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SARI 
 

Skripsi ini berjudul “Hubungan Lari 60 Meter dengan Lompat Jauh Gaya 
Jongkok Pada Siswa Kelas V SD Negeri 02 Kedungwuni Tahun Pelajaran 2008/2009”. 

 
Alasan Penulis mengambil judul penelitian adalah prestasi siswa SD pada nomor 

lompat jauh sangat tertinggal, baik pada hasil latihan di sekolah maupun hasil di tingkat 
porseni. Bila ingin mencapai prestasi maksimal, sudah tentu banyak aspek yang perlu 
diperhatikan, karena pada nomor lompat jauh diperlukan kemampuan fisik yang cukup 
tinggi seperti kemampuan tolakan, power otot tungkai, kecepatan berlari dan faktor 
lainnya yang dapat menyebabkan seseorang dapat melompat sejauh-jauhnya dengan 
teknik yang benar. Sesuai dengan alasan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah 
“Apakah ada hubungan lari 60 meter dengan lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas 
V SD Negeri 02 Kedungwuni tahun pelajaran 2008/2009?”. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui mengetahui ada tidaknya hubungan lari 60 meter dengan lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa kelas V SD Negeri 02 Kedungwuni tahun pelajaran 2008/2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 02 Kedungwuni 
tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 30 siswa. Dengan cara Total Sampling sampel  
dalam penelitian ini berjumlah 30 siswa. Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah lari 60 M. Dan variabel 
terikatnya adalah lompat jauh gaya jongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah 
eksperimen Adapun data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus korelasi 
Rank Spearman. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) Lari 60 M siswa kelas V SD Negeri 02 
Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 
diperoleh waktu tercepat 9,341, waktu terendah 14,930, jumlah total sebesar 354,035 
dengan rata-rata sebesar 11,801; 2) Lompat jauh gaya jongkok siswa kelas V SD Negeri 
02 Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 
2008/2009 diperoleh skor tertinggi 3,65, skor terendah 1,65, jumlah total sebesar 79,66 
dengan rata-rata sebesar 2,66; 3) perhitungan statistik diperoleh nilai r = 0,790 sedangkan 
rtabel dengan N = 30 taraf signifikansi 5% sebesar 0,467. Sehingga rxy > rtabel atau 0,790 > 
0,467. Hal ini memberikan arti bahwa hipotesis kerja (Ha) yang diajukan diterima.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan antara Lari 60 
M dengan Lompat Jauh Gaya Jongkok pada Siswa Kelas V SD Negeri 02 Kedungwuni 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009. Saran 
penelitian ini diharapkan bagi guru pendidikan jasmani untuk meningkat kemampuan 
teknik lompat jauh gaya jongkok, hendaknya dengan meningkatkan lari jarak 60 M. Guru 
pendidikan jasmani hendaknya selalu berusaha memperdalam ilmu baik secara teori 
maupun praktek melalui penelitian-penelitian yang lain. Dalam hal ini adalah cabang 
olahraga atletik pada nomor lompat jauh sehingga anak didik yang diasuhnya dapat 
berkembang dan berprestasi dalam kegiatan belajar maupun melatih. 




