

pertemuan dengan subyek sebanyak 12 kali pertemuan yang terbagi menjadi 3 kali 

pertemuan setiap minggu dan berlangsung selama 4 minggu. Di dalamnya 

termasuk pre test dan post test dan dilakukan sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai 

dengan tanggal 19 Juni 2013 yang berbagai dalam tiga jenis kegiatan yaitu : Test 

awal, 2) Pelaksanaan latihan dan 3) Test akhir. 

a.)  Test awal (Pre Test) 

Test awal dilaksanakan di lapangan / halaman Fakultas Ilmu Keolahragaan 

UNNES. Sesuai degan pelaksanannya, dalam test awal ini didasarkan pada Buku 

Peraturan Perlombaan Atletik dari PASI. Sebelum pelaksanaan tes lompat jauh 

gaya jongkok, subyek diberikan pengarahan dan penjelasan mengenai peraturan 

dan tata cara pelaksanaan tes, kemudian baru dilaksanakan tes dan hasilnya 

dicacat ke dalam draft pencatatan hasil yang telah disiapkan sebelumnya. Tes 

awal dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013 mulai pukul 07.00 WIB sampai 

dengan selesai. 

b.) Pelaksanaan Latihan 

Dalam pelaksanaan latihan dilakukan dengan mengatur jumlah waktu dalam 

setiap pertemuan sebanyak 90 menit dengan pembagian 10 menit untuk 

pemanasan, 70 menit latihan inti dan 10 menit untuk penenangan. Latihan 

dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jum’at. Untuk materi latihan pada 

kelompok eksperimen 1 adalah latihan awalan 9 langkahdan untuk kelompok 

eksperimen II adalah latihan awalan 11 langkah. Untuk penyajian materi 
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disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, alokasi materi dan waktu terbagi 

menjadi: 

1. Pemanasan 

 Pemanasan diberikan kepada subyek sebagai persiapan fisik sebelum 

melakukan latihan inti. Pemanasan ini sangat penting untuk menaikkan suhu 

tubuh dan menghindari resiko terjadinya cidera akibat berubahnya letak sendi atau 

otot selama latihan inti. Pelaksanaan pemanasan dilakukan dengan lari keliling 

lapangan, senam kelentukan ringan dansenam khusus yang bertujuan untuk 

menyiapkan subyek agar beradaptasi sesuai dengan materi yang akan diberikan 

dalam latihan ini. 

2. Latihan Inti 

 Latihan inti dilakukan sesuai dengan materi yang akan diteliti yaitu melatih 

awalan dalam lompat jauh 9 langkah dan 11 langkah pada kelompok yang 

berbeda. Setelah masing-masing kelompok melakukan latihan awalan lompat jauh 

kemudian dilatih materi lompat jauh gaya jongkok secara bersama-sama. 

3. Penenangan 

 Penenangan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu selama 10 

menit yang bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi fisik ke dalam keadaan 

normal. Adapun gerakan yang diberikan dalam penenangan ini adalah gerakan 

stretching dan kemudian diberikan koreksi atas jalannya latihan.  
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b. Tes Akhir (Post Test) 

Setelah program latihan dilaksanakan selama 12 kali pertemuan, kemudian   

pada tanggal 19 Juni 2013 dilaksanakan tes akhir yang dilakukan untuk 

memperoleh hasil lompat jauh gaya jongkok setelah mengikuti program latihan. 

3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Setiap pelaksanaan penelitian ilmiah akan mempunyai banyak faktor 

yaang memberikan pengaruh, baik secara positif maupun secara negatif. Dalam 

upaya mencapai tujuan penelitian secara optimal, seorang peneliti harus 

mempersiapkan beberapa alternatif untuk mencegah dan mengatasi faktor yang 

mempengaruhi secra negatif. Dalam penelitian ini diidentifikasi terdapat beberapa 

faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap upaya pencapaian hasil 

penelitian secara optimal, di antaranya adalah: 

1. Faktor Minat dan Kesungguhan Subyek Penelitian 

Selama melakukan latihan, minat dan kesungguhan subyek penelitian untuk 

mengikuti latihan dan mencapai tujuan penelitian sangat memberikan pengaruh 

terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu penulis diharapkan dapat memahami dan 

memberikan motivasi dan pendekatan yang baik kepada subyek agar tetap 

mempunyai minat dan kesungguhan terhadap pelaksanaan penelitian. 

2. Faktor Kemampuan Subyek 

Setiap individu / subyek dalam penelitian mempunyai tingkat kemampuan 

yang berbeda. Baik dalam hal pemahaman penjelasan, kemampuan melakukan 

bentuk gerakan materi yang benaar maupun dari kemampuan fisik untuk 

melakukan lompatan dengan maksimal. Kemungkinan melakukan kesalahan 
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dalam pelaksanaan laihan dan tes sangat mungkin terjadi, untuk itu peneliti selalu 

berusaha untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan baik secara 

individu maupun secara kelompok dalam tiap pertemuan latihan. 

3. Faktor Materi Latihan 

Selama pemberian materi latihan awalan lompat jauh, faktor kejelasan dan 

kecermatan dalam mengamati pelaksanaan latihan sangat diperlukan untuk 

mengurangi jumlah kesalahan yang dapat dilakukan oleh subyek penelitian. 

Pemberian materi yang mudah dipahami sangat diperlukan mengingat subyek 

penelitian adalah para siswa sekolah dasar. Penjelasan disertai dengan cotoh 

gerakan yang dapat segera ditirukan oleh subyek penelitian akan membantu dalam 

pemahaman materi latihan.  

4. Faktor Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian diupayakan selengkap mungkin 

dan dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan latihan untuk membantu tercapainya 

kelancaran dalam pelaksanaan penelitian. Peralatan yang paling penting untuk 

disiapkan dalam hal ini adalah lapangan dan bak pasir, roll meter untuk 

pengukuran, bendera kecil, cangkul atau perata pasir, peluit, peralatan tulis, daftar 

hadir dan draft pencatatanhasil lompatan. 

5. Faktor Kebosanan 

Berdasarkan pengamatan pada materi latihan, pada setiap pertemuan dan 

jumlah pertemuan sebanyak 12 kali, selalu dilakukan pengulangan materi yang 

sama, maka kemungkinan subyek penelitian akan merasakan kebosanan yang 

dapat menurunkan minat dan motivasi dalam berlatih. Hal tersebut jika tidak 
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segera diatasi akan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penelitian. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan latihan dapat diselingi dengan kegiatan permainan 

dan kegiatan olahraga lainnya sehingga dapat mengurangi rasa bosan ataun jenuh 

pada subyek penelitian. 

6. Faktor Kegiatan Subyek di Luar Kegiatan Penelitian 

Mahasiswa selain mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan belajar di 

kampus, juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti kegiatan di luar kampus. 

Akan tetapi dalam hal ini peneliti telah memberikan rambu atau memberikan 

tekanan agar subyek penelitian tidak melakukan kegiatan latihan yang sama 

dengan yang diteliti untuk menghindari terjadinya porsi latihan yang menyimpang 

dari program latihan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penelitian. 

7. Faktor Cuaca 

Karena pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar ruangan sedangkan pada waktu 

penelitian bertepatan dengan musim hujan, maka gangguan terhadap pelaksanaan 

latihan oleh cuaca sering terjadi. Untuk menghindari gangguan terhadap 

kelancaran program, jika pada saat jadwal latihan tidak dapat dilakukan karena 

hujan maka dapat diganti hari beikutnya. 

3.6 Analisa Data 

Setelah pelaksanaan penelitian maka diperoleh data yang diperoleh dari 

pengukuran hasil lompatan dapat diolah untuk mengetahui hasil penelitian. 

Analisis yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan metode 

perbandingan yang menggunakan rumus t – test rumus pendek / short method 

sesuai dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi 
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(2000 : 490), bahwa rumus pendek adalah cara yang efisien untuk mengetahui 

suatu perbedaan antara dua keadaan akibat perlakuan yang berbeda. 

Pengujian hipotesis memberikan kemungkinan hasil yaitu : 

1. Apabila nilai t statistik hasil poerhitungan menunjukkan yang lebih kecil dari 

nilai tabel taraf signifikan 5% maka Hipotesis Kerja (Ha) ditolak.  

2. Apabila nilai statistik hasil perhitungan menunjukkan hasil lebih besar atau 

sama dari nilai t tabel dengan taraf signifikasi 5%, maka hipotesis kerja (Ha), 

diterima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa ilmu keolahragaan semester 

2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013. Pengambilan jumlah 

sample didasarkan pada pertimbangan menurut pendapat Suharsimi Arikunto 

(1998 : 120), apabila subjek yang diteliti jumlahnya kurangdari 100, maka akan 

lebih baik diambil semua sebagai sample sehinnga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden 

4.1.1. Deskriptif Data 

Dalam penelitian ini akan menganalisis data statistik deskriptif dari 

masing-masing variabel penelitian. Penjelasan data disertai dengan nilai 

minimum, nilai maksimum, dan nilai mean. Berikut ini statistik deskriptif data 

penelitian yang terdiri dari variabel : 

Tabel 4.1. 

Hasil uji rata-rata dan standar deviasi awalan 9 langkah dengan 11 

langkah 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

9 langkah 30 4.0867 .48689 .08889 

11 langkah 30 4.2200 .59908 .10938 

Sumber: data Primer yang diolah, 2013 
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Tabel diatas, menunjukkkan bahwa nilai rata-rata untuk awalan 9 langkah 

terhadap jauhnya lompat jauh dalam penelitian ini adalah 4,0867 jumlah sampel 

30 orang, dengan standar deviasi 0,48689. Sedangkan rata-rata untuk awalan 11 

langkah terhadap jauhnya lompat jauh dalam penelitian ini adalah 4,2200 jumlah 

sampel 30 orang, dengan standar deviasi 0,59908. 

4.1.2. Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Pada bagian ini dipaparkan analisis masing-masing hasil lompat jauh 

untuk seluruh sampel dengan membedakan awalan 9 langkah dan 11 langkah. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 

sebesar 5% untuk uji pada satu sisi, jumlah sampel (N) sebanyak 30 Responden. 

4.1.3. Hasil Uji Analisis Data 

Penelitian ini menguji pengaruh perbedaan awalan 9 langkah dan 11 

langkah terhadap jauhnya lompat jauh. Awalan yang dimaksud dengan 

menggunakan 9 langkah yaitu awalan yang dilakukan dengan lari 9 langkah, 

tumpuan dihitung mundur dengan awalan start berdiri di balok tumpuan berlari ke 

arah awalan dihitung dari kaki tumpu depan dan berakhir dengan kaki mampu 

yang sama sampai mencapai jumlah langkah sebanyak  9 langkah. Latihan awalan 

11 langkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa awalan yang 

dilakukan dengan lari 11 langkah, tumpuan dihitung mundur dengan awalan start 

berdiri di balok tumpuan berlari ke arah awalan dihitung dari kaki tumpu depan 

dan berakhir dengan kaki tumpu yang sama sampai mencapai jumlah langkah 11. 

Selanjutnya dilakukan pengujian perbedaaan awalan 9 dan 11 langkah terhadap 

jauhnya lompat jauh. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. 

Hasil uji beda untuk sampel yang berpasangan awalan 9 langkah dan 11 

langkah terhadap jauhnya lompat jauh 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
Lower 

Upp
er 

9 langkah 
45.973 29 .000 4.08667 3.9049 

4.26
85 

11 langkah 
38.582 29 .000 4.22000 3.9963 

4.44
37 

Sumber: data Primer yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan hasil uji beda berpasangan diatas, dapat diketahui bahwa nilai t 

hitung untuk 9 langkah adalah 45.973 dengan tingkat signifikansi 0.000 dan nilai t 

hitung untuk dan 11 langkah adalah 38.582 dengan tingkat signifikansi 0.000. 

dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan awalan 9 langkah dan 

11 langkah terhadap jauhnya lompat jauh dengan tingkat signifikansi 0.05. 

4.1.4. Hasil Uji Hipotesis 

Analisis dengan metode uji beda rata-rata t untuk sample 

berpasangan dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t 

tabel. Hal ini dilakukan karena uji dilakukan pada satu sisi saja yang bertujuan 

untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan pada variabel kinerja yang 

diteliti. Nilai t hitung dapat dicari dengan cara perhitungan secara manual atau 

dapat juga diperoleh melalui program perangkat lunak bantu yang digunakan. 

Namun dalam penelitian ini, nilai t hitung diperoleh dari output program 

perangkat lunak bantu yang digunakan (t output). Sedangkan nilai t tabel 
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diperoleh melalui pembacaan pada tabel distribusi t dengan mengetahui nilai 

derajat kebebasan (df) dan nilai tingkat signifikansi (α). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan awalan 

9 langkah dan 11 langkah terhadap jauhnya lompat jauh. Tabel 4.2. diatas 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan nilai < 0,05. Sehingga 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 

4.2. Pembahasan  

Teknik awalan 9 langkah dalam lompat jauh gaya jongkok dilakukan 

dengan mengukur run up. Menghitung awalan 11 langkah pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan awalan 9 langkah, hanya dengan melakukan penambahan 

langkah sebanyak 2 langkah. Untuk pemula awalan 11 langkah ini dapat 

dilakukan untuk mencapai kecepatan yang maksimal. Jarak awalan 11 langkah 

merupakan jarak awalan yang lebih jauh dibandingkan dengan 9 langkah (sekitar 

11 – 13 meter atau lebih jauh dari ini). 

Awalan dalam lompat tinggi merupakan gerakan lari yang di mulai dari 

keadaan start berdiri dan kemudian berlari dengan kecepatan yang semakin 

meningkat dari titik awal berdiri sampai dengan batas tolakan untuk memberikan 

daya dan dorongan semaksimal mungkin sebelum mengalihkan kecepatan 

horisontal menjadi kecepatan vertikal melalui tolakan pada papan tumpuan di 

depan bak lompatan. Sebagai pedoman atlet lompat jauh dalam mencari titik 

awalan harus dengan mengikuti beberapa dasar antara lain letak kaki tumpu harus 

selalu bertumpu pada keajengan dalam berlari artinya, setiap langkah lari harus 

selalu sama jaraknya. Kecepatan juga selalu dipertahankan untuk mencapai 
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ketetapan saat berlari,kemudian ketepatan saat bertumpu pada balok tumpuan 

pada balok tumpuan harus selalu tepat tanpa mengurangi kecepatan dan ketepatan 

saat bertumpu. Eksperimen yang dilakukan adalah untuk melihat akibat dari 

pelakuan yang diberikan, dalam hal ini adalah pemberian latihanawalan 9 dan 11 

langkah dalam lompat jauh gaya jongkok.  

Pola yang dipergunakan adalah pola M-S atau Matching by subject. 

Menurut Sutrisno Hadi (2000:484),metode matching by subject adalah sekaligus 

group maching karena pada hakekatnya metode ini merupakan pemisah dari 

pasangan –pasangan subjek penelitian atau pair of subject.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdaapt perbedaan hasil antara responden yang 

menggunakan awalan 9 langkah dan 11 langkah. Kecepatan dan ketetapan dalam 

melakukan lari awalan sangat mempengaruhi hasil lompatan dalam lompat jauh.  

Pemberian latihan awalan 9 langkah jika dibandingkan dengan latihan 

awalan 11 langkah mempunyai beberapa perbedaan yaitu 1) jarak yang terpaut 

dua langkah, 2) kecepatan yang dihasilkan pada saat tumpuan, 3) ketetapan 

meletakkan kaki pada saat melakukan tumpuan.Berdasarkan logika sederhana 

maka dapat disimpulkan bahwa latihan awalan 11 langkah mempunyai beberapa 

kelebihan yaitu kecepatan yang dihasilkan lebih besar dan ketepatan peletakkan 

kaki pada papan tumpuan lebih akurat.  Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

atlet yang menggunakan awalan 9 langkah dan 11 langkah mempunyai jarak 

lompa jauh yang berbeda, hal ini dikarekanan bahwa dengan awalan 11 langkah, 

maka atlet dapat memperoleh kecepatan yang lebih dibandingkan dengan awalan 

9 langkah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Menurut penjelasan yang dikemukakan di depan, dari hasil penulisan sampai 

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini : 

d) Latihan awalan 9 langkah berpengaruh terhadap hasil lompat jauh pada 

Mahasiswa Semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

e) Latihan awalan 11 langkah tidak berpengaruh terhadap hasil lompat jauh pada 

Mahasiswa Semester 2 Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

f) Latihan awalan 9 langkah lebih baik dari pada latihan awalan 11 langkah 

terhadap hasil lompat jauh pada Mahasiswa Semester 2 Universitas Negeri 

Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut: 

a) Bagi atlet jarak jauh pemula, maka awalan 11 langkah dapat digunakan guna 

memperoleh jarak lompat jauh yang maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa 

menggunakan awalan 11 langkah akan memperoleh kecepatan maksimal sampai 

atlet mencapai titik tumpuan. 

b) Bagi atlet jarak jauh bukan pemula, maka awalan 9 langkah dapat digunakan. 

Hal ini dikarenakan bahwa menggunakan awalan 9 langkah mempunyai jarak ke 

titik tumpuan lebih pendek dibandingkan dengan 11 langkah. Untuk pelompat 

yang bukan pemula, maka awalan 9 langkah dapat dilakukan karena tingkat 

pemula awalan jarak pendek belum mampu mencapai kecepatan maksimal. Untuk 
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tingkat yang sudah bukan pemula, jarak awalan 9 langkah merupakan jarak 

awalan yang cukup dekat (sekitar 10 – 11 meter atau kurang dari ini). 

c) Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa Ilmu Keolahragaan Semester 2 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2012 / 2013. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 30 responden. Penelitian ini mempunyai keterbatasan 

bahwa jumlah responden hanya 30 orang dan dilakukan pada mahasiswa semester 

2 tahun ajaran 2012 / 2013. Penelitian ini belum dapat membedakan atlet yang 

pemula dan tidak pemula karena populasi dan sampel masih mahasiswa. Rata-rata 

dari mahasiswa belum dapat fokus untuk cabang olah raga tertentu terutama 

cabang lompat jauh. Untuk penelitian selanjutnya perlu dipilih mana responden 

yang pemula dan bukan pemula sehingga dapat membedakan hasil yang dilakukan 

oleh pemula maupun sudah tidak pemula lagi. 
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PROGRAM LATIHAN LOMPAT JAUH 

 

No Minggu I Komponen latihan Latihan lompat jauh 

 

1. 

 

Jumat, Senin, Rabu 

Set 2 

Repetisi 10 

Istirahat / set 5 menit 

Istirahat / repetisi 15 – 20 detik 

 Minggu II Komponen latihan Latihan lompat jauh 

 

2. 

 

Jumat, Senin, Rabu 

Set 2 

Repetisi 10 

Istirahat / set 5 menit 

Istirahat / repetisi 15 – 20 detik 

 Minggu III Komponen latihan Latihan lompat jauh 

 

3. 

 

Jumat, Senin, Rabu 

Set 2 

Repetisi 10 

Istirahat / set 5 menit 

Istirahat / repetisi 15 – 20 detik 

 Minggu IV Komponen latihan Latihan lompat jauh 

 

4. 

 

Jumat, Senin, Rabu 

Set 2 

Repetisi 10 

Istirahat / set 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

PELAKSANAAN LATIHAN 

 

Minggu I 

 

N

o 

Hari / tanggal Program Waktu Tempat 

1

. 

Jum’at / 24 Mei 2013  Pre test lari 30 meter 

dan lompat jauh 

 

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 

2

. 

Senin / 27 Mei 2013  Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan  

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 

3

. 

Rabu / 29 Mei 2013  Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan 

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 

4

. 

Jum’at / 31 Mei 2013  Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan 

07.00 – 

selesai 

Lapangan 

FIK 

UNNES 
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Minggu II 

 

N

o 

Hari / tanggal Program Waktu Tempat 

1. Senin / 

3Juni2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan  

07.00 – 

selesai  

Lapang

an FIK 

UNNE

S 

2. Rabu / 5 Juni 

2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan 

07.00 – 

selesai  

Lapang

an FIK 

UNNE

S 

3 Jum’at / 7 

Juni2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan 

07.00 – 

selesai 

Lapang

an FIK 

UNNE

S 
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Minggu III 

 

No Hari / tanggal Program Waktu Tempat 

1. Senin / 

10Juni2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan  

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 

2. Rabu / 12 Juni 

2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan 

 

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 

3. Jum’at / 14 

Juni2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan 

07.00 – 

selesai 

Lapangan 

FIK 

UNNES 
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Minggu IV 

 

No Hari / tanggal Program Waktu Tempat 

1. Senin / 17 

Juni2013 
 Pemanasan  

 Latihan inti 

Set 1 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

Set 2 repetisi 10 kali 

Istirahat 5 menit 

 Pendinginan  

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 

2. Rabu / 19Juni 

2013 
 Posttestlompatjauhaw

alan 9 langkahdan 11 

langkah 

07.00 – 

selesai  

Lapangan 

FIK 

UNNES 
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DATA PENELITIAN 

HASIL LOMPAT JAUH 

MAHASISWA SEMESTER 2 ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2012 / 2013 

No Nama NIM 

Jarak Lompatan 

(dalam m) 

9 Langkah 
11 

Langkah 

1 SONY DWI P 6211412113 3.90 4.00 

2 WILDAN PRIO N 6211412002 3.50 3.60 

3 NURROHIM 6211412117 3.20 3.40 

4 RIFKO 6211412105 3.90 3.90 

5 ARFIAN W H 6211412004 3.80 3.70 

6 ANGGA R 6211412078 4.50 4.10 

7 EKO S 6211412024 4.50 4.20 

8 FIKRI 6211412023 4.00 4.10 

9 RIKY IRSYADUL IBAD 6211412016 3.90 4.20 

10 TRIASNO P 6211412044 4.70 5.00 

11 GILANG ERIK S 6211412036 4.30 4.20 

12 DECANDRA A 6211412080 4.00 3.60 

13 CANDRA LUKITO 6211412032 4.00 4.10 

14 LUKMAN 6211412019 3.30 4.10 

15 MUHAMMAD MUSTAIN 6211412066 4.90 4.90 

16 ADITYA HARI N 6211412142 4.70 5.50 

17 HERI SETIAWAN 6211412145 4.00 4.10 

18 PURWO NUGROHO 6211412141 4.00 4.20 

19 MISBAHUDDIN 6211412088 4.50 5.20 

20 NUR FAUZIYAH 6211412005 3.20 3.00 

21 JOHAN SUGATRA 6211412011 4.00 3.80 

22 MUH. MAULANA I 6211412045 4.00 4.10 

23 YOGA LISTIAWAN 6211412017 3.90 4.20 

24 FIRIZA ADI KUNIAWAN 6211412144 4.70 5.00 

25 FERIYAN TRIYANTO 6211412136 4.30 4.20 

26 SYAMSUL ANWAR 6211412020 4.00 3.60 

27 FIKRI FERDIANSYAH 6211412062 4.00 4.10 

28 RIKI 6211412099 3.30 4.10 

29 TUNJUNG HIDAYAT 6211412050 4.90 4.90 

30 MUHAMMAD NURCHOLIS 6211412055 4.70 5.50 
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